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EDITAL N.º 480/2010  | Resultados da Discussão Pública do Plano de Pormenor do Espaço de 
Estabelecimento Terciário do Arneiro | Carcavelos 

 

António d’Orey Capucho, Presidente da Câmara Municipal de Cascais, faz público que a abertura do 

período de discussão pública do Plano de Pormenor do Espaço de Estabelecimento Terciário do Arneiro, 

foi publicado no Diário da República n.º 156, 2.ª Série, através do Aviso n.º 16123/2010, de 12 de Agosto. 

O referido Aviso foi divulgado em dois jornais diários, um semanal, no boletim municipal, afixação de 

editais nos lugares públicos do costume, bem como na página da Internet da Câmara Municipal de 

Cascais. 

A proposta de plano esteve, ainda, disponível para consulta dos interessados no Departamento de 

Planeamento do Território (DPT), na Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana e na Junta de Freguesia 

de Carcavelos. 

No âmbito do referido período de discussão pública, que teve lugar de 22 de Agosto a 31 de Outubro do 

corrente ano, registaram-se cerca de 17 (dezassete) participações de consulta ao plano, das quais 

resultaram 2 (duas) intervenções escritas: uma intervenção da Junta de Freguesia de S. Domingos de 

Rana com observações de cariz juridíco-urbanístico e uma intervenção sob a forma de abaixo-assinado 

com 8 (oito) subscritores, retratando uma opinião favorável, congratulando a iniciativa e as propostas dos 

planos.  

Neste contexto, efectuou-se uma apreciação objectiva e ponderada das observações, sugestões e 

reclamações conforme consta da informação I - CMC 2010/23277, de 17/11/2010, que pode ser 

consultada no DPT sito no Edifício Tardoz dos Paços do Concelho, no Largo 5 de Outubro em Cascais 

todos os dias úteis das 10h às 12h e das 14h às 16h e procedeu-se à resposta fundamentada, tendo sido 

esta comunicada ao interessado. 

Desse modo, e atendendo ao enquadramento urbanístico da solução contemplada pela proposta de Plano 

e ao enquadramento jurídico das questões suscitadas no âmbito do período de discussão pública, 

considera-se que o conteúdo essencial da versão do plano sujeita a discussão pública deve manter-se e 

constar da versão final da proposta a submeter a aprovação. 

Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo. 

 

Cascais, 23 de Novembro de 2010. 

 

 

António d’Orey Capucho 

(Presidente da Câmara Municipal de Cascais) 
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EDITAL N.º 481/ 2010 | Resultados da Discussão Pública do Plano de Pormenor do Espaço 

Terciário de Sassoeiros Norte | Carcavelos 

 

António d’Orey Capucho, Presidente da Câmara Municipal de Cascais, faz público que a abertura do 

período de discussão pública do Plano de Pormenor do Espaço Terciário de Sassoeiros Norte, foi 

publicado no Diário da República n.º 156, 2.ª Série, através do Aviso n.º 16122/2010, de 12 de Agosto. 

O referido Aviso foi divulgado em dois jornais diários, um semanal, no boletim municipal, afixação de 

editais nos lugares públicos do costume, bem como na página da Internet da Câmara Municipal de 

Cascais. 

A proposta de plano esteve, ainda, disponível para consulta dos interessados no Departamento de 

Planeamento do Território (DPT), na Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana e na Junta de Freguesia 

de Carcavelos. 

No âmbito do referido período de discussão pública, que teve lugar de 22 de Agosto a 31 de Outubro do 

corrente ano, registaram-se cerca de 17 (dezassete) participações de consulta ao plano, das quais 

resultaram 2 (duas) intervenções escritas: uma intervenção da Junta de Freguesia de S. Domingos de 

Rana com observações de cariz juridíco-urbanístico e uma intervenção sob a forma de abaixo-assinado 

com 8 (oito) subscritores, retratando uma opinião favorável, congratulando a iniciativa e a proposta de 

plano.  

Neste contexto, efectuou-se uma apreciação objectiva e ponderada das observações, sugestões e 

reclamações conforme consta da informação I - CMC 2010/23277, de 17/11/2010, que pode ser 

consultada no DPT sito no Edifício Tardoz dos Paços do Concelho, no Largo 5 de Outubro em Cascais 

todos os dias úteis das 10h às 12h e das 14h às 16h e procedeu-se à resposta fundamentada, tendo sido 

esta comunicada ao interessado. 

Desse modo, e atendendo ao enquadramento urbanístico da solução contemplada pela proposta de Plano 

e ao enquadramento jurídico das questões suscitadas no âmbito do período de discussão pública, 

considera-se que o conteúdo essencial da versão do plano sujeita a discussão pública deve manter-se e 

constar da versão final da proposta a submeter a aprovação. 

Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo. 

 

Cascais, 24 de Novembro de 2010. 

 

António d’Orey Capucho 

(Presidente da Câmara Municipal de Cascais) 


