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Da fundação das cidades. Vitrúvio

O Homem de Vitrúvio, por Leonardo da Vinci, c. 1492, Galeria da 
Academia de Veneza. 

Vitrúvio, no seu Tratado de Arquitectura escrito no séc. I a.C.,

considerou que a “ ”

deveriam seguir os seguintes princípios: “

(…)”, bem como

indicou a metodologia de orientação dos arruamentos tendo em

conta a direcção dos ventos, por forma a obter uma distribuição

no ordenamento das praças e das ruas que afastasse destas e

das habitações “ e considerou

ainda que “

”.

Criação do segundo o princípio da harmonia,

ordem e proporções do corpo humano.

Transformou-se num cânone da beleza, num símbolo universal

da criação de .
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Leonardo da Vinci planeou uma como um organismo

estruturado como um todo.

As maquetas correspondentes a esta cidade ideal foram executadas a partir dos seus desenhos. Nelas estão representados

.

As vias estão organizadas segundo a sua função.

Os canais têm função de circulação, mas também de bloquei e nivelamento das águas da cidade, evitando inundações.

Os canais subterrâneos formam o sistema de drenagem.

Da fundação das cidades. A cidade ideal de Leonardo da Vinci

Maqueta da cidade ideal reconstituída pelo Museu Nacional de Ciência e Tecnologia 
"Leonardo da Vinci" de Milão.

Maqueta da cidade ideal. Exposição "Leonardo da Vinci“, Praça del
Popolo, Roma, Fot. 2017.

Desenhos de Leonardo da Vinci. Museu Nacional de Ciência e Tecnologia "Leonardo 
da Vinci" de Milão.



Da fundação das cidades. Brasília

Preconizou-se, em 1821, “

”, havendo nesta

conveniência “

”, tendo a

cidade sido

pelo Arq. Lucio Costa.

Museu da Cidade de Brasília, Praça dos 
Três Poderes, Brasília, Fot. 2015.

Uma cidade “

.”



A expansão urbana

às condições contemporâneas do modo de vida das

populações e da evolução tecnológica, e vão-se estruturando com a criação de novas

áreas de crescimento,

.

 Um quando ocupam zonas indevidas,

, por vezes de

grande amplitude.

 A

acrescidos pelas insuficiências de

equipamentos, e de dimensionamento de infra-estruturas que, entretanto, se esgotaram

atingindo a incapacidade urbana.

 Os vários documentos e vigentes, determinam as bases

e condições de desenvolvimento territorial em respeito

, que

ainda se revelam na concepção da prevenção, quer em áreas

consolidadas, quer na criação de novas zonas.



Expandiu-se até à zona mais baixa, junto à Ribeira do Livramento. Esta expansão consolidou a ocupação nesta

superfície hidrográfica.

Após o impulso urbanístico operado no séc. xx, expandiu-se para Norte.

As condições topográficas e ambientais tiveram influência na opção pelo local de implantação da cidade, aquando da

sua fundação.

O núcleo urbano inicial terá surgido numa elevação, a colina de Santa Maria.

A expansão urbana. Setúbal

PUENCS

Serralheira

PMICHS



O planeamento preventivo de segurança

 O assenta numa estrutura urbana de

, localizada no litoral, num vale junto ao estuário do Rio Sado.

Para além dos acrescem todas as restantes

vulnerabilidades presentes em áreas urbanas antigas, associadas às

, ás respectivas ocupação e utilização, e às

condições vulneráveis da população.

Estas vulnerabilidades e riscos foram objecto de levantamentos e estudos específicos no

Plano Municipal de Intervenção no Centro Histórico de Setúbal, integrando-se nos termos

das prescrições do Decreto-Lei n.º 426/89, na sequência do qual foram implementadas

das quais destacamos os equipamentos de

sinalética e comunicação

 A localiza-se a nordeste da cidade de Setúbal.

, mediante o estudo que assumiu a figura de um ,

instruído de acordo com o Decreto-Lei n.º 448/91 e o Decreto Regulamentar n.º 63/91.

 O , foi elaborado

por iniciativa da , na periferia norte da cidade de

Setúbal.

O plano foi elaborado em respeito pela legislação vigente aplicável, nomeadamente, a Lei

n.º 31/2014 e o Decreto-Lei n.º 136/2014.



 5 Colunas Informativos Transmissão escrita, colectiva;

Autonomia energética para 5 dias.

 10 Ponto de Encontro - 11 Colunas SOS Comunicação oral, individual;

Transmissão colectiva, em alta voz;

Energia solar;

Autonomia energética para 5 dias.

 250 Sinais de Caminho de Fuga

 Regulamento Municipal de Sinalização de Segurança

O centro histórico de Setúbal. Sinalética de emergência

Setúbal. PMICHS. Planta de “Zonas de evacuação, Caminhos de  fuga, Painéis informativos, Colunas PE e SOS”, Orientação de Manuela Tomé, CMS/SMPCB.



O centro histórico de Setúbal. Sistema de comunicação. Painéis Informativos

Centro Municipal de Operações de Socorro (CMOS). Fot. 
2017.

Centro Municipal de Operações de Socorro (CMOS).  
Monitor para comunicação escrita. Fot. 2017.

Painel Informativo (Frente). Fot.2017.

 Sistema de comunicação escrita.

 Divulgação das medidas de prevenção e logística prevista no PMICH.



 Sistema de comunicação oral.

O centro histórico de Setúbal. Sistema de comunicação. Colunas de PE e de SOS

Centro Municipal de Operações de Socorro (CMOS). Monitor do sistema.  
Fot. 2017.

Coluna Ponto de Encontro PE 6 (Frente). Fot. 2017.

Pormenor da Coluna PE 6. Botões de chamada e 
grelha de comunicação. Fot. 2017.



 O sistema de sinalética de emergência irá ser complementados com a instalação de sinalética que adverte

para o risco de ondulação forte e identifica as .

O centro histórico de Setúbal. Sinalética de maremoto

Centro histórico de Setúbal. Planta de “Localização da sinalética de maremoto”, Manuela Tomé, 2015, CMS / SMPCB.



 A Quinta da Serralheira é uma zona

urbana com uma

Ocupada com ;

 Com um total de .

Urbanização Quinta da Serralheira. 

Manuela Tomé, Fot. 2017



, de ligação entre a

IC3 e a zona industrial da Mitrena,

com um corredor de protecção de

90.00 m de largura, que divide esta

área urbana e proporciona a

circulação de matérias perigosas com

grande frequência;

com um canal de

protecção de 20,00 m de largura;

 Quatro de

média tensão, e duas

;

com um espaço de

protecção de 25,00 m de largura.

Linha de Água

Urbanização Quinta da Serralheira. Factores de Risco

Executado a partir da “Planta Síntese”, CMS / DURB / DIPU.



Urbanização Quinta da Serralheira. Diagrama dos arruamentos

, com uma

faixa de rodagem de de largura;

,

separadas pelos corredores de

protecção, dependentes da via

principal;

 Arruamentos internos, com uma faixa

de rodagem de de largura;

com dimensões muito

reduzidas, sem saída.

Executado a partir da “Planta Síntese”, 
CMS / DURB / DIPU.



 O Plano de Urbanização da Entrada

Norte da Cidade de Setúbal

(PUENCS), tem uma

;

 já existiam áreas construídas com

, duas grandes

e um

;

 Prevê-se uma população total de

.

Plano de Urbanização da Entrada Norte da Cidade de Setúbal (PUENCS). 

Manuela Tomé, Fot. 2017



Plano de Urbanização da Entrada Norte da Cidade de Setúbal (PUENCS). Planta de zonamento

A

 Lei n.º 31/2014: “

”

n.º 2 do seu artigo 39.º:

“Os programas e planos territoriais

asseguram a harmonização dos

vários interesses públicos com

expressão espacial, tendo em conta a

defesa nacional, a segurança, a saúde

pública, a e as

estratégias de desenvolvimento, bem

como a sustentabilidade territorial,

em termos económicos, sociais,

culturais e ambientais a médio e

longo prazo.”.

 Da aplicação das prescrições legais

resultaram os seguintes riscos a a

considerar:

… e a afectação de uma parcela de

terreno com a área de com 10.000,00

m2 destinada a “ ” :

“Plano de Urbanização da Entrada Norte da Cidade de Setúbal”, 2014, CMS / DURB / DIPU.

A      Área destinada a  espaço verde

(Protecção civil)



Plano de Urbanização da Entrada Norte da Cidade de Setúbal (PUENCS). Planta da rede viária

A

 São propostas as seguintes

:

a) O dimensionamento da

proposta (perfil-tipo) assegura

o aumento da segurança contra

incêndios, e bens após a ocorrência

de atividade sísmica;

b) Os projetos de e

de promovem o

incremento da segurança rodoviária e

de pessoas e bens.”

c) Uma “ (…)

(espaço verde ajardinado …), a qual

poderá ser utilizada como área de

segurança para as atividades a

desenvolver pós-sismo.”.

 Os espaços de “

” incluem áreas

destinadas às instalações de caracter

social, educativo, cultural, saúde,

administrativo, , etc.

económico, recreio, lazer e desporto.

Port. 216-B/2008, de 3 de Março).

“Plano de Urbanização da Entrada Norte da Cidade de Setúbal”, 2014, CMS / DURB / DIPU.

A      Área destinada a  espaço verde

(Protecção civil)



Conclusões

, com a disponibilidade de espaços com as necessárias condições e

dimensionamento, destes, e das infra-estruturas, nomeadamente as vias de acesso das

viaturas de socorro e de evacuação.

 Deverá ser agilizada a intervenção dos bombeiros, possibilitando uma mais rápida e

eficiente , estabelecendo os , pontos de

encontro e respetivos .

 Deverá existir um implementação de acções preventivas, com

caracter logístico e operacional para a . Este espaço deverá estar ligado

ou ter fácil ligação às vias de comunicação principais e permitir a concentração da

população e o estacionamento das viaturas de socorro.

 Deverão existir , identificados com a devida sinalização, que

devem ser instalados em função da área de ocupação urbana, do número de fogos, do

grau dos factores de risco identificados e das condições locais.

 As ,

restringindo-se todas as situações que possam constituir obstáculos à rápida circulação.

 Todo o sistema deve ser de , conhecido antes das

ocorrências e acompanhado localmente com a instalação da respectiva sinalética de

segurança.

 O no sentido de uma maior

exigência no factor segurança, no entanto

no sentido de uma integração prática local desde o início da concepção projectual,

que associada a uma fraca cultura de segurança gera uma ineficácia nas decisões

conceptuais de desenho urbano e infra-estruturais.

, para a obtenção de bons resultados numa

operacionalidade de prevenção aplicada ao território.



O PLANEAMENTO DA SEGURANÇA NO PLANEAMENTO URBANO

THE SAFETY PLANNING IN THE URBAN PLANNING

M a n u e l a  M a r i a  J u s t i n o  To m é
SMPCB / Câmara Municipal de Setúbal 


