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1. NOTA INTRODUTÓRIA  
 

 

 

 

O presente conteúdo documental enquadra e define a oportunidade de elaboração de uma unidade de execução 

numa área que se encontra integrada no perímetro urbano do aglomerado de São João de Negrilhos, que se 

enquadra em termos administrativos na freguesia de São João de Negrilhos, no concelho de Aljustrel, de acordo 

e para efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 147º do Regime Jurídicos dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT)1. 

 

A intenção de promover a delimitação da presente unidade de execução, que assume a designação de Unidade 

de Execução da Área Empresarial de São João de Negrilhos, é consubstanciada pela necessidade de 

assegurar o estatuto de solo urbano2 estabelecido no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de 

Aljustrel e o subsequente enquadramento de algumas operações urbanísticas que visam a ocupação urbana que 

encontra localizada na zona norte do aglomerado de São João de Negrilhos, cuja execução futura promoverá a 

consolidação urbana desta zona do aglomerado. 

 

Tendo em consideração o facto que a UE não foi precedida da elaboração de plano de pormenor, deverá a 

Câmara Municipal de Aljustrel promover, em momento anterior à aprovação da unidade de execução, a abertura 

de um período de discussão pública, a realizar nos termos análogos aos previstos para os planos de pormenor, 

dando assim cumprimento ao disposto no n.º 4 do artigo 148º do regime jurídico supra referido. 

 

 

  

                                                           
1 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio 
2 O PDM de Aljustrel qualifica a realidade territorial abrangida pela unidade de execução como Solo Urbanizável – Espaços de Atividades Económicas. 
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, oi instituído um novo sistema de classificação do solo, em solo urbano e solo rústico, 
que opta por uma lógica de efetiva e adequada afetação do solo urbano ao solo parcial ou totalmente urbanizado ou edificado, eliminando-se a categoria 
operativa de solo urbanizável. Neste enquadramento, os planos municipais devem, no prazo máximo de 5 anos após a entrada em vigor deste diploma 
legal, incluir as regras de classificação e qualificação que nele se encontram previstas, sob pena de suspensão das normas do plano territorial que 
deveriam ter sido alteradas, não podendo na área abrangida e enquanto durar a suspensão, haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que 
impliquem a ocupação, uso e transformação do solo (Cf. N.º 2 do art.º 199º do RJIGT). A unidade de execução, nos termos fixados no RJIGT, e em 
conformidade com o determinado pelo PDM de Aljustrel, enquadra a continuidade do estatuto de  solo urbano para a área por ela delimitada, devendo no 
entanto este ato ser titulado por ato administrativo, nomeadamente através de uma operação de loteamento que concretize o reparcelamento do solo 
urbano nas condições definidas no âmbito da unidade de execução. 
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2. ENQUADRAMENTOLEGAL  
 

 

 
 

2.1. NOTA INTRODUTÓRIA  
 

 

 

 

A delimitação de uma unidade de execução constitui um ato de natureza administrativa cujo procedimento 

segue, supletivamente, o modelo que se encontra previsto no Código do Procedimento Administrativo. 

 

Por esta razão, tal procedimento deverá obedecer a determinados requisitos, designadamente no que observa 

relação direta com as exigências de fundamentação, sobretudo quando se atende ao facto que no seu âmbito 

territorial haverá lugar à utilização de sistemas e instrumentos de execução dos planos e a concretização de 

mecanismos perequativos, com repercussões ao nível da esfera jurídica dos participantes (proprietários) 

envolvidos na unidade de execução.  

 

Desta fundamentação terá que resultar, de forme expressa e inequívoca, que a área a delimitar como unidade 

de execução salvaguarda o cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 148º do RJIGT, que determina que “As 

unidades de execução devem ser delimitadas de modo a assegurar um desenvolvimento urbano harmonioso e a 

justa repartição de benefícios e encargos pelos proprietários abrangidos, devendo integrar as áreas a afetar a 

espaços públicos, a infraestruturas ou a equipamentos previstos nos programas e nos planos territoriais”. 

 

 
 

2.2. ANTECEDENTES DE ORDEM 
PROCEDIMENTAL  
 

 

 

 

A delimitação e formalização da presente unidade de execução determina, como pressupostos indispensáveis 

para a sua prossecução os seguintes procedimentos, alguns dos quais já concretizados: 

 

• 1. O levantamento da base cadastral da realidade territorial que se pretende ver integrada na área de 

intervenção a abranger pela unidade de execução; 

 

• 2. O desenvolvimento de um programa urbanístico ou solução urbanística base, que deverá observar 

uma conceção sustentada num procedimento de concertação prévia a realizar com todos os 

participantes na unidade de execução, designadamente os proprietários e demais interessados 

envolvidos; 
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• 3. A integração da unidade de execução nos instrumentos de gestão territorial em vigor, e, em 

particular, com o PDM de Aljustrel; 

 

• 4. A identificação do sistema de execução a adotar para promover a concretização da unidade de 

execução e das regras básicas capazes de garantir o envolvimento dos agentes. 

 

 
 

2.3. TRAMITAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO  
 

 

 

 

A tramitação do procedimento que se encontra subjacente ao processo técnico e administrativo de aprovação da 

delimitação da presente unidade de execução será orientada e sustentada com base nos momentos 

seguidamente elencados: 

 

• 1. A Câmara Municipal identifica a necessidade ou reconhece a importância das pretensões 

manifestadas pelo particulares que pretendem intervir no território, sempre que tal se verifique, ou 

assume a prossecução das linhas de orientação estratégica assumidas pelo PDM de Aljustrel e a 

concretização do respetivo modelo de ordenamento, promovendo para o efeito as necessárias 

diligências; 

 

• 2. Com base na melhor informação técnica disponível e adequada, a Câmara Municipal promove a 

identificação dos proprietários e/ou detentores dos direitos reais dos prédios integrados na realidade 

territorial abrangida pela unidade de execução que se pretende ver delimitada; 

 

• 3. Em momento posterior à identificação formal da globalidade dos prédios (e proprietários) 

abrangidos pela unidade de execução, a Câmara Municipal promove as diligências negociais 

necessárias à aquisição dos mesmos. Procura-se com esta medida incrementar a operacionalização 

futura do programa e solução urbanística a concretizar na sequência da aprovação da unidade de 

execução; 

 

• 4. A Câmara Municipal delibera proceder à delimitação da unidade de execução, apresentando para 

o efeito a respetiva fundamentação, a definição dos objetivos que se pretendem ver alcançados, o 

programa ou a solução urbanística a concretizar, devidamente articulado e enquadrado com as 

normativas e disposições do PDM de Aljustrel, identificando ainda o sistema de execução a adotar. A 

proposta de delimitação e respetiva fundamentação da unidade de execução é submetida a 
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apreciação em sede de reunião camarária pública, em cumprimento ao disposto no n.º 7 do artigo 

89º do RJIGT; 

 

• 5. A Câmara Municipal promove a publicitação da deliberação relativa à delimitação da unidade de 

execução. A publicitação deverá ser formalizada nos termos definidos na legislação em vigor, 

considerando-se para este efeito a publicação da respetiva deliberação em sede de Diário da 

República, da plataforma colaborativa de gestão territorial, nos jornais nacionais e locais, bem como 

na página de internet da Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 89º do 

RJIGT. Deverá constar desta publicação a menção expressa ao período de discussão pública, que 

será realizado nos termos previstos na lei, em termos idênticos aos previstos para a discussão 

pública referente à tramitação de procedimento dos planos de pormenor, em cumprimento do 

disposto no n.º 4 do artigo 148º do RJIGT; 

 

• 6. O período de discussão pública será iniciado 5 dias úteis após a publicação em Diário da 

República, decorrendo o mesmo durante um período de 20 dias úteis desde a sua abertura, nos 

termos previstos no n.º 2 do artigo 89º do RJIGT; 

 

• 7. Findo o período de discussão e participação pública, a Câmara Municipal procede à ponderação 

dos resultados da mesma, sustentando uma resposta formal às observações, propostas e sugestões 

formuladas pelos interessados. A ponderação dos resultados será tornada pública, nos termos 

previstos na legislação em vigor e em cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 89º do RJIGT; 

 

• 8. Na sequência da ponderação dos resultados decorrentes do período de discussão pública e da 

elaboração do respetivo relatório de ponderação, a Câmara Municipal promove a elaboração da 

proposta final da unidade de execução, dela constando as eventuais alterações decorrentes da 

ponderação realizada. A proposta final é comunicada aos participantes (proprietários) abrangidos, 

quando aplicável, sob pena de ineficácia, solicitando-se a confirmação formal da sua adesão à 

unidade de execução; 

 

• 9. O procedimento culmina na aprovação final da unidade de execução em sede de reunião 

camarária pública, ato último que precede a concretização das intervenções programadas. O 

conteúdo da versão final da proposta de delimitação da unidade de execução poderá ser transmitido 

à Assembleia Municipal, embora não exista qualquer obrigatoriedade relativa à tramitação deste ato;  

 

• 10. A concretização da solução urbanística desenvolvida e enquadrada pela unidade de execução 

será da responsabilidade da Câmara Municipal de Aljustrel, em cumprimento do que vier a ser 
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definido na solução urbanística e nos projetos de execução subsequentes, sempre que a eles haja 

lugar;  

 

• 11. Após a emissão da Certidão de Aprovação da Unidade de Execução e da Operação de 

Reparcelamento, deverá ser promovida a realização de uma Operação de Loteamento, ato 

imperativo para viabilizar o registo predial autónomo dos prédios resultantes do reparcelamento 

previsto, uma vez que a unidade de execução, per si, não produz efeitos registais; 

 

• 12. A Certidão de Aprovação da Unidade de Execução e da Operação de Reparcelamento e o Alvará 

de Loteamento configuram os elementos necessários para se proceder ao registo matricial e predial 

dos novos prédios / lotes resultantes da Operação de Reparcelamento. 
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3. ANTECEDENTES  
 

 

 

 

A realidade territorial que sustenta a delimitação da presente unidade de execução apresenta-se qualificada 

como Solo Urbanizável, a ela estando associada a categoria de Espaços de Atividades Económicas.  

 

Determina o PDM de Aljustrel, nomeadamente através do disposto no n.º 1 do seu artigo 50º que “Os espaços 

de atividades económicas em solo urbanizável correspondem a solos que, pelas suas características 

morfológicas e de localização são suscetíveis de ocupação por atividades produtivas ou transformadoras, 

designadamente industriais, logísticas ou outras associadas, designadamente comercial e de serviços”. 

 

Determina igualmente o PDM de Aljustrel, na alínea a) do n.º 2 do artigo 50º, que os objetivos inerentes à 

ocupação destes espaços devem acautelar a “definição das densidades de ocupação consonantes com o meio 

urbano em que se inserem”, bem como a “previsão de infraestruturas completas, estacionamento, equipamentos 

de utilização coletiva, espaços verdes e outros espaços públicos de proximidade com dimensão adequada”3. 

 

Estabelece ainda o PDM de Aljustrel (Cf. n.º 1 artigo 51º do Regulamento do PDM) que para os Espaços de 

Atividades Económicas “deve ser elaborado PMOT ou Unidade de Execução, que defina a respetiva estrutura de 

ocupação, tipologia e dimensionamento dos lotes, usos, disposições construtivas específicas e redes de 

infraestruturas a construir, não sendo admissível qualquer intervenção, nomeadamente o licenciamento de novas 

construções, que não se ajustem às disposições contidas naqueles instrumentos”. 

 

Foi com base nestas premissas, e observada a obrigatoriedade de salvaguardar o enquadramento prévio das 

operações urbanísticas em áreas qualificadas como solo urbanizável através de plano municipal de 

ordenamento do território ou unidade de execução que viria a ser assumida e manifestada a intenção de 

promover a realização de uma operação urbanística em São João de Negrilhos, ficando esta mesma operação 

urbanística condicionada, face ao conjunto de disposições suprarreferido, à delimitação e subsequente 

aprovação de uma unidade de execução.   

 

Importará no presente contexto de análise assumir uma referência expressa ao facto que a realidade territorial a 

integrar na unidade de execução apresenta uma localização periférica do núcleo urbano de São João de 

Negrilhos, podendo inferir-se que a sua qualificação em termos operativos (Solo Urbanizável) e em termos 

funcionais (Espaços de Atividades Económicas), assumida aquando da revisão do PDM de Aljustrel, tenha sido 

encarada enquanto ação de concretização de uma das linhas de orientação estratégica (LOE) do próprio PDM, 

                                                           
3 Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 50º do Regulamento do PDM. 
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nomeadamente a LOE A – Diversificação da base económica e desenvolvimento do tecido empresarial local, 

salvaguardando a criação futura de uma área qualificada e com apetência para a instalação de atividades 

económicas. 
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4. OBJETIVOS DA UNIDADE DE 
EXECUÇÃO  
 

 

 

 

A delimitação da presente unidade de execução resulta de um imperativo de ordem legal, decorrendo o mesmo 

das disposições estabelecidas pelo PDM de Aljustrel, nomeadamente no seu Regulamento, no qual se 

determina que a execução das áreas qualificadas como “Espaços de Atividades Económicas” integradas em 

solos qualificados como “Solo Urbanizável” serão concretizadas através de plano municipal de ordenamento do 

território4 ou unidade de execução, na qual se define “(…) a respetiva estrutura de ocupação, tipologia e 

dimensionamento dos lotes, usos, disposições construtivas específicas e redes de infraestruturas a construir, 

não sendo admissível qualquer intervenção, nomeadamente o licenciamento de novas construções, que não se 

ajustem às disposições contidas naqueles instrumentos”5. 

 

A delimitação e subsequente concretização da presente unidade de execução assumirá desta forma como 

principal objetivo o enquadramento da ocupação futura de uma zona do perímetro urbano do aglomerado de São 

João de Negrilhos que, de acordo com o estabelecido no PDM de Aljustrel, se apresenta qualificada, em termos 

operativos, como “Solo Urbanizável”, a ela se encontrando igualmente associada uma qualificação que 

corresponde, em termos funcionais, à categoria de “Espaços de Atividades Económicas”. 

 

Pretende-se com a delimitação, fundamentação e subsequente aprovação desta unidade de execução assegurar 

a promoção de um desenvolvimento harmonioso e integrado de uma pequena área do aglomerado de São João 

de Negrilhos que assume uma expressão territorial pouco significativa (inferior a 0,5 ha), assumindo desta forma 

um contributo efetivo para a colmatação urbana de uma zona do aglomerado quem, apesar de expectante, ainda 

se encontra livre de compromissos em termos de ocupações de natureza edificada. 

 

Tendo como base as expetativas já manifestadas pelo único proprietário do prédio6 abrangido pela unidade de 

execução, assim como as expetativas assumidas pelo Município aquando da revisão do PDM de Aljustrel, será 

expetável que a delimitação e subsequente aprovação da presente unidade de execução possa vir a concorrer 

para a concretização, entre outros, dos objetivos seguintes: 

 

• 1. Criação de um espaço de atividades económicas dotado de condições atrativas e capazes de 

garantir o acolhimento e fixação de atividades económicas compatíveis com o caráter urbano do 

                                                           
4 Os planos municipais de ordenamento do território como tal designados são, ao abrigo do atual Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 
designados de planos territoriais de âmbito municipal. 
5 Em conformidade com o disposto no n.º 1 do art.º 51º do Regulamento do PDM de Aljustrel. 
6 O prédio sobre o qual recai a delimitação da presente unidade de execução, embora registado em noma da Junta de Freguesia de São João de 
Negrilhos, é atualmente propriedade da Câmara Municipal de Aljustrel, tendo a transmissão da propriedade resultado de uma permuta realizada entre 
estas entidades.  
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local, promovendo a relocalização de atividades existentes noutras zonas da freguesia que se 

apresentem física e funcionalmente desenquadradas com a realidade territorial envolvente; 

 

• 2. Definição de uma solução de reestruturação urbana da área abrangida pela unidade de execução, 

tendo em consideração o enquadramento das operações urbanísticas que sustentem futuramente a 

colmatação / consolidação urbana de zona norte do perímetro urbano do aglomerado de São João 

de Negrilhos; 

 

• 3. Estruturação de uma solução de desenho urbano que enquadre uma ocupação futura 

predominantemente sustentada na presença de edifícios de cariz industrial / empresarial com uma 

volumetria limitada a uma altura máxima de fachada de 10 metros. A adoção deste tipo de solução 

será sustentada através da criação de um conjunto de parcelas a definir em torno das 

acessibilidades já existentes na envolvente imediata, que se apresentam já integralmente 

concretizadas; 

 

• 4. Definição de uma solução desenho urbano que sustente a criação de uma oferta sustentada na 

disponibilização de lotes de pequena dimensão, no sentido de assegurar uma resposta às 

necessidades de ocupação inicialmente manifestadas junto da Junta de Freguesia de São João de 

Negrilhos e igualmente assumidas pela Câmara Municipal de Aljustrel; 

 

• 5. Conceção de uma estrutura de ocupação que assegure a salvaguarda dos índices de ocupação e 

impermeabilização máximos do solo admitidos pelo PDM de Aljustrel para os solos qualificados 

como Espaços de Atividades Económicas;  

 

• 6. Enquadramento das áreas de circulação pedonal preexistentes e capazes de assegurar uma 

compartimentação efetiva entre os tráfegos mecânico e pedonal e, consequentemente, promover o 

reforço das condições de segurança da circulação; 

 

• 7. Salvaguarda da criação de área de estacionamento capazes de satisfazer as necessidades 

emergentes da presença das novas atividades económicas a instalar e dos visitantes que tenderão a 

recorrer aos seus serviços; 
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5. CRITÉRIOS DE DELIMITAÇÃO DA 
UNIDADE DE EXECUÇÃO  
 

 

 

 

A delimitação de uma unidade de execução consiste na fixação, em planta cadastral, dos limites físicos da área 

que se pretende ver submetida a intervenção urbanística, dela constando a identificação da globalidade dos 

prédios abrangidos. 

 

Assume-se enquanto propósito deste procedimento sustentar a promoção de um contributo para um 

desenvolvimento urbano harmonioso e uma justa repartição dos benefícios e encargos pelos participantes 

(proprietários) que se encontram diretamente envolvidos na unidade de execução, nela se contemplando, 

sempre que necessário e adequado, as áreas a afetar a espaços públicos ou equipamentos de utilização 

coletiva, sempre que tal se encontre previsto em plano territorial eficaz, em conformidade com o determinado 

pelo artigo 148º do RJIGT. 

 

A Unidade de Execução da Área Empresarial de São João de Negrilhos procura assim assumir como 

objetivo primordial um papel de elemento regulador da ocupação urbanística futura da área de intervenção por 

ela abrangida. Incluem-se assim na unidade de execução as regras e disposições aplicáveis, sintetizando a sua 

tradução em termos espaciais, em resultado de um processo de acompanhamento e concertação prévia com os 

interesses inicialmente manifestados pela Junta de Freguesia de São João de Negrilhos e igualmente assumidos 

pela Câmara Municipal de Aljustrel. 

 

A Câmara Municipal de Aljustrel entende, considerada a reconhecida necessidade de salvaguardar uma maior 

adequação das disposições legais a cada situação concreta e da vantagem na construção de soluções, que, 

além de assegurar o cumprimento dos planos em vigor, e no caso presente o PDM de Aljustrel, deverá 

igualmente importar à delimitação da unidade de execução um papel regulador, quer ao nível da ocupação e 

transformação futura da área de intervenção por ela abrangida, quer ao nível de eventuais procedimentos de 

contratualização, nos termos do disposto na alínea h) do artigo 3º, dos artigos 54º e 55º da Lei n.º 31/20147, de 

30 de maio e dos artigos 146º e 147º do RJIGT. 

 

Na área de intervenção abrangida pela unidade de execução objeto do presente documento observa eficácia 

legal o PDM de Aljustrel, cuja aprovação pela Assembleia Municipal ocorreu na sua sessão ordinária de 7 de 

novembro de 2014, tendo sido posteriormente publicado em Diário da República. Nos termos do disposto neste 

instrumento de gestão territorial, a concretização das ações de infraestruturação e transformação do solo nas 

diferentes áreas do território municipal, e em particular a delimitação das unidades de execução em áreas 

                                                           
7 Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo. 



 

 
 

 

  
11 

 UNIDADE DE EXECUÇÃO DA ÁREA EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO DE NEGRILHOS 
 

urbanizáveis que não são consideradas prioritárias, como é o caso da área que se encontra associada à 

presente unidade de execução são regidas pelo disposto no seu artigo 64º (Sistemas de execução). 

 

A delimitação da presente unidade de execução traduz assim a delimitação, em planta cadastral, dos limites 

físicos da área que se pretende ver intervencionada, promovendo a identificação dos prédios por ela abrangidos, 

em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 148º do RJIGT.  

 

Os critérios utilizados na delimitação da unidade de execução resultam numa relação direta com o conjunto de 

objetivos que se pretende ver alcançado com a concretização futura da solução urbanística a desenvolver, tendo 

sido igualmente observados os pressupostos decorrentes da auscultação prévia das pretensões manifestadas 

pela Junta de Freguesia de São João de Negrilhos e dos interesses em presença que visam a consolidação 

urbana desta realidade territorial integrada no aglomerado de São João de Negrilhos e que se encontra ainda 

expetante. 

 

Tendo estas premissas como elemento de base, um dos critérios assumidos na delimitação da unidade de 

execução de São João de Negrilhos teve em consideração as disposições estabelecidas pelo próprio 

Regulamento do PDM de Aljustrel, no qual se determina a execução dos solos qualificados como Espaços de 

Atividades Económicas em solo urbanizável é concretizada através da elaboração de “PMOT ou Unidade de 

Execução, que defina a respetiva estrutura de ocupação, tipologia e dimensionamento dos lotes, usos, 

disposições construtivas específicas e redes de infraestruturas a construir, não sendo admissível qualquer 

intervenção, nomeadamente o licenciamento de novas construções, que não se ajustem às disposições contidas 

naqueles instrumentos”8. 

 

Observada esta imposição, viria a ser considerada para efeitos de delimitação da presente unidade de execução 

a estrutura cadastral que se encontra o presente no local, tendo assim sido incluído na unidade de execução o 

prédio anteriormente identificado, cujos limites estão definidos pela estrutura viária preexistente, resultando a 

representação do mesmo e a identificação dos limites da unidade de execução em conformidade com o que se 

encontra graficamente representado no Desenho 03 (Planta de Delimitação e Cadastro sobre Situação 

Existente), que se apresenta em anexo ao presente documento e que dele faz parte integrante.  

 

 

 

  

                                                           
8 Em conformidade com o disposto no n.º 2 do art.º 51º do Regulamento do PDM de Aljustrel. 



 

 
 

 

  
12 

 UNIDADE DE EXECUÇÃO DA ÁREA EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO DE NEGRILHOS 
 

 
 

6. ENQUADRAMENTO COM O PDM 
EM VIGOR  
 

 

 

 

A área de intervenção da unidade de execução apresenta-se diretamente associada a solos que, de acordo com 

o modelo de ordenamento desenvolvido para o concelho no âmbito da revisão do PDM de Aljustrel, estão 

qualificados “Solo Urbanizável” e aos quais se encontra associada a categoria de “Espaços de Atividades 

Económicas”, como se pode constatar através da informação constate do Desenho 01 - Delimitação Sobre 

Extrato da Planta de Ordenamento do PDM, que se apresenta em anexo ao presente documento e que dele faz 

parte integrante.  

 

 
 

Figura 1 - Delimitação da unidade de execução sobre extrato da Planta de Ordenamento do PDM 
 

A unidade de execução a desenvolver observa enquadramento com o disposto no Regulamento do PDM de 

Aljustrel, nos termos do qual o Solo Urbanizável se apresenta “constituído por áreas que apresentam 

potencialidades para ocupação urbana, assumindo a capacidade de vir a adquirir características de espaço 

urbano, mediante ação programada de conceção da sua estrutura e morfologia urbanas, rede de acessibilidades 
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e infraestruturação, de acordo com PMOT (Plano de Pormenor ou Plano de Urbanização a elaborar) ou por 

unidades de execução (...)”9. 

 

Determina igualmente o Regulamento do PDM de Aljustrel que “Os espaços de atividades económicas em solo 

urbanizável correspondem a solos que, pelas suas características morfológicas e de localização são suscetíveis 

de ocupação por atividades produtivas ou transformadoras, designadamente industriais, logísticas ou outras 

associadas, designadamente comercial e de serviços”10.  

 

Estabelece ainda o Regulamento do PDM que os objetivos subjacentes à ocupação destes espaços devem 

acautelar a “definição das densidades de ocupação consonantes com o meio urbano em que se inserem”11 e 

assegurar a “previsão de infraestruturas completas, estacionamento, equipamentos de utilização coletiva, 

espaços verdes e outros espaços públicos de proximidade com dimensão adequada”.12 

 

A forma de concretização da ocupação deste solos encontra-se ainda definida e reforçada no n.º 1 artigo 51º do 

Regulamento do PDM, que determina que para os Espaços de Atividades Económicas “deve ser elaborado 

PMOT ou Unidade de Execução, que defina a respetiva estrutura de ocupação, tipologia e dimensionamento dos 

lotes, usos, disposições construtivas específicas e redes de infraestruturas a construir, não sendo admissível 

qualquer intervenção, nomeadamente o licenciamento de novas construções, que não se ajustem às disposições 

contidas naqueles instrumentos”. 

 

Ainda nos termos do disposto no artigo 51º do Regulamento do PDM, importará igualmente salvaguardar que 

“Nos espaços de atividades económicas propostos é interdita a construção de edifícios destinados a habitação, 

excetuando-se o caso de residência de vigilantes, cuja área máxima de construção é 80 m2”13, sendo também de 

assumir uma referência expressa a disposto no n.º 2 deste mesmo artigo, no qual se estabelece que “Na 

elaboração dos instrumentos urbanísticos para os Espaços de Atividades Económicas, serão aplicados os 

parâmetros transcritos no artigo seguinte” (Vd. artigo 52º do Regulamento do PDM). 

 

Tendo por base este conjunto de disposições, entende-se pertinente a realização de intervenções urbanísticas, 

desde que assegurado o cumprimento das especificações definidas nas peças que integram o conteúdo 

documental do PDM de Aljustrel, sendo nesta medida de estabelecer para a área de intervenção abrangida pela 

unidade de execução um programa urbanístico que enquadra unicamente a colmatação urbana de uma pequena 

área do perímetro urbano do aglomerado de São João de Negrilhos. 

 

                                                           
9 Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 37º do Regulamento do PDM. 
10 Em conformidade com o disposto do n.º 1 do art.º 50º do Regulamento do PDM. 
11 Em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 2 do art.º 50º do Regulamento do PDM. 
12 Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 50º do Regulamento do PDM. 
13 Em conformidade com o disposto no n.º 3 do art.º 50º do Regulamento do PDM. 
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Este programa urbanístico, que visa a colmatação urbana do local, deverá ser sustentado através da 

implantação de edificações, nas quais será futuramente admitida instalação de atividades produtivas ou 

transformadoras, designadamente industriais, logísticas ou outras associadas, entre as quais se enquadram as 

atividades comercial e de serviços. 

 

Tendo em consideração as preexistência de edificado e funcionais que se encontram já presentes nesta zona do 

aglomerado de São João de Negrilhos, e atendido o programa que se pretende ver futuramente concretizado na 

área de intervenção abrangida pela unidade de execução, importará considerar e assumir para o mesmo os 

índices e parâmetros urbanísticos estabelecidos no artigo 52º do Regulamento do PDM de Aljustrel, 

designadamente os seguidamente elencados: 

 

• 1. Índice de ocupação máximo do solo: 0,5; 

 

• 2. Índice de impermeabilização máximo: 0,6; 

 

• 3. Altura máxima da fachada: 10 metros14.  

 

Em conformidade com o disposto n.º 2 do artigo 52º do Regulamento do PDM de Aljustrel, importará igualmente 

observar que que o licenciamento de estabelecimentos industriais deverá obedecer, cumulativamente, às 

disposições seguintes: 

 

• 1. O acesso aos lotes será obrigatoriamente assegurado a partir de uma via de distribuição com uma 

faixa de rodagem com um perfil transversal não inferior a sete metros, marginada por passeios de 

largura não inferior a 2,5 m, devidamente arborizados15; 

 

• 2. O tratamento das águas residuais deve ser realizado de acordo com as normas legais em vigor, 

não podendo em caso algum ser efetuado o licenciamento de qualquer unidade industrial sem que 

seja assegurado o pré-tratamento dos efluentes. 

 

Para além do supra disposto, importará igualmente considerar no presente contexto de análise o disposto no 

artigo 78º do Regulamento do PDM de Aljustrel, no qual se definem os parâmetros de cedência para espaços 

verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias, estacionamento público e equipamentos de utilização 

coletiva. 

                                                           
14 O valor indicado pode ser excedido em construções de caráter técnico, quando devidamente justificadas. 
15 Esta disposição pressupõe a execução de obras de urbanização que garantam o cumprimento destes parâmetros, sendo que no caso presente, a 
qualificação dos solos integrados no perímetro urbano de São João de Negrilhos ocorreu no âmbito da revisão do PDM de Aljustrel, num momento em que 
a estrutura viária presente que serve as acessibilidades diretas à área afeta à unidade de execução se apresentava já executada. Não será  nesta medida 
de assumir o cumprimento imperativo destes parâmetros, sob pena de inviabilizar qualquer aproveitamento urbanístico desta área urbana e um total 
desenquadramento com a estrutura viária já existente na envolvente imediata e próxima. 



 

 
 

 

  
15 

 UNIDADE DE EXECUÇÃO DA ÁREA EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO DE NEGRILHOS 
 

 

De acordo com o estabelecido no n.º 1 deste artigo 78º, e no que observa relação direta com os usos a admitir 

futuramente na área abrangida pela unidade de execução, “Nas operações de loteamento, os parâmetros para o 

dimensionamento das áreas destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias, 

estacionamento público e a equipamentos de utilização coletiva, são os que constam na legislação aplicável”, 

salvo as situações mais favoráveis, que no caso presente resultam na criação de 2 lugares de estacionamento 

por cada 75 m2 de atividades económicas. 

 

Tendo em presença a localização que a área a integrar na unidade de execução apresenta, verifica-se que o seu 

posicionamento não resulta em qualquer relação de proximidade imediata com os troços viários que integram a 

rede rodoviária municipal estruturante, resultando de imediato a constatação que esta é diretamente servida 

pelos arruamentos que asseguram a acessibilidade e mobilidade locais nesta zona norte do aglomerado de São 

João de Negrilhos. 

 

Não resulta assim deste enquadramento viário a existência de quaisquer servidões non aedificandi que 

condicionem da solução urbanística que se pretende ver concretizada no local, como se pode de resto 

depreender através da peça desenhada anexa ao presente documento (Desenho 02 - Delimitação Sobre Extrato 

da Planta de Condicionantes do PDM de Aljustrel). 

 

Resulta da leitura da informação disponibilizada nos diversos elementos desenhados que integram o conteúdo 

documental do PDM de Aljustrel a constatação que a área que se pretende associada à unidade de execução se 

apresenta integrada no perímetro urbano do aglomerado de São João de Negrilhos, sendo igualmente notória a 

sua relação de proximidade com uma realidade territorial sustentada na presença de solos com características 

de solo rural16.  

 

Os solos presentes na envolvente imediata desta zona norte do perímetro urbano de São João de Negrilhos 

estão associados aos regimes da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional (REN), 

não se verificando no entanto a ocorrência de quaisquer conflitos com os solos associados à realidade territorial 

abrangida pela unidade de execução, que apresentam um estatuto de Solo Urbano, estando integralmente 

classificados como Solo Urbanizável e associados à categoria de Espaços de Atividades Económicas, como 

anteriormente referido. 

 

Igualmente em acordo com a informação constante da Planta de Condicionantes do PDM de Aljustrel, verifica-se 

na envolvente imediata a norte a existência de uma infraestrutura linear, nomeadamente a conduta adutora 

associada à infraestrutura do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo. Esta adutora apresenta um traçado 

                                                           
16 Nos termos do disposto no RJIGT, o solo rural assumem atualmente correspondência com o solo rústico.   
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paralelo ao arruamento que conforma o limite norte da unidade de execução, não resultando no entanto da sua 

presença quaisquer condicionalismos que possam obstar à ocupação futura da unidade de execução. 

 

 
 

Figura 2 - Delimitação da Unidade de Execução sobre extrato da Planta de Condicionantes do PDM 
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Importará, por último, observar que, de acordo com a informação disponibilizada pelo PDM de Aljustrel, 

designadamente no conteúdo documental desenhado referente à “Proposta de Classificação e Delimitação das 

Zonas Sensíveis e Mistas”, a área a integra na UE se apresenta integralmente classificada, para efeitos do 

Regulamento Geral do Ruído17, como “Zona Mista”, classificação que é comum a grande parte da área 

abrangida pelo perímetro urbano de São João de Negrilhos.  

 

Constituem exceção a esta classificação o Jardim 25 de Abril e Campo de Futebol e o Campo de Futebol dos 

Negrilhos Futebol Clube, localizados na envolvente próxima, para os quais se determina uma classificação de 

Zona Sensível, como se pode observar no elemento desenhado suprarreferido. 

 

Não resulta da análise da informação disponibilizada na peça desenhada suprarreferida a identificação de 

qualquer interferência da área a integra na unidade de execução com as zonas de conflito que configurem a 

presença de áreas expostas a ruído ambiente exterior superior ao determinado pelo Regulamento Geral do 

Ruído. 

 

  

                                                           
17 Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 



 

 
 

 

  
18 

 UNIDADE DE EXECUÇÃO DA ÁREA EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO DE NEGRILHOS 
 

 
 

7. LOCALIZAÇÃO E 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE 
INTERVENÇÃO  

 

 

 

 

A área de intervenção abrangida pela unidade de execução apresenta-se localizada na zona norte do 

aglomerado de São João de Negrilhos, assumindo uma estreita relação de proximidade com o Campo de 

Futebol dos Negrilhos Futebol Clube, cuja implantação se desenvolve na envolvente sul.  

 

Totalmente incluída no perímetro urbano fixado pelo PDM de Aljustrel para o aglomerado de São João de 

Negrilhos, a área a integrar na unidade de execução pertence, em termos administrativos, à freguesia de São 

João de Negrilhos, uma das 4 freguesias do concelho de Aljustrel. 

 

 
 

Figura 3 - Enquadramento territorial da unidade de execução  
 

Embora não se encontre presentemente estabelecida qualquer relação funcional direta, verifica-se a existência 

de uma relação de proximidade física entre a área de intervenção associada à unidade de execução e traçado 

da Av. 25 de Abril / Estrada da Aldeia Nova, que se desenvolve na envolvente poente. 

 

Esta via atravessa todo o aglomerado urbano no sentido sul-norte e assume um caráter estruturante, 

apresentando um perfil transversal que, em termos funcionais, lhe confere um estatuto de eixo viário de 

atravessamento e de distribuição do tráfego em toda a zona norte do aglomerado de São João de Negrilhos.  

 

Tendo em presença a localização da realidade territorial em estudo, importará considerar que a mesma 

apresenta uma estreita relação de proximidade com o limite do perímetro urbano de São João de Negrilhos 

estabelecido no âmbito da revisão do PDM de Aljustrel, sendo delimitada por arruamentos que constituem 
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elementos físicos que determinam os limites deste mesmo perímetro urbano, designadamente a noroeste e a 

nordeste. 

 

 
 

Fotografia 1 - Vista parcial da área de intervenção e da envolvente (sentido nordeste-sudoeste) 
 

Assumem igualmente relevância enquanto limites físicos que suportam a delimitação da área de intervenção 

dois outros arruamentos que integram a estrutura viária do aglomerado. Estas vias assumem correspondência 

com os limites sudoeste e sudeste da área associada à unidade de execução, suportando unicamente funções 

de tráfego local. 

 

 
 

Fotografia 2 - Vista parcial da área de intervenção e da envolvente (sentido norte-sul) 
 

Nenhuma das vias (arruamentos) existentes na envolvente imediata da área possui qualquer referência 

toponímica. Na sua globalidade, as vias contíguas da área abrangida pela unidade de execução apresentam um 

pavimento em asfalto que se apresenta num estado de conservação regular. Com exceção da via contígua ao 

limite nordeste, todas as restantes vias encontram-se já servidas por passeio.  
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Fotografia 3 - Vista parcial da área de intervenção e da envolvente (sentido sudoeste-nordeste) 
 

Caracterizando-se por um modelado de terreno plano a área de intervenção afeta à unidade de execução e a 

toda a sua envolvente imediata e próxima denotam uma apetência clara para a realização de obras de 

urbanização e subsequente implantação de estruturas edificadas, sendo já notória na envolvente imediata, 

designadamente a sudeste e sudoeste a presença de um significativo conjunto de estruturas edificadas 

associadas a funções de armazenagem e/ou indústria de pequena dimensão. 

 

 
 

Fotografia 4 - Vista parcial da área de intervenção e da envolvente (sentido sul-norte) 
 

A presença destas estruturas, algumas das quais sem uso aparente, conferem a esta zona do aglomerado um 

aspeto desqualificado, sendo notório que o único elemento presente na envolvente imediata que contribui para a 

qualificação urbano do aglomerado assume correspondência com a presença do Jardim 25 de abril, cuja 

localização se desenvolve na envolvente próxima, designadamente a sul. 

 

Igualmente de referir que a realidade territorial abrangida pela área de intervenção delimitada no âmbito da 

unidade de execução se encontra já infraestruturada, sendo servida por arruamentos e pelas redes de 
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abastecimento de água, drenagem de águas residuais, distribuição de energia elétrica e telecomunicações, não 

se perspetivando assim a realização de obras de infraestruturação do local. 

 

 
 

Fotografia 5 - Vista parcial da área de intervenção e da envolvente (sentido norte-sul) 
 

A realidade territorial presente na envolvente nordeste e noroeste apresenta características manifestamente 

distintas, resultando do estatuto de solo rústico que estes solos possuem e do facto de se apresentarem 

integrados nos regimes da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional, bem como da sua 

associação a uma paisagem marcadamente agrícola, onde as culturas associadas ao regadio vão marcando 

uma presença crescente e cada vez mais notória, o que já se verifica a noroeste. 

 

No que observa relação direta com a estrutura fundiária presente na área de intervenção abrangida pela unidade 

de execução, registe-se que, de acordo com a informação disponibilizada, esta se apresenta constituída por um 

único prédio, sendo o mesmo propriedade da Câmara Municipal de Aljustrel. 

 

A realidade territorial abrangida pela unidade de execução apresenta uma configuração regular, de geometria 

rectangular, estando circunscrita por troços integrantes da estrutura viária já existente no local, como referido, 

resultando a sua identificação em conformidade com a figura que se apresenta. 
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Figura 4 - Identificação dos limites da área de intervenção da unidade de execução e da estrutura cadastral 
existente 

 

A identificação dos prédios abrangidos pela realidade territorial identificada no âmbito da proposta de delimitação 

da unidade de execução, do respetivo regime de propriedade e dos demais elementos informativos que a 

caracterizam observa conformidade com o constante do quadro que se apresenta, resultando assim que a 

unidade de execução assume uma abrangência territorial de 4041,26 m2, ou seja, uma área ligeiramente inferior 

a 0,5 hectares, nela se incluindo o arruamento que se desenvolve ao longo do limite nascente da área abrangida 

pela unidade de execução. 

 

Quadro 1- Identificação dos prédios abrangidos pela unidade de execução 
 

Proprietário  
Identificação dos prédios 

(em planta) 

Identificação dos Prédios 
Área registada 

(ha) Descrição predial N.º Matricial / 
Artigo 

Freguesia de São João de Negrilhos A Omissa Secção I – art.º 412 9,2578 

Domínio Público Municipal - - - 0,08532318 

Total 9,2578 

 

Importará no entanto registar a discrepância de áreas verificadas entre a área de intervenção abrangida pela 

unidade de execução e a área dos prédios que nela se integram. De facto, resulta a constatação que a área do 

                                                           
18 A área considerada corresponde á área associada ao arruamento já existente, não obstante este não ter sido objeto de cedência formal para ao domínio 
público municipal. 
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prédio associado à unidade de execução assume uma expressão territorial da ordem dos 9,2 ha, enquanto a 

área de intervenção delimitada pela unidade de execução abrange apenas 4041,26 m2, nos quais se incluem as 

áreas já associadas a arruamentos (853,23 m2). Esta discrepância de áreas resulta no entanto do facto dos 

limites do prédio identificado extravasar largamente o limite estabelecido para a área de intervenção. 

 

De assumir igualmente uma referência expressa ao facto que apesar do prédio sobre o qual recai a delimitação 

da unidade de execução apresentar uma titularidade associada à Junta de Freguesia de São João de Negrilhos 

este é já propriedade da Câmara Municipal de Aljustrel, resultando esta titularidade de uma permuta realizada 

entre as entidades suprarreferidas. 

 

Tendo em presença a configuração da propriedade integrada na área delimitada pela unidade de execução, e 

observado o seu enquadramento com a realidade territorial envolvente e as acessibilidades viárias que servem 

presentemente esta zona do aglomerado urbano de São João de Negrilhos, a delimitação da unidade de 

execução considerou as áreas privadas associadas ao prédio supra identificado, bem como algumas áreas 

integradas no domínio público municipal que se encontram já executadas no perímetro abrangido pela unidade 

de execução. 

 

Em resultado da análise da realidade territorial abrangida pela unidade de execução, torna-se possível verificar 

que esta não se apresenta comprometida em termos de edificado, verificando-se no entanto a presença de 

algumas preexistências de edificado na sua envolvente imediata e próxima. 

 

As preexistências observadas encontram-se, na sua generalidade, associadas a funções de cariz industrial e de 

armazenagem, apresentando um piso acima da cota de soleira, embora a altura das respetivas fachadas seja 

variável. Estas preexistências, que se enquadram com os usos admitidos pelo PDM para o local, pela 

localização e função que desempenham, apresentam-se num estado de conservação deficitário, contribuindo de 

forma efetiva para a desqualificação urbana de toda esta zona de periferia do aglomerado de São João de 

Negrilhos. 

 

Para além destas referências de edificado, importará igualmente referir que a área de intervenção delimitada 

pela unidade de execução está integrada no perímetro urbano de São João de Negrilhos, aglomerado que se 

caracteriza pela presença de uma malha urbana consolidada e na qual marcam sobretudo presença tipologias 

de edificado com 1 e 2 pisos acima da cota de soleira, predominantemente associadas à função residencial. 

 

Marcam igualmente presença na envolvente próxima da realidade territorial integrada na unidade de execução 

algumas áreas afetas a usos complementares deste uso residencial dominante que se verifica em São João de 

Negrilhos, designadamente o espaço que se encontra diretamente associado ao Jardim 25 de abril, bem como a 
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área que se encontra associada a um equipamento desportivo, nomeadamente o campo de futebol dos 

Negrilhos Futebol Clube, áreas que se localizam a sul da área abrangida pela unidade de execução. 
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8. MAPA DE RUÍDO E ZONAMENTO 
ACÚSTICO  
 

 

 

 

A área de intervenção integrada na unidade de execução cuja delimitação e fundamentação se desenvolve no 

presente documento apresenta-se localizada na zona norte do aglomerado de São João de Negrilhos, estando 

totalmente integrada no seu perímetro urbano, em conformidade com o estabelecido no âmbito da revisão do 

PDM de Aljustrel. 

 

Com uma abrangência territorial pouco expressiva, esta realidade territorial localiza-se numa zona do 

aglomerado que, apesar de infraestruturada, se apresenta qualificada como “Solo Urbanizável” e integrada na 

categoria de “Espaços de Atividade Económicas” uma das categorias de solo urbano estabelecidas no 

Regulamento do PDM de Aljustrel e na Planta de Ordenamento, elementos que fazem parte integrante do 

conteúdo documental do Plano.  

 

Em conformidade com o disposto no Regulamento do PDM, e como anteriormente referido, “Os espaços de 

atividades económicas em solo urbanizável correspondem a solos que, pelas suas características morfológicas e 

de localização são suscetíveis de ocupação por atividades produtivas ou transformadoras, designadamente 

industriais, logísticas ou outras associadas, designadamente comercial e de serviços”19, não resultando neste 

pressuposto a existência de recetores sensíveis como tal definidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR). 

 

No âmbito da recente revisão do PDM Aljustrel, viria a ser elaborado o Mapa de Ruído do Concelho, integrando 

o conteúdo documental do PDM os Mapas de Ruído do concelho para os indicadores Lden e Ln e os Mapas de 

Compatibilidades do concelho, igualmente para os indicadores Lden e Ln.  

 

Aquando da definição do modelo de ordenamento para o concelho, houve lugar a uma análise orientada no 

sentido de estabelecer a classificação do território concelhio como Zonas Mistas e Zonas Sensíveis, tendo para 

o efeito em consideração o disposto no RGR, e em concreto os valores limite de exposição que se encontram 

fixados no n.º 1 do seu artigo 11º, designadamente:  

 

• 1. As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso 

pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

 

• 2. As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln. 

                                                           
19 Nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 50º do Regulamento do PDM de Aljustrel. 
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Tendo por base este enquadramento legal, viriam ser identificadas e delimitadas no território concelhio Zonas 

Mistas e Zonas Sensíveis, considerando-se como áreas sensíveis as áreas para as quais se preconizava a 

manutenção de baixos níveis de ruído e a salvaguarda da qualidade de vida das populações. 

 

No âmbito da Proposta de Classificação e Delimitação das Zonas Sensíveis e Mistas realizada aquando da 

revisão do PDM de Aljustrel viriam a ser considerados e a assumir um estatuto de Zona Sensíveis os 

estabelecimentos escolares e respetivas zonas envolventes, os equipamentos de saúde e de apoio à terceira 

idade e ainda os equipamentos de lazer20, importando referir que todas as restantes áreas do concelho 

integradas em perímetros urbanos viriam a ser classificadas como Zonas Mistas. 

 

Para além da classificação suprarreferida, e em acordo com o estabelecido no n.º 2 do artigo 11º do RGR, viria 

igualmente a ser considerada a existência de recetores sensíveis isolados não integrados em zonas 

classificadas, por se apresentarem localizados fora dos perímetros urbanos, sendo estes mesmos recetores 

equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de 

aplicação dos correspondentes valores limite fixados no RGR, conforme disposto no n.º 4 do artigo 8º do 

Regulamento do PDM de Aljustrel. 

 

Igualmente em conformidade com o disposto no artigo 8º do Regulamento do PDM, designadamente no seu n.º 

5, é interdito o licenciamento ou autorização de atividades que aumentem o nível de ruído para valores 

superiores aos máximos definidos na legislação em vigor.  

 

Também em acordo com o determinado pelo PDM de Aljustrel, e estando a área abrangida pela unidade de 

execução integrada no perímetro urbano do aglomerado de São João de Negrilhos, esta apresenta-se 

integralmente classificada, para efeitos do RGR como “Zona Mista”, classificação que é de resto comum a 

grande parte da área integrada no perímetro urbano do aglomerado. 

 

Importará no entanto no presente contexto de análise assumir uma referência expressa ao facto que o Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) no seu artigo 107º21, designadamente na alínea e) do 

seu n.º 4, determina que os planos de pormenor, para além dos elementos que constituem o seu conteúdo 

documental, são ainda acompanhados, entre outros, por um elemento complementar que assume expressão sob 

forma de relatório sobre recolha de dados acústicos ou mapa de ruído, nos termos do estabelecido no n.º 2 do 

artigo 7.º do RGR. 

 

                                                           
20 Enquadram-se nesta tipologia o Campo de Futebol dos Negrilhos Futebol Clube e o Jardim 25 de Abril, ambos com localizações próximas da área 
abrangida pela unidade de execução. 
21 Define o conteúdo documental dos planos de pormenor. 
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Neste pressuposto, e embora não se encontre tipificado um conteúdo documental para os procedimentos que 

configuram a delimitação e aprovação de unidades de execução, entende-se pertinente assumir o 

desenvolvimento de uma análise relacionada com a obrigatoriedade de apresentação dos conteúdos 

suprarreferidos (relatório sobre recolha de dados acústicos ou mapa de ruído), sendo esta análise sustentada 

numa fundamentação semelhante (face às características da situação em presença) à desenvolvida para os 

procedimentos de tramitação de planos de pormenor, uma vez que é este o instrumento de gestão territorial que 

apresenta uma maior relação de similaridade com a figura da unidade de execução. 

 

Nos termos do disposto no n.º 2 do seu artigo 7.º (Mapas de ruído) do RGR, compete às Câmaras Municipais 

promover elaboração de relatórios sobre recolha de dados acústicos para apoiar a elaboração, alteração e 

revisão dos planos de pormenor, sem prejuízo de poderem recorrer à elaboração de mapas de ruído, sempre 

que tal se justifique. Estabelece igualmente o RGR, nomeadamente no n.º 3 deste mesmo artigo, que se 

excetuam da obrigatoriedade de elaboração de relatórios de recolha de dados acústicos ou mapas de ruído os 

planos de urbanização e os planos de pormenor relativos a zonas exclusivamente industriais, sendo 

subentendido, face ao espírito da lei, que tal desígnio poderá ser igualmente considerado para as unidades de 

execução cujo programa urbanístico enquadre a instalação futura de atividades de natureza similar. 

 

Observado o supra exposto, e tendo em consideração os usos previstos e admitidos pelo PDM para a área 

abrangida pela unidade de execução e as características das ocupações perspetivadas, importará assumir 

expressamente que não existirão futuramente na área de intervenção quaisquer recetores como tal definidos no 

RGR. 

 

Na realidade, as características funcionais das ocupações a admitir futuramente observam relação direta com o 

perspetivado pelo PDM de Aljustrel para os solos qualificados como Espaços de Atividades Económicas. 

 

A normal laboração das atividades a instalar futuramente poderá vir a resultar na emissão de ruído (temporário 

ou permanente), não fazendo assim qualquer sentido promover a elaboração de um relatório sobre recolha de 

dados acústicos ou de um mapa de ruído e o subsequente zonamento acústico da área abrangida pela unidade 

de execução, uma vez que resulta o entendimento que esta observa enquadramento na situação de exceção 

que se encontra prevista no n.º 3 do artigo 7º do RGR. 

 

Tendo por base a presente contextualização, importará assumir que a instalação e o exercício de eventuais 

atividades ruidosas permanentes estará sempre sujeita ao disposto no RGR, nomeadamente no que observa 

relação direta com a presença de eventuais recetores sensíveis presentes na envolvente da área de intervenção 

e com o cumprimento dos valores limite de exposição fixados no artigo 11º deste regulamento, bem como ao 

cumprimento do critério de incomodidade, nos termos definidos na alínea b) do n.º 1 do artigo suprarreferido.  
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A sujeição ao cumprimento dos valores limite de exposição e do critério de incomodidade serão assegurados 

nos termos previstos no n.º 2 do artigo 13º do RGR, devendo para este efeito ser adotadas as medidas 

consideradas como necessárias, nomeadamente as medidas de redução na fonte de ruído, as medidas de 

redução no meio da propagação de ruído e as medidas de redução no recetor sensível, constituindo obrigação e 

encargo destas medidas relativas ao reforço de isolamento sonoro à entidade responsável pela atividade ou ao 

recetor sensível, conforme quem seja titular da autorização ou licença mais recente. 

 

Face ao supra exposto, e tendo presente a situação de referência que caracteriza a área de intervenção do 

plano, assumidamente vocacionada para a instalação de atividades e funções que configuram a presença de 

usos de cariz industrial, será de considerar que, face ao disposto no n.º 3 do artigo 7º do RGR, não se entende 

como exigível a elaboração de relatório sobre recolha de dados acústicos ou de mapa de ruído, uma vez que as 

características funcionais perspetivadas e enquadradas pelo PDM de Aljustrel para o local, enquadram o 

procedimento numa situação de exceção relativamente à obrigatoriedade de elaboração deste tipo de 

conteúdos. 

 

Com base nesta contextualização, e tendo em presença que o programa urbanístico / solução urbanística 

desenvolvido para a unidade de execução enquadra unicamente a presença futura de usos associados a 

funções de indústria, armazenagem, comércio e serviços, não será de associar à presente proposta de 

delimitação e fundamentação da unidade de execução quaisquer elementos relativos ao relatório sobre recolha 

de dados acústicos ou mapa de ruído, uma vez que estes conteúdos se enquadram na situação de exceção 

constante do artigo suprarreferido. 
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9. AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA  
 

 

 
 

9.1. NOTA INTRODUTÓRIA  
 

 

 

 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de planos e programas é um procedimento obrigatório em Portugal e 

constitui um instrumento de política de ambiente cuja obrigatoriedade de aplicação decorre da publicação do 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de 

Maio), que consagra, no ordenamento jurídico nacional, os requisitos legais europeus estabelecidos pela Diretiva 

2001/42/CE, de 25 de Junho, relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, 

transpondo igualmente para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de maio, que veio reforçar os mecanismos de participação pública na União Europeia. 

 

A adaptação do regime de avaliação ambiental aos instrumentos de gestão territorial surge no quadro legislativo 

nacional com a publicação do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, diploma que viria a alterar e 

republicar o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por sua vez alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

46/2009, de 20 de Fevereiro, incorporando a análise sistemática dos efeitos ambientais nos procedimentos de 

elaboração, alteração e revisão, assim como no acompanhamento, participação pública e aprovação dos então 

designados planos municipais de ordenamento do território22. 

 

Em conformidade com o disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho (com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio), o procedimento de AAE, consiste na “(…) identificação, 

descrição e avaliação dos eventuais impactes significativos no ambiente resultantes de um plano ou programa, 

realizada durante um procedimento de preparação e elaboração de um plano ou programa e antes do mesmo 

ser aprovado ou submetido ao procedimento legislativo, concretizada na elaboração de um relatório ambiental e 

na realização de consultas, e a ponderação dos resultados obtidos na ponderação da decisão final sobre o plano 

ou programa e a divulgação pública de informação respeitante à decisão final”. 

 

A AAE visa assim assegurar um elevado nível de proteção do meio ambiente e promover a integração das 

questões ambientais e de sustentabilidade nas diversas fases de preparação e desenvolvimento de políticas, 

planos e programas, designadamente instrumentos de gestão territorial, que assegurem uma visão estratégica e 

contribuam para processos de decisão ambientalmente sustentáveis. 

 

                                                           
22 Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio, os planos municipais de ordenamento do território passaram a ser designados por 
planos territoriais de âmbito municipal. 
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A AAE apresenta como objetivos globais (APA, 2007): 

 

• 1. Assegurar a integração de considerações ambientais, sociais e económicas nos processos de 

planeamento, de programação e de elaboração de políticas; 

 

• 2. Detetar oportunidades e riscos, avaliar e comparar opções alternativas de desenvolvimento num 

momento em que estas ainda se encontram numa fase de discussão; 

 

• 3. Contribuir para o estabelecimento de contextos de desenvolvimento mais adequados ao 

enquadramento de futuras propostas de desenvolvimento. 

 

Importará no presente contexto de análise assumir uma referência expressa ao facto que o Regime Jurídico da 

Avaliação Ambiental Estratégica (RJAAE), assim como o RJIGT, em oportuna articulação, salvaguardam no 

entanto a possibilidade de isentar a Avaliação Ambiental a determinados planos e/ou procedimentos, 

designadamente quando dos mesmos não resultam efeitos significativos no ambiente, de acordo com o artigo 4º 

do RJAAE, em articulação com o n.º 1 e 2 do artigo 120º do RJIGT. 

 

Importará igualmente referir de forma expressa que o PDM de Aljustrel, no âmbito do procedimento de revisão 

recentemente aprovado, ter sido submetido a um procedimento de AAE, no qual foi desenvolvida uma avaliação 

dos eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da execução do PDM (e as suas alternativas 

razoáveis), no qual constava já o enquadramento dos usos a admitir futuramente na realidade territorial 

abrangida pela presente unidade de execução. 

 

É com base neste enquadramento que se sustenta e fundamenta, nos termos do disposto nos regimes jurídicos 

suprarreferidos, a não qualificação do procedimento de delimitação da unidade de execução a Avaliação 

Ambiental. 

 

 
 

9.2. O PROCEDIMENTO DE 
ELABORAÇÃO DA UNIDADE DE 
EXECUÇÃO E A AVALIAÇÃO 
AMBIENTAL – QUADRO LEGAL DE 
REFERÊNCIA  
 

 

 

O RJAAE consagra a obrigatoriedade de se proceder à avaliação ambiental ao nível do planeamento e da 

programação como forma de salvaguardar que os efeitos ambientais são considerados no decurso dos 

processos de elaboração de planos ou programas e em momento anterior à sua aprovação, como é de resto 

referido no preâmbulo deste regime jurídico. Sustenta-se igualmente neste contexto que os procedimentos de 
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avaliação ambiental são obrigatórios em sede de elaboração, acompanhamento, participação e aprovação dos 

instrumentos de gestão territorial. 

 

Neste pressuposto, determina igualmente o artigo 3º do RJAAE quais os planos e programas a submeter a 

Avaliação Ambiental, nomeadamente: 

 

• 1. Os planos e programas associados a diversos setores de atividade, nomeadamente os planos e 

programas para os setores da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, transportes, gestão de 

resíduos, gestão das águas, telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos 

solos e que constituam enquadramento para a futura aprovação de projetos sujeitos a procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA); 

 

• 2. Os planos e programas que, atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da lista nacional de 

sítios, num sítio de interesse comunitário, numa zona de proteção especial, devam ser sujeitos a um 

procedimento de avaliação de incidências ambientais;  

 

• 3. Os planos e programas que, não sendo enquadrados nos pontos anteriores, constituam 

enquadramento para a futura aprovação de projetos que sejam qualificados como suscetíveis de ter 

efeitos significativos no ambiente. 

 

Torna-se assim possível inferir através do supra exposto que nem todos os planos e programas são passíveis de 

sujeição a AAE, inferência que é de resto sustentada pelo próprio RJAAE, determinando-se no n.º 2 do seu 

artigo 3º que “compete à entidade responsável pela elaboração do plano ou programa averiguar se o mesmo se 

encontra sujeito a avaliação ambiental”. 

 

Dispõe igualmente o n.º 3 do artigo 3º deste regime jurídico que a sujeição de planos ou programas a avaliação 

ambiental pode ser objeto de consulta promovida pela entidade responsável pela elaboração do plano às 

entidades que, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, possam interessar os efeitos 

ambientais resultantes da aplicação do plano ou programa.  

 

Importará por último salvaguardar, tendo em consideração o disposto no artigo 4º do RJAAE, em estreita 

articulação com os n.º 1 e 2 do artigo 120º do RJIGT, de isenção de Avaliação Ambiental, designadamente os 

planos e programas referidos no artigo 3º do RJAAE em que se determina que a utilização de pequenas áreas a 

nível local e pequenas alterações aos planos e programas não são suscetíveis de ter efeitos significativos no 

ambiente, nos termos do definido no anexo do RJAAE. 
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Nos termos supra enunciados, afigura-se assim a possibilidade, garantida e sustentada pelo atual quadro 

jurídico de referência, do procedimento que se encontra subjacente à delimitação e fundamentação da unidade 

de execução não ser sujeito a Avaliação Ambiental Estratégica, como adiante se fundamenta. 

 

 
 

9.3. ANTECEDENTES  
 

 

 

 

A área de abrangência da unidade de execução apresenta-se integrada no perímetro urbano do aglomerado de 

São João de Negrilhos, assumindo correspondência com uma área que, de acordo com o PDM de Aljustrel está 

qualificada como Solo Urbanizável - Espaços de Atividades Económicas. 

 

O procedimento de revisão do PDM foi recentemente concluído e publicado em Diário da República, integrando 

no seu conteúdo documental a Avaliação Ambiental Estratégica do Concelho, em conformidade e nos termos 

previstos na legislação em vigor. 

 

Do procedimento de revisão do PDM de Aljustrel viria a resultar uma redefinição das principais regras 

anteriormente estabelecidas por este instrumento de gestão territorial, decorrendo esta redefinição das novas 

necessidades de orientação da ocupação, uso e transformação do solo no concelho, tendo em presença a nova 

conjuntura socioeconómica e a realidade territorial em que o concelho de Aljustrel presentemente se enquadra. 

 

O modelo de ordenamento proposto no âmbito da revisão do PDM territorializa a estratégia de desenvolvimento 

para o concelho de Aljustrel, sustentada em algumas linhas de orientação estratégica, concorrendo a execução 

futura da solução urbanística estabelecida no âmbito do procedimento de delimitação da unidade de execução 

em São João de Negrilhos para a prossecução da diversificação da base económica e desenvolvimento do 

tecido empresarial local e para a atração e fixação de novas empresas e novos residentes na freguesia. 

 

 
 

9.4. DISPENSA DE AVALIAÇÃO 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA  
 

 

 

 

A abordagem que seguidamente se desenvolve assume por objetivo assegurar uma respostas às disposições 

legais decorrentes do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, diploma que procedeu à revisão do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), e do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, que estabelece o Regime Jurídico da Avaliação Ambiental 
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Estratégica (RJAAE) dos instrumentos de gestão territorial relativamente à eventual necessidade da unidade de 

execução ser sujeita a Avaliação Ambiental Estratégica. 

 

De acordo com Partidário, Maria do Rosário, 2012, a Avaliação Ambiental Estratégica pode ser definida como 

“um instrumento de natureza estratégica que ajuda a criar um contexto de desenvolvimento para a 

sustentabilidade, integrando as questões ambientais e de sustentabilidade na decisão e avaliando opções 

estratégicas de desenvolvimento face às condições de contexto.”23 

 

A autora suprarreferida defende que “O propósito da Avaliação Ambiental Estratégica é, assim, o de ajudar a 

compreender o contexto de desenvolvimento da estratégia a avaliar, identificar as problemáticas e 

potencialidades e as principais tendências, e avaliar as opções estratégicas que, sendo viáveis sob uma 

perspetiva ambiental e de sustentabilidade (i.e. são cautelares, ou previnem riscos e estimulam oportunidades), 

permitem atingir os objetivos estratégicos.” 

 

A Lei n.º 31/2014, de 30 de maio24 determina, na alínea c) do n.º 2 do seu artigo 3.º que as políticas públicas e 

as atuações administrativas contribuem, ainda, para a preservação do ambiente e estão subordinadas, entre 

outros, ao seguinte princípio ambiental: “c) Da transversalidade e da integração de políticas ambientais nas 

políticas de ordenamento do território e urbanismo, nomeadamente mediante a realização de avaliação 

ambiental que identifique e monitorize efeitos significativos no ambiente que resultem de um programa ou plano 

territorial”. 

 

No que observa relação direta com a AAE das alterações aos IGT, nos termos do que se encontra definido no 

n.º 1 do artigo 120.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, “as pequenas alterações aos programas e aos 

planos territoriais só são objeto de avaliação ambiental no caso de se determinar que são suscetíveis de ter 

efeitos significativos no ambiente”.  

 

Estamos assim na presença de um nível de discricionariedade que resulta da utilização de conceitos 

indeterminados como “pequenas alterações” e “suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente”, que 

compete à entidade responsável pela elaboração do plano ou programa a qualificação das alterações, de acordo 

com os critérios estabelecidos no anexo ao Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 58/2011, de 4 de maio, podendo esta ser precedida de consulta às entidades às quais, em virtude das suas 

responsabilidades ambientais específicas, possam interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do 

plano, conforme determina o n.º2 do artigo 120.º do RJIGT. 

 

                                                           
23Guia de melhores práticas para Avaliação Ambiental Estratégica - orientações metodológicas para um pensamento estratégico em AAE, Agência 
Portuguesa do Ambiente, Lisboa, 2012. 
24 Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo. 
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Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 

de maio, os critérios que determinam a probabilidade de efeitos significativos no ambiente resultam de acordo 

com o definido no anexo do RJAAE25, estando em conformidade com o seguidamente elencado: 

 

• 1. As características dos planos e programas, tendo em consideração, designadamente:  

 

a) O grau em que o plano ou programa estabelece um quadro para os projetos ou outras atividades no que 

respeita à localização, natureza, dimensão e condições de funcionamento ou pela afetação de recursos; 

 

b) O grau em que o plano ou programa influencia outros planos ou programas, incluindo os inseridos numa 

hierarquia; 

 

c) A pertinência do plano ou programa para a integração de considerações ambientais, em especial com vista a 

promover o desenvolvimento sustentável; 

 

d) Os problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa; 

 

e) A pertinência do plano ou programa para a implementação da legislação em matéria de ambiente. 

 

• 2. As características dos impactes e da área suscetível de ser afetada, tendo em consideração, 

nomeadamente: 

 

a) A probabilidade, a duração, a frequência e a reversibilidade dos efeitos; 

 

b) A natureza cumulativa dos efeitos; 

 

c) A natureza transfronteiriça dos efeitos; 

 

d) Os riscos para a saúde humana ou para o ambiente, designadamente devido a acidentes; 

 

e) A dimensão e extensão espacial dos efeitos, em termos de área geográfica e dimensão da população 

suscetível de ser afetada; 

 

f) O valor e a vulnerabilidade da área suscetível de ser afetada, devido a: 

 

i) Características naturais específicas ou património cultural; 

                                                           
25 A que se refere o n.º 6 do artigo 3º do RJAAE e o n.º 2 do artigo 120º do RJIGT. 
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ii) Ultrapassagem das normas ou valores limite em matéria de qualidade ambiental; 

 

iii) Utilização intensiva do solo; 

 

g) Os efeitos sobre as áreas ou paisagens com estatuto protegido a nível nacional, comunitário ou internacional. 

 

Nos termos supra enunciados, afigura-se assim a possibilidade, garantida e sustentada pelo atual quadro 

jurídico de referência, do procedimento de delimitação da presente unidade de execução (por analogia com a 

elaboração do plano de pormenor) não ser sujeito a um procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica, uma 

vez que as características do seu programa / solução urbanística, sustentada nos termos de referência já 

enquadrados no PDM de Aljustrel, não é suscetível de produzir efeitos ambientais significativos, tendo presente 

a ponderação em torno dos seguintes critérios suprarreferidos e que seguidamente se apresenta. 

 

A concretização do programa urbanístico / solução urbanística desenvolvida na área abrangida pela unidade de 

execução visa, na sua essência, o ordenamento de uma área que assume uma expressão territorial pouco 

significativa e que, pelas características que apresenta e pelos usos que admite, carece de uma organização 

formal mais adequada às tipologias de ocupação admitidas e enquadradas pelo PDM de Aljustrel para o local. 

 

O conjunto de intervenções a preconizar futuramente na área de intervenção abrangida pela unidade de 

execução encontra-se enquadrado e resulta de resto da prossecução das linhas de orientação estratégica e dos 

objetivos de desenvolvimento assumidos para o concelho de Aljustrel no âmbito da proposta de revisão do PDM, 

orientando desta forma a criação de condições que possibilitam o reforço e a consolidação da estrutura 

empresarial que exerce presentemente a sua atividade em Aljustrel: 

 

• 1. A unidade de execução não servirá o enquadramento à aprovação de projetos mencionados nos 

anexos I e II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio26, na sua atual redação; 

 

• 2. A área de intervenção abrangida pela unidade de execução não observa incidência nem produz 

efeitos sobre sítios da lista nacional de sítios, sítios de interesse comunitário, zona especial de 

conservação ou numa zona de proteção especial, não estando sujeita a uma avaliação de incidências 

ambientais, nos termos do artigo 10º do Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de abril, na redação que lhe foi 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; 

 

                                                           
26 Aprova o regime jurídico da avaliação ambiental. 
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• 3. E tendo em consideração a ponderação dos critérios de determinação da probabilidade de efeitos 

significativos no ambiente referidos no Anexo ao Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho e 

anteriormente elencados, que se traduzem no quadro seguinte: 

 

Quadro 2 - Determinação da probabilidade de efeitos significativos no ambiente  
 

Critérios Ponderação / Análise relativa à Unidade de Execução 
1. As características dos planos e programas 
a) O grau em que o plano ou programa 
estabelece um quadro para os projetos 
ou outras atividades no que respeita à 
localização, natureza, dimensão e 
condições de funcionamento ou pela 
afetação de recursos 

A delimitação e subsequente aprovação da unidade de execução possibilita o 
enquadramento da instalação de edificações associadas a atividades produtivas ou 
transformadoras, designadamente industriais, logísticas ou outras associadas, 
nomeadamente atividades de comércio e de serviços, usos que se assumem de resto 
como compatíveis com o admitido pelo PDM de Aljustrel para o local, não resultando nesta 
medida qualquer alteração ao uso do solo, ocupações, utilizações e regime de 
edificabilidade já previsto para o local. 
 
Em rigor, o PDM de Aljustrel admite já para o local a instalação deste tipo de funções, 
desde que assegurado o cumprimento dos parâmetros urbanísticos preconizados no 
regulamento do Plano. Este requisito é salvaguardado no programa urbanístico / solução 
urbanística desenvolvida para o local, entendendo-se que a concretização da unidade de 
execução, no que respeita à localização, natureza, dimensão e condições de 
funcionamento ou pela afetação de recursos é irrelevante. 

b) O grau em que o plano ou programa 
influencia outros planos ou programas, 
incluindo os inseridos numa hierarquia 

A unidade de execução observa incidência sobre uma área do território concelhio que 
assume uma expressão territorial pouco significativa, estando a mesma qualificada como 
Solo Urbanizável – Espaços de Atividades Económicas  
 
A área de intervenção não regista presentemente um grau de consolidação urbana digno 
de referência, embora se apresente totalmente integrada no perímetro urbano do 
aglomerado de São João de Negrilhos. 
 
A unidade de execução enquadra os usos e atividades perspetivadas pelo PDM de 
Aljustrel para o local, admitindo a instalação de atividades produtivas ou transformadoras, 
nomeadamente atividades de cariz industrial, logística, bem como outras atividades delas 
complementares, entre as quais as atividades de comércio e serviços. 
 
A concretização do programa urbanístico / solução urbanística desenvolvido no âmbito da 
proposta de delimitação da unidade de execução resultará numa consolidação de todo a 
zona norte do aglomerado de São João de Negrilhos, entendendo-se que esta 
consolidação não terá quaisquer repercussões em outros planos ou programas, uma vez 
que o enquadramento das atividades perspetivadas se encontra já previsto no PDM de 
Aljustrel. 

c) A pertinência do plano ou programa 
para a integração de considerações 
ambientais, em especial com vista a 
promover o desenvolvimento 
sustentável 

A delimitação da unidade de execução e o desenvolvimento do programa urbanístico / 
solução urbanística que a ela se encontra diretamente associado não colide com as linhas 
de orientação estratégica e com os objetivos do PDM de Aljustrel, assumindo um 
contributo relevante para o desenvolvimento da base empresarial à escala local, 
designadamente ao nível da freguesia de São João de Negrilhos. 
 
A concretização futura das intervenções enquadradas pela unidade de execução assumirá 
o cumprimento integral dos regimes de edificabilidade preconizados pelo PDM, admitindo 
a instalação de atividades económicas numa localização dotada com as necessárias 
condições em termos de infraestruturas, contribuindo para a promoção de um 
desenvolvimento sustentado e sustentável.  

d) Os problemas ambientais pertinentes 
para o plano ou programa 

Com a delimitação e aprovação da unidade de execução e subsequente concretização do 
programa urbanístico / solução urbanística não são esperados quaisquer agravamentos de 
problemas de índole ambiental.  
 
O Regulamento do PDM de Aljustrel ressalva já que “O tratamento das águas residuais 
deve ser feito de acordo com as normas legais em vigor, não podendo em caso algum ser 
efetuado o licenciamento de qualquer unidade industrial sem que seja assegurado o pré-
tratamento dos efluentes.”27, salvaguardando igualmente que  “É interdito o licenciamento 

                                                           
27 Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 52º do Regulamento do PDM de Aljustrel. 
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ou autorização de atividades que aumentem o nível de ruído para valores superiores aos 
máximos definidos na legislação em vigor.”28. 
 
Embora apenas sejam fixadas estas duas disposições de cariz ambiental, importará 
observar que, para além da obrigatoriedade do seu cumprimento, a instalação de novas 
atividades na área abrangida pela unidade de execução fica igualmente sujeita ao 
cumprimento das disposições constantes da legislação setorial em vigor, nomeadamente 
em matéria ambiental, sendo expetável que eventuais unidades cuja laboração contemple 
à partida qualquer grau de poluição do ambiente ou dos esgotos ou de linhas de águas ou 
subsolo, apenas possa ser autorizada após provas concludentes de que os métodos e 
sistemas a introduzir darão plena garantia de que a poluição de qualquer espécie será 
compatível com os parâmetros legalmente aceitáveis. 

e) A pertinência do plano ou programa 
para a implementação da legislação em 
matéria de ambiente 

A delimitação da unidade de execução e a subsequente concretização do programa 
urbanístico / solução urbanística em nada interfere com a implementação da legislação em 
matéria de ambiente, salvaguardando-se que toda e qualquer instalação de novas 
instalações industriais ou associadas a outras atividades deverá atender às normas 
regulamentares em matéria ambiental. 

2. As características dos impactes e da área suscetível de ser afetada 
a) A probabilidade, a duração, a 
frequência e a reversibilidade dos 
efeitos 

Tendo em consideração as especificidades do programa urbanístico / solução urbanística 
desenvolvido no âmbito da proposta de delimitação da unidade de execução, que 
enquadra a implantação de novos edifícios a afetar a atividades económicas já 
consideradas no PDM de Aljustrel, não se consideram aplicáveis as características dos 
impactes e da área suscetível de ser afetada, tendo em conta a probabilidade, a duração, 
a frequência e a reversibilidade dos efeitos significativos no ambiente, sendo expetável 
que a consolidação urbana do local seja concretizada de uma forma planeada e mais 
controlada do que a que se encontra usualmente associada a ocupações decorrentes de 
licenciamentos / autorizações casuísticas. 

b) A natureza cumulativa dos efeitos Tendo em consideração as especificidades do programa urbanístico / solução urbanística 
desenvolvido no âmbito da proposta de delimitação da unidade de execução, que 
enquadra a implantação de novos edifícios a afetar a atividades económicas já 
consideradas no PDM de Aljustrel, não se consideram aplicáveis as características dos 
impactes e da área suscetível de ser afetada, tendo em conta a natureza cumulativa dos 
efeitos significativos no ambiente. 

c) A natureza transfronteiriça dos efeitos Não aplicável. 
d) Os riscos para a saúde humana ou 
para o ambiente, designadamente 
devido a acidentes 

Tendo em consideração as especificidades do programa urbanístico / solução urbanística 
desenvolvido no âmbito da proposta de delimitação da unidade de execução, que 
enquadra a implantação de novos edifícios a afetar a atividades económicas já 
consideradas no PDM de Aljustrel, não se consideram aplicáveis as características dos 
impactes e da área suscetível de ser afetada, tendo em conta os riscos para a saúde 
humana ou para o ambiente, designadamente devido à ocorrência de acidentes. 

e) A dimensão e extensão espacial dos 
efeitos, em termos de área geográfica e 
dimensão da população suscetível de 
ser afetada 

A delimitação da unidade de execução e o respetivo programa urbanístico / solução 
urbanística que a ela se encontra associada enquadra a instalação futura de novas 
atividades económicas, concorrendo para a prossecução das linhas e orientações 
estratégica e objetivos estabelecidos no PDM de Aljustrel e apresenta-se circunscrita a 
uma área pouco expressiva, pelo que não se consideram aplicáveis as características dos 
impactes e da área suscetível de ser afetada, tendo em conta, a dimensão e extensão 
espacial dos efeitos, em termos de área geográfica e dimensão da população suscetível 
de ser afetada. 

f) O valor e a vulnerabilidade da área 
suscetível de ser afetada, devido a: 

 

i) Características naturais específicas ou 
património cultural 

A delimitação, aprovação e subsequente concretização do programa urbanístico / solução 
urbanística que se encontra diretamente associada à unidade de execução não 
compromete nem coloca em causa as características naturais específicas ou património 
cultural da área suscetível de ser afetada, uma vez que a mesma não se apresenta dotada 
de qualquer património cultural classificado, ou mesmo de outro património de interesse ou 
relevância municipal, e porque não se encontra sujeita aos regimes da Reserva Agrícola 
Nacional (RAN), da Reserva Ecológica Nacional (REN), nem observa interferência com 
quaisquer zonas sensíveis, capazes de provocar impactes em sítios de interesse 
comunitário ou zonas de proteção especial, conforme definidos no Plano Setorial da Rede 
Natura 2000. 

ii) Ultrapassagem das normas ou 
valores limite em matéria de qualidade 
ambiental  

A delimitação e subsequente concretização da unidade de execução, porque circunscrita à 
sua especificidade e dimensão territorial, não contempla efeitos no que respeita à 
ultrapassagem das normas e valores limites em matéria de qualidade ambiental, sendo o 
cumprimento dos parâmetros legalmente aceitáveis um requisito imperativo para a 
instalação de novas atividades. 

                                                           
28 Em conformidade com o n.º 5 do art.º 8º do Regulamento do PDM de Aljustrel. 
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iii) Utilização intensiva do solo 
A delimitação e subsequente concretização da unidade de execução, estando circunscrita 
à sua especificidade e dimensão territorial, não contempla efeitos no que respeita à 
utilização intensiva do solo. 

g) Os efeitos sobre as áreas ou 
paisagens com estatuto protegido a 
nível nacional comunitário, ou 
internacional 

Não aplicável, dada a inexistência de áreas com este estatuto na envolvente imediata e 
próxima da área de intervenção abrangida pela unidade de execução. 

 

Ponderados os vários aspetos em presença, considera-se que não estamos na presença de intervenções que, 

atentos os critérios referentes a determinação da probabilidade de efeitos significativos no ambiente, sejam 

suscetíveis de se dar por verificados no caso presente. 

 

Neste sentido, a delimitação da unidade de execução e subsequente concretização do programa 

urbanístico / solução urbanística que a ela se encontra associado não é suscetível de comportar efeitos 

ambientais significativos, motivo pelo qual se fundamenta a decisão de não a submeter ao procedimento 

de AAE, nos termos do disposto no RJAAE e no RJIGT, uma vez que da mesma não resulta qualquer alteração 

ao Plano Diretor Municipal de Aljustrel. 

 

O PDM presentemente em vigor assume a classificação da área abrangida pela unidade de execução como Solo 

Urbanizável - Espaços de Atividades Económicas, enquadrando para o local a possibilidade de instalação de 

atividades produtivas ou transformadoras, designadamente industriais, logísticas ou outras associadas 

atividades associadas, entre as quais as atividades comercial e de serviços, enquadrando desta forma as 

atividades que se pretendem ver futuramente admitidas no local. 

 

Esta classificação e qualificação, já prevista em sede de PDM, não será passível de alteração com a 

concretização da delimitação e do programa urbanístico / solução urbanística que a ela se encontra associada, 

não estando igualmente prevista no âmbito da unidade de execução a criação de áreas com apetência ao 

acolhimento de projetos suscetíveis de avaliação de impacte ambiental enquadráveis nos anexos I e II do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, na sua redação atual. Por conseguinte, a Unidade de execução não 

prevê enquadramento ao surgimento de projetos com efeitos significativos sobre o ambiente. 

 

Acresce ainda que no âmbito da revisão do PDM de Aljustrel, que previa a qualificação da área de abrangência 

da unidade de execução como Solo Urbanizável – Espaços de Atividades Económicas, estando este instrumento 

de gestão territorial sujeito a AAE, se realizou um estudo de Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório 

Ambiental, visando o cumprimento do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de Maio. 

 

Refere o Relatório Ambiental suprarreferido, no capítulo referente aos Factores Críticos de Decisão, o 

estabelecimento de uma estratégia de desenvolvimento do concelho, traduzindo-se a mesma em 4 linhas de 

orientação estratégica, que visam a promoção dos setores emergentes no concelho, designadamente: 
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• 1. LOE A – Diversificar a base económica e desenvolver o tecido empresarial local; 

 

• 2. LOE B – Desenvolvimento e afirmação da agricultura de regadio e das agroindústrias; 

 

• 3. LOE C – Reequilíbrio e consolidação do sistema urbano e afirmação de Aljustrel na rede urbana 

regional; 

 

• 4. LOE D – Desenvolvimento e valorização do espaço rural e adoção de um modelo de organização 

territorial ambientalmente sustentável. 

 

Face aos objetivos que se encontram subjacentes ao PDM de Aljustrel, e tendo em presença as atividades a 

admitir futuramente na realidade territorial abrangida pela unidade de execução, poder-se-á assumir que os 

objetivos da unidade de execução assumem particular correspondência com uma destas linhas de orientação 

estratégica (LOE A), resultando da sua execução futura um contributo determinante para a operacionalização 

desta estratégia de desenvolvimento. 

 

No âmbito da AAE da revisão do PDM de Aljustrel viria a ser considerado um conjunto de Fatores Críticos de 

Decisão, nele se integrando, designadamente: 

 

• 1. Conservação da Natureza; 

 

• 2. Recursos Geológicos e Hidrogeológicos; 

 

• 3. Eficiência Energética e Qualidade Ambiental; 

 

• 4. Reforço Populacional, Estruturação Urbana e Qualidade de Vida; 

 

• 5. Atividades Económicas; 

 

• 6. Património Arquitetónico e Arqueológico; 

 

• 7. Riscos Naturais e Tecnológicos. 

 

Face ao enquadramento que a área de intervenção abrangida pela unidade de execução observa relativamente 

ao PDM de Aljustrel, importará assumir uma referência ao facto que a AAE no que se relaciona com a área da 

unidade de execução propriamente dita, que esta incide em particular sobre o Factor Crítico de Decisão 
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relacionado com as Atividades Económicas, sobretudo no que observa relação com os espaços de acolhimento 

industrial e de serviços.  

 

A valorização das atividades económicas constitui de resto um elemento determinante na estratégia de 

desenvolvimento do concelho de Aljustrel, que, independentemente da forte tradição da atividade da exploração 

mineira, se apoia em 3 setores económicos emergentes, designadamente o turismo, a agricultura de regadio e 

agroindústrias, e a indústria transformadora, assumindo este último setor uma importância particular no contexto 

das atividades perspetivadas para a área de intervenção abrangida pela unidade de execução. 

 

Neste enquadramento, viria a AAE desenvolvida no âmbito da revisão do PDM de Aljustrel a assumir enquanto 

objetivos da avaliação do Factor Crítico de Decisão relativo às Atividades Económicas um objetivo que observa 

uma correlação direta com os objetivos que se encontram subjacentes à concretização futura da unidade de 

execução, nomeadamente a avaliação da capacidade atrativa do concelho de Aljustrel para a instalação de 

atividades industriais e serviços, e a criação de condições para a localização de atividades económicas no 

concelho. 

 

No quadro seguinte é apresentada a análise dos diversos indicadores para a situação atual (à data da revisão do 

PDM de Aljustrel) e para uma situação prevista na ausência de plano, estado ainda identificados os problemas 

ambientais existentes ou previstos que se encontram associados aos diversos critérios ou indicadores de 

análise. 

 

Quadro 3 - FCD Atividades Económicas: Situação atual, evolução na ausência de plano e problemas ambientais 
 

Espaços de acolhimento industrial e de serviços 

Critérios / 
Indicadores 

Situação atual Evolução na ausência de plano Problemas ambientais 

Espaços industriais 
existentes e 
respetiva taxa de 
ocupação 

O PDM em vigor prevê a existência de 
43,21 ha de espaços industriais (96% na 
freguesia de Aljustrel), no entanto apenas 
cerca de 45% desta área estava ocupada 
por este uso. Salienta-se que no concelho 
existem no total duas zonas industriais 
definidas (Aljustrel e Messejana). 

Caso não se criem as condições 
necessárias (financeiras, acessos), não se 
perspetiva o aumento da taxa de ocupação 
dos espaços industriais. 

- Existência de áreas 
abandonadas e degradadas; 
 
- Despovoamento do 
concelho. 

Estabelecimentos 
industriais 

No concelho de Aljustrel encontravam-se 
sedeadas, em 2008, duas indústrias 
extrativas e 66 indústrias transformadoras. A 
maioria das indústrias transformadoras 
estava associada às divisões da indústria 
das bebidas (30%), da fabricação de 
produtos metálicos (24%) e da impressão e 
reprodução de suporte gravados (11%). 
 
Relativamente ao pessoal ao serviço nas 
duas indústrias extrativas neste concelho 
não foi possível determinar este valor. No 
entanto na indústria transformadora, em 
2008, encontravam-se ao serviço 184 
indivíduos, cerca de 12% da população 
empregada. Salienta-se que as divisões de 
indústrias transformadoras com maior 
representação no concelho são, também, as 
maiores empregadoras. 

Desde 2007 que as indústrias sedeadas no 
concelho de Aljustrel, nomeadamente as 
indústrias transformadoras têm vindo a 
diminuir (existiam 98 em 2004, 77 em 2007, 
74 em 2008 e 66 em 2009). Para além da 
redução de estabelecimentos de indústria 
transformadora, verificou-se ainda a redução 
em 27% de população empregada neste 
sector entre 2007 e 2008. 
 
Entre 2006 e 2008, apesar da redução dos 
estabelecimentos de indústria 
transformadora, verificou-se a manutenção 
da sua diversidade, salientando-se apenas o 
aparecimento de três empresas associadas 
à fabricação de móveis e colchões. 

- Diminuição de postos de 
trabalho;  
 
- Despovoamento do 
concelho. 

Infraestruturas e O concelho de Aljustrel dispõe de um Apesar da existência no concelho de  
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Espaços de acolhimento industrial e de serviços 

Critérios / 
Indicadores 

Situação atual Evolução na ausência de plano Problemas ambientais 

serviços de apoio ao 
investimento 

conjunto de instrumentos vocacionados para 
o desenvolvimento empresarial, e 
particularmente industrial, nomeadamente o 
polo industrial de Aljustrel, a Zona de 
Atividades Económicas da Messejana, o 
Parque de Exposições e Feiras, o Centro 
Municipal de Acolhimento a Micro Empresas 
(CMAME), o Fundo Financeiro de Apoio às 
Micro Empresas (FAME) e o Centro de 
Formação Profissional e ainda o Gabinete 
de Desenvolvimento Económico. Destaca-
se ainda a realização da Feira do Campo e 
concretamente no que concerne à 
agricultura a Plataforma Comercial de 
Produtos Agrícolas que resulta de um 
memorando de entendimento entre os 
municípios de Aljustrel e Ferreira do 
Alentejo e os aproveitamentos 
hidroagrícolas do Roxo e do perímetro de 
rega de Odivelas. 

Aljustrel das infraestruturas e serviços de 
apoio ao investimento já mencionadas, 
ressalva-se a necessidade de averiguar a 
sua eficácia para os objetivos pré-
estabelecidos, visto que o tecido empresarial 
se tem demonstrado pequeno e pouco 
diverso. 

 

Fonte: Revisão do PDM de Aljustrel - Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental (adaptado) 
 

No quadro seguinte são apresentados os riscos e oportunidades que se encontram subjacentes à 

implementação das propostas de revisão do PDM de Aljustrel, estando igualmente identificados as medidas de 

planeamento e gestão que visam a colmatação dos riscos e a otimização das oportunidades identificadas. 

 

Quadro 4 - FCD Atividades Económicas: Efeitos significativos decorrentes da elaboração do PDM e medidas de 
planeamento e gestão 

 

Critérios Riscos Oportunidades Medidas de planeamento e gestão 

Espaços de 
acolhimento industrial 
e de serviços 

Repercussões associadas à 
impermeabilização do solo e aos 
riscos de contaminação 
associados às atividades 
industriais. 

Oportunidade de requalificação do 
ordenamento e otimização dos espaços 
dedicados a esta tipologia de usos e 
melhoria da respetiva utilização do solo. 
 
Oportunidade de dinamização económica, 
em resultado da maior oferta, qualidade e 
otimização das acessibilidades rodoviárias 
intra e intermunicipais. 

- Efetuar levantamentos cadastrais com 
frequência adequados para que se 
possa monitorizar as violações ao 
PDM, situação que originou parte das 
alterações propostas em sede de 
revisão. 
 
- Desenvolver uma estratégia de 
comunicação e participação pública que 
permita sensibilizar os munícipes para 
as violações ao uso do solo sessões de 
esclarecimento e ações em meios de 
comunicação). 
 
- Criar benefícios fiscais ou financeiros 
a nível municipal, de forma a premiar as 
empresas, indústrias e projetos que se 
configurem como modelos de “boas 
práticas ambientais”. 
 
- Implementar uma política ambiental 
para os parques empresariais e 
industriais e para as empresas e 
industrias que lá se estabeleçam. 
 
- Avaliação da eficácia das 
infraestruturas e serviços de apoio ao 
investimento, e reajuste se necessário. 

 

Fonte: Revisão do PDM de Aljustrel - Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental (adaptado) 
 

Observada a metodologia utilizada na AAE da revisão do PDM de Aljustrel, a análise dos cenários alternativos 

viria a contemplar uma análise prévia dos riscos e oportunidades identificados para os diversos critérios de 
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avaliação, articulando-se com a evolução na ausência de plano, procedendo desta forma a uma ponderação da 

evolução futura face às diferentes trajetórias de desenvolvimento perspetivadas para o concelho. 

 

Tendo em presença a crise económica e o clima de incerteza que dela decorre, a análise então formalizada no 

âmbito da AAE da revisão do PDM de Aljustrel viria a considerar apenas dois cenários antagónicos.  

 

Um primeiro cenário - Cenário de Estagnação - resultante da consideração de factos e expetativas muito 

prudentes, mais ou menos em acumulação ou interação ou, de um conjunto minimizado de intervenções, ao qual 

corresponderia, à partida, um leque prudente de opções.  

 

Um segundo cenário - Cenário de Crescimento - resultante da consideração de factos e expetativas otimistas, 

em acumulação ou interação, com reflexos nas opções de política, conducentes a um conjunto maximizado de 

intervenções. 

 

No quadro que seguidamente se apresenta encontra-se representada a classificação dos riscos e oportunidades 

identificadas ao nível do Factor Crítico de Decisão Atividades Económicas, dele se retirando algumas 

conclusões. 

 

Quadro 5 - Classificação dos riscos e oportunidades nos cenários de estagnação e crescimento - FCD Atividades 
Económicas 

 

FCD / Critérios  
 Cenários de Evolução 

Estagnação  Crescimento 
Atividades Económicas   

Espaços de acolhimento industrial e de serviços   
 

Fonte: Revisão do PDM de Aljustrel - Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental (adaptado) 
 

Legenda:  - Oportunidade moderada; - Oportunidade significativa;  - Oportunidade muito significativa 
 

De facto, e considerada a situação perspetivada em termos de desenvolvimento das atividades económicas, 

bem como as propostas do PDM de Aljustrel apresentadas no sentido da sua viabilização e potenciação, 

considera-se que, mesmo num cenário de estagnação, se verificará ao nível das atividades económicas uma 

oportunidade moderada. Já num cenário de crescimento, perspetiva-se uma oportunidade significativa no que 

respeita aos espaços de acolhimento industrial e de serviços. 

 

Tendo em presença o supra exposto, resulta o entendimento sobre a não necessidade de efetuar a avaliação 

ambiental da unidade de execução, justificando-se este entendimento no facto da sua área de intervenção se 

assumir como uma área relativamente pequena do território concelhio, a incidência em área que se apresenta 

qualificada como Solo Urbanizável – Espaços de Atividades Económicas, o facto desta mesma área ter sido já 

objeto de AAE em sede de revisão do PDM (não havendo alteração dos objetivos ou dos usos previstos) e no 
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facto da unidade de execução não enquadrar quaisquer projetos ou programas suscetíveis de ter efeitos no 

ambiente. 
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10. MODELO DE OCUPAÇÃO DA 
ÁREA DE INTERVENÇÃO - 
SOLUÇÃO URBANÍSTICA  
 

 

 

 

A Câmara Municipal de Aljustrel pretende com o desenvolvimento da Unidade de Execução da Área Empresarial 

de São João de Negrilhos reforçar a oferta de novas áreas destinadas à instalação de atividades económicas de 

base local, assumindo assim um importante contributo para um novo impulso ao desenvolvimento económico da 

freguesia de São João de Negrilhos e do próprio concelho de Aljustrel. 

 

Os principais objetivos elencados para a Unidade de Execução, estão refletidos na estrutura projetada para a 

área de intervenção, que tem como base as seguintes orientações: 

 

• 1. Estruturação de uma área, articulada com o perímetro urbano existente, capaz de sustentar a criação 

de uma localização potencialmente atrativa para a implementação de novas atividades económicas de 

base local; 

 

• 2. Qualificar urbanística e paisagisticamente os espaços de atividades económicas em condições de 

equilíbrio urbano; 

 

• 3. Expandir os espaços de atividades económicas existentes nos aglomerados urbanos do concelho, 

disponibilizando solos devidamente infraestruturados para a instalação de unidades 

empresariais/industriais de base local; 

 

• 4. Assegurar uma resposta efetiva e imediata à procura de espaços industriais para a instalação de 

novas empresas de pequena dimensão; 

 

• 5. Reforçar as condições de empreendedorismo e estimular a criação de emprego e a fixação de 

população no concelho. 

 

A concretização da solução urbanística a desenvolver terá como promotor a Câmara Municipal de Aljustrel, que 

procederá, numa fase subsequente à aprovação da unidade de execução, à realização de uma operação de 

loteamento, da qual resultará a criação de lotes devidamente infraestruturados para comercialização 

subsequente. 
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Importará, no entanto, observar que o zonamento prévio que esteve na génese do modelo urbanístico de 

intervenção proposto teve em consideração o elevado grau de consolidação urbana que esta zona do 

aglomerado de São João de Negrilhos já apresenta, contemplando assim, para além das áreas associadas aos 

Espaços-Canal, a definição de uma única categoria funciona, nomeadamente a categoria de Espaços de 

Atividades Económicas, conforme representado nas peças desenhadas que estabelecem o desenho da unidade 

de execução. 

 

A explicitação formal do uso e ocupação do solo, admitidos na área de intervenção, é sustentada pelo 

seguidamente exposto:  

 

1. Espaços de Atividades Económicas  

 

As áreas que no zonamento prévio estabelecido para a área de intervenção estão associadas aos Espaços de 

Atividades Económicas integram o conjunto de lotes a destinar a edificação e subsequente instalação de funções 

industriais, de armazenagem, de serviços e comércio, entre outras, desde que compatíveis e/ou complementares 

com o uso industrial dominante e admitidas pelo PDM de Aljustrel.  

 

A proposta de intervenção reflete a definição de uma solução urbanística que enquadra a estruturação urbana já 

presente nesta zona de periferia do aglomerado, não promovendo qualquer alteração digna de registo aos 

arruamentos preexistentes e que sustentam já uma delimitação clara e efetiva das áreas a afetar a edificação 

futura e, por inerência, a configuração dos lotes que estarão na base desta edificação futura.  

 

Assume-se assim enquanto objetivo a promoção de uma oferta imediata à procura de unidades industriais / 

empresariais de pequena dimensão, sustentando assim uma resposta efetiva às pretensões manifestadas pela 

Junta de Freguesia de São João de Negrilhos e assumidas pela Câmara Municipal de Aljustrel 

 

Importa referir que, apesar do modelo de intervenção da unidade de execução, definir uma estrutura que vincula 

a organização do espaço, o dimensionamento e divisão dos lotes é um exercício dinâmico e flexível, sendo 

assumida a importância da sua capacidade de responder às necessidades de instalação das empresas e que 

será estabilizado com a operação de loteamento a realizar em momento subsequente à aprovação da unidade 

de execução. 

 

2. Espaços-Canal  

 

A acessibilidade e mobilidade, ainda que a uma escala estritamente local, devem ser assumidas enquanto 

elementos determinantes para o sucesso e qualificação dos espaços de atividades de económicas e para o 

reforço da sua modernidade e competitividade, assumindo particular relevância a presença de um sistema de 
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circulação viária e pedonal eficiente, preferencialmente suportado através de um sistema de transportes 

coletivos eficiente e capaz de servir as áreas onde se concentram as atividades económicas, evitando-se assim 

a presença de um significativo número de veículos. 

 

A estruturação destes espaços no âmbito da solução urbanística proposta para a área de intervenção enquadra 

assim os espaços-canal já presentes no local, que refletem a presença de uma estrutura de arruamentos já 

consolidada e que sustenta a configuração dos quarteirões urbanos presentes em todo o quadrante nordeste do 

aglomerado de São João de Negrilhos, considerando unicamente a execução de algumas áreas de circulação 

pedonal complementares das áreas já existentes no local. 

 

Não obstante a legislação em vigor determinar que a delimitação de uma unidade de execução deverá assegurar 

a fixação em planta cadastral dos limites físicos da área de intervenção a submeter a intervenção urbanística, 

resulta o entendimento da Câmara Municipal que deverá desde já proceder-se à apresentação de uma descrição 

sumária das operações urbanísticas que se propõe desenvolver na área a delimitar como unidade de execução. 

 

A opção assumida possibilita a obtenção de uma visão integrada e mais abrangente sobre a proposta 

urbanística estabelecida para esta realidade territorial e a realização de um procedimento de consulta pública 

mais alargado e participado por parte de todos os interessados. 

 

Tendo por base as pretensões manifestadas e que se pretendem ver futuramente concretizadas na área de 

intervenção abrangida pela unidade de execução, assim como as condicionantes de ordem superior decorrentes 

da eficácia legal do PDM de Aljustrel, foi formalmente desenvolvido um estudo urbanístico para o local.  

 

O estudo realizado considerou os usos e atividades admitidos pelo PDM de Aljustrel para o local e as 

expetativas do tecido empresarial, não sendo em momento algum omitidas as tipologias de ocupação já 

presentes na envolvente imediata e próxima, assim como o enquadramento das novas volumetrias de edificado 

a admitir com a realidade urbana de São João de Negrilhos. 

 

O modelo de ocupação estabelecido teve assim em consideração as características da área de intervenção 

abrangida pela unidade de execução, que se apresenta já infraestruturada, procurado assegurar que a sua 

concretização futura potencie os investimentos já realizados, uma vez que todas as acessibilidades e as redes 

de infraestruturas se encontram já executadas. 

 

A solução urbanística assumida no âmbito do estudo urbanístico desenvolvido procura assim assumir a 

constituição de uma frente urbana consolidada que assegure um remate efetivo e qualificado de parte do 

perímetro urbano que se desenvolve na zona norte do aglomerado de São João de Negrilhos, assumindo para o 

efeito a uma solução de desenho urbano que contempla a criação de lotes de pequena dimensão destinados à 
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instalação futura de estruturas edificadas a associar a funções produtivas ou transformadoras, designadamente 

industriais, logísticas ou outras funções associadas, nomeadamente comércio e serviços, dando assim 

cumprimento ao previsto pelo PDM de Aljustrel para os solos qualificados como espaços de atividades 

económicas em solo urbanizável. 

 

A solução de desenho adotada envolve apenas uma realidade territorial que se encontra já integralmente 

estruturada em termos viários, podendo mesmo assumir-se que esta poderá ser concretizada de forma 

autónoma, uma vez que a estrutura viária presente no local configura uma solução de desenho urbano já 

consolidada numa localização que se encontra já infraestruturada.  

 

Esta consolidação da estrutura viária constitui de resto um ónus ao cumprimento das disposições constantes do 

Regulamento do PDM de Aljustrel, uma vez que o dimensionamento e execução da estrutura viária já existente 

no local e na envolvente imediata e próxima foram promovidos em momento anterior à entrada em vigor do 

próprio PDM, inviabilizando de imediato a realização de cedências estruturantes a afetar a funções de 

estacionamento e à criação de quaisquer espaços verdes e de utilização coletiva verdadeiramente assumidos 

como tal. 

 

Neste enquadramento, considerado o constrangimento suprarreferido, e tendo em presença a estrutura das 

ocupações que se encontra presente na envolvente imediata e próxima da área de intervenção da unidade de 

execução, foi assumida para todos os lotes a possibilidade construção de edifícios com uma altura máxima de 

fachada de 10 metros29, formalizando assim uma articulação com as volumetrias que caracterizam a estrutura 

edificada envolvente e a possibilidade dotação dos edifícios com 2 pisos acima da cota de soleira, sem prejuízo 

da possibilidade desta altura máxima poder ser excedida, nas condições de exceção admitidas no PDM. 

 

A conceção da solução urbanística assumida para o local observa conformidade com o estabelecido na figura 

que se apresenta, resultando da sua execução futura uma consolidação urbana efetiva desta área urbana de 

periferia e a constituição de uma frente urbana qualificada que assegurará o remate do perímetro urbano de São 

João de Negrilhos. 

 

Tendo presente o grau de infraestruturação urbana que caracteriza o local, não se encontram previstas 

quaisquer intervenções estruturantes dignas de referência, sendo de assumir a estrutura viária já existente no 

local como elemento de base referência para a criação de novos lotes, como anteriormente referido, prevendo-

                                                           
29 O PDM de Aljustrel admite para os Espaços de Atividades Económicas em solo Urbanizável uma altura máxima de fachada de 10 metros, podendo este 
valor ser excedido em construções de caráter técnico, quando devidamente justificadas (Cfr. n.º 1 do art.º 52º do Regulamento do PDM). Tendo presentes 
as características da estrutura urbana que se encontra presente na zona norte do aglomerado de São João de Negrilhos e as características de 
dimensionamento dos perfis transversais das vias preexistentes, importará salvaguardar a articulação das volumetrias já existentes na envolvente com as 
propostas para a área de intervenção abrangida pela unidade de execução, sendo neste pressuposto recomendável que a altura máxima da fachada seja 
inferior à altura máxima de fachada admitida pelo PDM de Aljustrel, considerando-se para o efeito uma altura máxima de fachada de 7,00 metros. 
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se unicamente a execução futura de algumas áreas de circulação pedonal complementares das áreas já 

existentes, a executar preferencialmente em materiais semipermeáveis. 

 

 
 

Figura 5 - Solução urbanística da unidade de execução  
 

Dada a reduzida expressão territorial da área de intervenção abrangida pela unidade de execução, e atendidas 

as preexistências viárias que condicionam e configuram já a solução urbanística a desenvolver para o local, bem 

como a realidade urbana em que este se enquadra, não se encontra prevista a criação de qualquer espaço 

público verdadeiramente assumido como tal, uma vez que esta função é já assumida por um elemento urbano já 

presente na envolvente imediata, nomeadamente o Jardim 25 de abril, pelo que as cedências de terrenos 

assumidas no âmbito da solução urbanística enquadrarão unicamente a execução de uma área destinada a 

circulação pedonal, em complementaridade das áreas pedonais já existentes no local, como já referido.  
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Procura-se assim assumir uma relação de compromisso entre a morfologia urbana que caracteriza esta zona do 

aglomerado e as infraestruturas viárias preexistentes, potenciando assim a rentabilização efetiva dos 

investimentos assumidos com a execução das obras de urbanização já realizadas num passado recente, não 

comprometendo em momento algum a qualificação dos arruamentos já existentes e a funcionalidade que, 

convenientemente, deverá ser assegurada em áreas vocacionadas para a instalação de atividades económicas 

de base local associadas a estruturas edificadas de pequena dimensão. 

 

Em termos de ocupação urbanística propriamente dita, a solução urbanística desenvolvida no âmbito da 

proposta de delimitação da unidade de execução possui um caráter indicativo, devendo no entanto ser 

garantidas soluções arquitetónicas e urbanísticas que se enquadrem com a realidade territorial envolvente e com 

as características topográficas presentes no local. 

 

A proposta de ocupação urbana resultante da solução urbanística desenvolvida para a área de intervenção 

abrangida pela unidade de execução comporta uma edificabilidade máxima total de 3061,00 m2, estando a 

mesma distribuída pelos 10 lotes previstos, conforme apresentado no quadro seguinte e no Desenho 04 – 

Solução Urbanística Base, que se apresenta em anexo ao presente documento. 

 

Quadro 6 - Quadro de lotes 30 
 

Lote Área (m2) Ai31 (m2) Ac32 (m2) Aimp (m2)33 Pisos 
Altura da 

fachada (m) 
Usos 

1 274,00 137,00 274,00 164,40 2 10,00 I/A/L/C/S 

2 276,00 138,00 276,00 165,60 2 10,00 I/A/L/C/S 

3 277,00 138,50 277,00 166,20 2 10,00 I/A/L/C/S 

4 277,00 138,50 277,00 166,20 2 10,00 I/A/L/C/S 

5 278,00 139,00 278,00 166,80 2 10,00 I/A/L/C/S 

6 279,00 139,50 279,00 167,40 2 10,00 I/A/L/C/S 

7 272,00 136,00 272,00 163,20 2 10,00 I/A/L/C/S 

8 521,00 260,50 521,00 312,60 2 10,00 I/A/L/C/S 

9 336,00 168,00 336,00 201,60 2 10,00 I/A/L/C/S 

10 271,00 135,50 271,00 162,60 2 10,00 I/A/L/C/S 

Total  3061,00 1530,50 3061,00 1836,60 - - - 
 

Notas: Ac - Área de construção; Ai – Área de implantação; Aimp – Área impermeabilizada; A – Armazenagem; C – Comércio; Ii – Índice 
de Impermeabilização; Io – Índice de Ocupação; I – Indústria; L – Logística; S – Serviços. 
 

Não obstante a reduzida magnitude das obras de urbanização a realizar, será no entanto legítimo assumir que 

esta possa vir a ser objeto da elaboração dos projetos de execução necessários à sua concretização, a 

                                                           
30 Os parâmetros apresentados assumem correspondência com mos valores máximo admissíveis e asseguram o cumprimento dos parâmetros 
estabelecidos pelo PDM de Aljustrel para os solos qualificados como Espaços de Atividades Económicas em Solo Urbanizável, nomeadamente o índice de 
ocupação máximo do solo (Io, com um valor máximo de 0,5), o índice de impermeabilização máximo do solo (Si, com um valor máximo de 0,6) e a altura 
máxima da fachada (com um valor máximo de 10 metros). 
31 A área de implantação máxima admitida, circunscrita ao polígono base, resulta do produto entre a área de cada lote e o índice de ocupação máximo do 
solo (0,5) fixado pelo PDM de Aljustrel. 
32 A edificabilidade máxima admitida resulta do produto entre a área de implantação máxima admitida e o número de pisos previsto. O número de pisos 
previsto não resulta da imposição de qualquer parâmetro, sendo estabelecido com base na altura máxima da fachada fixada pelo PDM de Aljustrel.  
33 A área máxima impermeabilizada admitida resulta do produto entre a área de cada lote e o índice de impermeabilização máximo do solo (0,6) fixado pelo 
PDM de Aljustrel. 
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desenvolver em momento subsequente à aprovação da unidade de execução. Igualmente de admitir que o 

promotor da unidade de execução venha a ser a Câmara Municipal de Aljustrel. 

 

Em linhas gerais, os lotes resultante da solução urbanística assumida no âmbito da unidade de execução admite 

a edificação e a subsequente instalação de atividades económicas de base local associadas a funções de 

produção e/ou transformação, designadamente atividades de cariz industrial, logística e armazenagem, assim 

como outras funções que com estas se apresentem direta ou indiretamente associadas, nomeadamente 

comércio e serviços. 

 

Tendo em presença a tipologia das ocupações presentes na envolvente imediata e próxima da área de 

intervenção abrangida pela unidade de execução, foi assumida para todos os lotes a possibilidade construção de 

edifícios com uma altura máxima de fachada de 10 metros34, como referido, formalizando assim uma articulação 

com as volumetrias que caracterizam a estrutura edificada envolvente e a possibilidade dotação dos edifícios 

com 2 pisos acima da cota de soleira, sem prejuízo da possibilidade desta altura máxima poder ser excedida, 

nas condições de exceção admitidas no PDM. 

 

A solução urbanística proposta no âmbito da unidade de execução contempla a realização de cedências para o 

domínio público municipal, cedências estas que asseguram a concretização das intervenções previstas em 

matéria de espaços de fruição pública, nomeadamente as intervenções que observam relação direta com a 

criação de áreas de circulação pedonal / viária, importando igualmente referir que parte da área abrangida pela 

unidade de execução se encontra já associada a espaços de fruição pública, nomeadamente à área associada 

ao arruamento já existente e que se desenvolve ao longo do limite nascente da área abrangida pela unidade de 

execução. 

 

De acordo com o previsto no PDM de Aljustrel, os parâmetros de dimensionamento a observar ao nível das 

cedências para espaços verdes de utilização coletiva e equipamentos de utilização coletiva resultam em 

conformidade com o seguidamente indicado35: 

 

• 1. 23 m2/100 m2 de área de construção afeta a indústria / armazenagem para espaços verdes de 

utilização coletiva; 

 

                                                           
34 O PDM de Aljustrel admite para os Espaços de Atividades Económicas em solo Urbanizável uma altura máxima de fachada de 10 metros, podendo este 
valor ser excedido em construções de caráter técnico, quando devidamente justificadas (Cfr. n.º 1 do art.º 52º do Regulamento do PDM). Tendo presentes 
as características da estrutura urbana que se encontra presente na zona norte do aglomerado de São João de Negrilhos e as características de 
dimensionamento dos perfis transversais das vias preexistentes, importará salvaguardar a articulação das volumetrias já existentes na envolvente com as 
propostas para a área de intervenção abrangida pela unidade de execução, sendo nesta medida recomendável que a altura máxima de fachada possa 
assumir um valor de 7,00 metros. 
35 Os parâmetros adotados são os fixados pela Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de março, nomeadamente os associados a funções de indústria e/ou 
armazenagem, uma vez que serão estas as atividades tendencialmente predominantes. A adoção destes parâmetros assegura o cumprimento do disposto 
no n.º 1 do art.º 78º do Regulamento do PDM de Aljustrel. 
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• 2. 10 m2/100 m2 de área de construção afeta a indústria / armazenagem para equipamentos de 

utilização coletiva. 

 

Igualmente de observar a disposição constante do n.º 1 do artigo 78º do PDM de Aljustrel, que determina que 

“(…)os parâmetros para o dimensionamento das áreas destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva, 

infraestruturas viárias, estacionamento público e a equipamentos de utilização coletiva, são os que constam na 

legislação aplicável, salvo as situações mais favoráveis indicadas de seguida: (…) b) 2 lugares de 

estacionamento por 75 m2 de atividades económicas”, pelo que este parâmetro será adotado para a 

determinação da dotação global de estacionamento (público e privado) a observar. 

 

Ainda de referir que as cedências suprarreferidas poderão não ser concretizadas, designadamente nas situações 

de exceção que se encontram previstas no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE). Determina o 

RJUE (Cfr. n.º 4 do art.º 44º - Cedências) que “Se o prédio a lotear já estiver servido pelas infraestruturas a que 

se refere a alínea h) do artigo 2.º ou não se justificar a localização de qualquer equipamento ou espaço verde 

públicos no referido prédio ou ainda nos casos referidos no n.º 4 do artigo anterior, não há lugar a qualquer 

cedência para esses fins, ficando, no entanto, o proprietário obrigado ao pagamento de uma compensação ao 

município, em numerário ou em espécie, nos termos definidos em regulamento municipal”. 

 

Importará assim no presente contexto referir que a área de intervenção assumirá uma funcionalidade 

predominantemente associada a funções de indústria e armazenagem, não sendo imperativa a realização de 

cedências para equipamentos de utilização coletiva, uma vez que estas funções não justificam este tipo de 

cedências. 

 

A não cedência de áreas para equipamentos surge ainda justificada pelo facto da área de intervenção abrangida 

pela unidade de execução observar uma localização que se apresenta integrada no perímetro urbano do 

aglomerado de São João de Negrilhos, onde se encontram já localizados alguns dos equipamentos de utilização 

coletiva tidos como necessários à satisfação da população residente. 

 

De assumir, por último, uma referência expressa ao facto que a área de intervenção sobre a incide a delimitação 

da unidade de execução se apresentar já consolidada em termos de estruturação urbana, situação que se 

verifica igualmente em todo o quadrante nordeste do aglomerado de São João de Negrilhos.  

 

Resulta de facto da observação in situ a constatação que toda a área de intervenção foi já objeto de realização 

de obras de urbanização, sendo claramente visível a presença de uma estrutura de circulação viária e pedonal 

assumidamente consolidada e executada em momento anterior à revisão do PDM de Aljustrel, não sendo neste 

pressuposto de imputar o cumprimento das dotações associadas a cedências e a criação de áreas de 

estacionamento conformes com o determinado pelo PDM. 
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Assumida esta premissa, e tendo presente a edificabilidade máxima admitida para a área de intervenção 

delimitada pela unidade de execução será de assegurar a realização das áreas de cedências e a dotação de 

lugares de estacionamento que cumpram, com a devida ressalva, com as necessidades decorrentes dos 

parâmetros adotados. 

 

Quadro 7 – Áreas de cedência e dotação de lugares de estacionamento 
 

Tipologia de uso 
Área de 

construção (m2) 
Parâmetro de 

dimensionamento  

Área a ceder 
(m2) / lug estac 

(unid) 

Área proposta para 
cedência (m2) / lug 

estac (unid) 
Espaços verdes e de utilização 
coletiva 

3061,00 
23 m2/100 m2 de área de 

construção  
704,03 0,00 

Estacionamento  3061,00 
2 lugares de estacionamento 

por 75 m2 de atividades 
económicas 

82 
0 lugares públicos + 
55 lugares privados 

 

Pode assim concluir-se que a solução urbanística proposta não assegura o cumprimento das áreas de cedência 

para espaços verdes e de utilização coletiva, resultando no entanto este incumprimento do facto de não se 

verificar tal necessidade, como anteriormente sustentado.  

 

No que observa relação direta com as necessidades de estacionamento a suprir, importará observar que a 

reduzida dimensão da área de intervenção e o facto da estrutura viária se encontrar já consolida não permite a 

criação de áreas de estacionamento público, sob pena da área disponível para edificação não justificar qualquer 

tipo de investimento. 

 

Não obstante, e tendo em consideração a dotação global de estacionamento a realizar, importará observar que a 

área não edificada em cada lote possibilitará a criação de alguns lugares, situação que será maximizada pelo 

facto de que a totalidade das frentes de cada um dos lotes previstos lotes se apresentarem diretamente 

confinantes com as acessibilidades viárias já existentes. 

 

Esta acessibilidade direta entre as áreas de estacionamento privado a criar e a via pública permite minimizar as 

áreas de circulação no interior de cada lote e maximizar a afetação de áreas para estacionamento, resultando 

assim a possibilidade de criação de um total de 55 lugares de estacionamento privado (15 m2 / lugar), devendo 

ser salvaguardada a criação de lugares de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada. 

 

O cumprimento desta dotação pressupõe a criação de uma área estritamente reservada a estacionamento 

privado em cada lote equivalente a 50 % da área remanescente da área de implantação máxima admitida em 

cada lote. 

 

Importará no presente contexto assumir uma referência expressa ao facto que a determinação do número de 

lugares de estacionamento teve como referência a área máxima de construção admitida na área de intervenção, 
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considerando para o efeito que esta assume correspondência com o produto entre a área de implantação e o 

número de pisos.  

 

Esta edificabilidade máxima, apesar de admitida, não deverá em momento algum ser concretizada, sobretudo 

quando atendida à tipologia dos usos admitidos, pelo que as necessidades globais de estacionamento efetivas 

deverão ser claramente inferiores.  

 

Considerada a solução urbanística desenvolvida, apresenta-se seguidamente o quadro síntese de áreas que se 

encontram associados à sua execução futura. 

 

Quadro 8 - Valores globais da solução urbanística - quadro síntese 
 

ÁREA DE INTERVENÇÃO  
 Área (hectares) 
Área de solo urbano 0,404126 
Área de solo rústico 0,00 
Área de intervenção da unidade de execução 0,404126 

 

ÁREA DAS INFRAESTRUTURAS URBANAS  

Tipo Área prevista (ha) 
Área da rede viária (faixa de circulação) 0,085323 
Área da rede exclusivamente pedonal 0,012703 

 

ESTACIONAMENTO  

Tipo Público Privado 
N.º de lugares 0 55 
Área (ha) 0 0,076525 

 

ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (AC MÁX)  

Tipo Área Prevista (m2) 
Habitação (m2) 0,00 
Comércio/serviços (m2) 0,00 
Turismo (m2) 0,00 
Indústria (m2)36 3061,00 
Outros usos/atividades (m2) 0,00 
Total da área de construção (∑Ac, máx.) 3061,00 

 

SUPERFÍCIES GLOBAIS  

Tipo Área Prevista (ha) 
Área para equipamentos de utilização coletiva (EUC) 0,00 
Área para espaços verdes e de utilização coletiva (EVUC) 0,00 
Área total dos lotes / parcelas (não inclui EUC, EVUC) 0,30610 
Área de implantação dos edifícios (máx.) 0,15305 
Área impermeabilizada 0,268983 

 

 
 

OUTROS INDICADORES   
 

                                                           
36 A área contabilizada como indústria integra as áreas passíveis de afetação a outros usos com ela compatíveis, nomeadamente, armazenagem, logística, 
comércio e serviços.  

CEDÊNCIAS   

Tipo Área Prevista (ha) 
Áreas para equipamentos de utilização coletiva 0,00 
Áreas para espaços verdes e de utilização coletiva 0,00 
Áreas para infraestruturas urbanas 0,098026 
Áreas para outros fins 0,00 
Total 0,098026 
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NÚMERO DE PISOS E ALTURA MÁXIMA DA FACHADA   

 Previsto 
Número máximo de pisos 2 
Altura máxima da fachada (m) 10 

 

Importará por último assumir uma referência ao facto que a solução urbanística estabelecida para a área 

abrangida pela unidade de execução poderá ser futuramente concretizada de forma autónoma, não carecendo 

de qualquer faseamento, uma vez que a estrutura fundiária e a solução viária adotada assim o permitem. 

 

Independentemente das prioridades que possam vir a ser formalmente assumidas, a eventual calendarização 

prevista para a realização das operações subjacentes à concretização da solução urbanística proposta para a 

área de intervenção delimitada pela unidade de execução deverá ser estabelecida no âmbito dos projetos de 

execução, caso a eles haja lugar, a realizar em momento subsequente à aprovação da unidade de execução, 

deles constando igualmente a definição dos custos associados à realização das obras de urbanização 

necessárias, sempre que tal se justifique. 
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11. INSTRUMENTO DE EXECUÇÃO 
– REPARCELAMENTO  
 

 

 

 

Em conformidade com o determinado pelo RJIGT, a estruturação da propriedade configura um dos instrumentos 

de execução dos planos, nele se enquadrando as operações de fracionamento, emparcelamento e 

reparcelamento da propriedade37. 

 

Tendo por base este enquadramento, o reparcelamento do solo urbano é o instrumento de execução adotado 

para concretizar a operação urbanística que se encontra associada à solução desenvolvida, importando aqui 

observar que “O reparcelamento do solo urbano é a operação de reestruturação da propriedade que consiste no 

agrupamento de terrenos localizados em solo urbano e na sua posterior divisão, com adjudicação dos lotes 

resultantes aos primitivos proprietários ou a outros interessados”.38  

 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 164º do RJIGT, o reparcelamento assume, e enquanto objetivos: 

 

• 1. Ajustar às disposições do plano intermunicipal ou do plano municipal, a configuração e o 

aproveitamento dos terrenos para construção; 

 

• 2. A distribuição equitativa dos benefícios e encargos resultantes do plano39; 

 

• 3. Definir e localizar as áreas a ceder obrigatoriamente pelos proprietários destinadas à implantação 

de infraestruturas, de espaços verdes e de equipamentos públicos. 

 

Também em conformidade com o determinado pelo n.º 1 do artigo 169º do RJIGT, o licenciamento, 

apresentação de comunicação prévia ou a aprovação da operação de reparcelamento está sujeita às normas 

legais e regulamentares aplicáveis às operações de loteamento, produzindo os efeitos seguintes: 

 

• 1. “Substituição, com plena eficácia real, dos antigos terrenos pelos novos lotes; 

 

• 2. Transmissão para a câmara municipal, de pleno direito e livre de qualquer ónus ou encargos, das 

parcelas de terreno para espaços verdes públicos e de utilização coletiva, infraestruturas, 

designadamente arruamentos viários e pedonais, e equipamentos coletivos que, de acordo com a 

operação de reparcelamento, devam integrar o domínio municipal”. 

                                                           
37 Conforme determina o n.º 1 do artigo 162º do RJIGT. 
38 Em conformidade com o disposto no n.º1 do art.º 164º do RJIGT. 
39 Quando haja lugar à adoção de mecanismos perequativos. 
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Os elementos gráficos seguintes sustentam o processo de transformação fundiária que se encontra subjacente à 

operação de reparcelamento dos solos abrangidos na área delimitada pela unidade de execução, traduzindo-se 

este reparcelamento da forma seguinte: 

 

• 1. Identificação e delimitação dos prédios originais; 

 

• 2. Agregação dos prédios e constituição de uma unidade cadastral única; 

 

• 3. Divisão da unidade cadastral única e definição das novas parcelas resultantes do reparcelamento, 

com a integração das áreas a afetar a no domínio público municipal. 

 

   
 

Figura 6 - Transformação fundiária da área de intervenção abrangida pela unidade de execução 
 

A operação de reparcelamento realizada no âmbito da unidade de execução apresenta-se sintetizada na tabela 

seguinte, que ilustra o quadro de transformação fundiária e explicita o relacionamento entre o prédio original e os 

prédios resultantes da operação de transformação fundiária. 

 

Quadro 9 - Quadro de transformação fundiária – síntese do reparcelamento da unidade de execução 
 

Antes do reparcelamento 
Unidade cadastral 

única (m2) 

Após reparcelamento 

Prédio  Artigo Matricial 
Área do prédio integrada 
na unidade de execução 

(m2) 

Lotes 
resultantes 

Área dos lotes 
resultantes (m2) 

A Secção Î – Art.º 412 3188,03 4041,26 

1 274,00 

2 276,00 

3 277,00 

4 277,00 

5 278,00 

6 279,00 

7 272,00 

8 521,00 

9 336,00 

10 271,00 

Área de 
cedência para 
arruamentos, 

passeios, 
estacionamento 

853,2340 

                                                           
40 Inclui as áreas afetas à circulação viária já existentes. 
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Antes do reparcelamento 
Unidade cadastral 

única (m2) 

Após reparcelamento 

Prédio  Artigo Matricial 
Área do prédio integrada 
na unidade de execução 

(m2) 

Lotes 
resultantes 

Área dos lotes 
resultantes (m2) 

e outros usos 
públicos 

  

- Domínio público municipal 853,2341   

 

Constam deste quadro de transformação fundiária a identificação do prédio original, que está na génese dos 10 

novos lotes a submeter a registo matricial e predial assim como a área total de 853,23 m2, que na sequência da 

aprovação da unidade de execução e operação de reparcelamento, passa a integrar o domínio público 

municipal.  

 

A transformação fundiária operada resulta em conformidade com o representado no Desenho 04 - Solução 

Urbanística Base, sendo que as áreas a integrar no domínio público municipal, nomeadamente as áreas 

destinadas a arruamentos e passeios estão representadas na figura seguinte, constando igualmente do Desenho 

05 – Solução Urbanística Base – Áreas de Cedência e Áreas a Lotear, que se apresenta em anexo ao presente 

documento. 

 

                                                           
41 Valor correspondente às áreas de fruição pública já presentes no local e previstas, nomeadamente áreas afetas à circulação viária (853,23 m2) e às 
áreas previstas para circulação pedonal (127,03 m2). 
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Figura 7 - Áreas de cedência para o domínio público municipal 
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12. SISTEMA DE EXECUÇÃO E 
PEREQUAÇÃO COMPENSATÓRIA  
 

 

 

 

Nos termos previstos nos conteúdos documentais referentes ao procedimento de Consulta Prévia para a 

Elaboração das Unidades de Execução da Área Empresarial de São João de Negrilhos, e não obstante não ter 

sido assumida a adoção de qualquer sistema de execução, nos termos definidos no RJIGT, considerava-se, face 

ao regime de propriedade identificado, que seria de assegurar a justa repartição dos benefícios e encargos pelos 

proprietários abrangidos. 

 

Não obstante, a área de intervenção sobre a qual incide a delimitação da unidade de execução é pertença de um 

único proprietário (Câmara Municipal de Aljustrel42), pelo que a concretização de toda e qualquer operação 

subjacente à aprovação da unidade de execução caberá integralmente ao Município. 

 

Neste pressuposto, e tendo presente o atual regime que titula a propriedade do prédio, não haverá necessidade 

de promover a celebração de qualquer contrato de urbanização que estabeleça os direitos e as obrigações das 

partes envolvidas na concretização da solução urbanística proposta no âmbito da unidade de execução, uma vez 

que estes direitos e obrigações serão integral e unicamente imputados à Câmara Municipal de Aljustrel. 

 

Face ao regime de propriedade em presença, não haverá igualmente lugar a qualquer redistribuição dos 

benefícios e encargos fixados em acordo com os critérios estabelecidos na lei, uma vez que estes benefícios e 

encargos serão também imputados ao proprietário único da realidade territorial abrangida pela unidade de 

execução. 

 

 

                                                           
42 O prédio integrado na unidade de execução, apesar de apresentar como titular a Junta de Freguesia de São João de Negrilhos, foi objeto de permuta, 
sendo atualmente propriedade da Câmara Municipal de Aljustrel. 



 

 
 
 

    UNIDADE DE EXECUÇÃO DA ÁREA EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO DE NEGRILHOS 
 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

Anexo  Descrição 
Anexo I Documentos de Identificação dos Prédios 

Anexo II Elementos Desenhados 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

    UNIDADE DE EXECUÇÃO DA ÁREA EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO DE NEGRILHOS 
 

 



 

 
 
 

    UNIDADE DE EXECUÇÃO DA ÁREA EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO DE NEGRILHOS 
 

 

 

ANEXO I 
 

 

 

 

Anexo  Descrição 
Anexo I Documentos de Identificação dos Prédios 

 

 

 



 

 
 
 

    UNIDADE DE EXECUÇÃO DA ÁREA EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO DE NEGRILHOS 
 

 





 

 
 
 

  
  UNIDADE DE EXECUÇÃO DA ÁREA EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO DE NEGRILHOS 

 

 

 

ANEXO II 
 

 

 

 

Anexo  Descrição 
Anexo II Elementos Desenhados 

 

 

 



 

 
 
 

  
  UNIDADE DE EXECUÇÃO DA ÁREA EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO DE NEGRILHOS 

 

 



-9000

-9000

-8000

-8000

-7000

-7000

-6000

-6000

-5000

-5000

-4000

-4000

-3000

-3000

-2000

-2000

-1000

-1000

-19
50

00

-19
50

00

-19
40

00

-19
40

00

-19
30

00

-19
30

00

-19
20

00

-19
20

00

-19
10

00

-19
10

00

-19
00

00

-19
00

00

-18
90

00

-18
90

00

-18
80

00

-18
80

00

-18
70

00

-18
70

00

-18
60

00

-18
60

00
1:25 000

0 1 000500
m

LEGENDA
LIMITE_UE_PG

Limite da Área de Intervenção da Unidade de Execução

Messejana

ErvidelSão João de Negrilhos

Desenho nº:

01
Data:

Negrilhos - Proposta de Delimitação e Fundamentação

dezembro 2019

°
Delimitação Sobre Extrato da Planta de Ordenamento do PDM

Projeto:

Desenho:

Escala:Entidade Proprietária da Cartografia: 
Entidade Produtora e Data de Edição: 
Série Cartográfica Oficial: 
Data e Número de Homologação: 
Sistema de referência, Datum e Projeção Cartográfica: 
Exactidão Posicional / Temática: 
Precisão Posicional Nominal das Saidas Gráficas:

Unidade de Execução da Àrea Empresarial de São João de

Fonte: Carta Administrativa Oficial de Portugal (caop2018) - DGT, 2018

-5000

-5000

-4750

-4750

-4500

-4500

-19
05

00

-19
05

00

-19
02

50

-19
02

50

0 15075
m



-9000

-9000

-8000

-8000

-7000

-7000

-6000

-6000

-5000

-5000

-4000

-4000

-3000

-3000

-2000

-2000

-1000

-1000

-19
50

00

-19
50

00

-19
40

00

-19
40

00

-19
30

00

-19
30

00

-19
20

00

-19
20

00

-19
10

00

-19
10

00

-19
00

00

-19
00

00

-18
90

00

-18
90

00

-18
80

00

-18
80

00

-18
70

00

-18
70

00

-18
60

00

-18
60

00
1:25 000

0 1 000500
m

LEGENDA
Limites e Outras Indicações

Limite da Área de Intervenção da Unidade de Execução

Messejana

ErvidelSão João de Negrilhos

Desenho nº:

02
Data:

Negrilhos - Proposta de Delimitação e Fundamentação

dezembro 2019

°
Delimitação Sobre Extrato da Planta de Ordenamento do PDM

Projeto:

Desenho:

Escala:Entidade Proprietária da Cartografia: 
Entidade Produtora e Data de Edição: 
Série Cartográfica Oficial: 
Data e Número de Homologação: 
Sistema de referência, Datum e Projeção Cartográfica: 
Exactidão Posicional / Temática: 
Precisão Posicional Nominal das Saidas Gráficas:

Unidade de Execução da Àrea Empresarial de São João de

Fonte: Carta Administrativa Oficial de Portugal (caop2018) - DGT, 2018



A

A

101

101

99,799,9

101,4

99,93

99,76

100,8

99,87

99,87

100,5

100,7

100,7

101,1

100,6

99,55
99,25

99,55

100,2

99,88

99,87

99,79

100,96

101,18

101,49

101,64

101,94

101,87

101,41101,59101,26101,26101,01

101,36101,14101,44101,07100,75

101,77101,71101,54

101,85101,48101,47

101,43

101,54101,47101,62101,67101,43

101,94101,61101,54101,54

101,54101,42

100,67

100,74

100,45

100,13

100,57100,57

101,03100,61

100,56100,22

100,67100,45

100,24100,23

100,27100,27

100,33100,46

100,23

100,54

100,54

100,44

100,76

100,76

100,44

100,44

100,61

100,61

100,86

100,34

100,34

100,18

100,12

100,36

100,37

100,67

100,57

100,52

100,37

100,55

100,84

100,84

100,77

100,64

100,78

100,77

101,18

101,49

101,64

101,94

101,87

100,94

100,95

100,53

101,04

101,05

100,62

101,03

101,18

100,69

100,43

101,18

100,88

100,91

100,69

100,61

100,58

100,58

100,95

100,53

100,43

100,58

100,58

100,85

100,98

101,13

100,68

100,68

100,77

100,77

100,77

100,77

100,71

100,42

100,96

100,05

-4800

-4800

-4650

-4650

-19
03

50

-19
03

50

-19
02

00

-19
02

00
1:1 000

0 5025
m

LEGENDA
Limites e Outras Indicações

Limite da Unidade de Execução
Identificação dos Prédios

Messejana

ErvidelSão João de Negrilhos

Desenho nº:

03
Data:

Negrilhos - Proposta de Delimitação e Fundamentação

dezembro 2019

°
Planta de Delimitação e Cadastro Sobre Situação Existente

Projeto:

Desenho:

Escala:Entidade Proprietária da Cartografia: 
Entidade Produtora e Data de Edição: 
Série Cartográfica Oficial: 
Data e Número de Homologação: 
Sistema de referência, Datum e Projeção Cartográfica: 
Exactidão Posicional / Temática: 
Precisão Posicional Nominal das Saidas Gráficas:

Unidade de Execução da Àrea Empresarial de São João de

Fonte: Carta Administrativa Oficial de Portugal (caop2018) - DGT, 2018



A

A

101

101

99,799,9

101,4

99,93

99,76

100,8

99,87

99,87

100,5

100,7

100,7

101,1

100,6

99,55
99,25

99,55

100,2

99,88

99,87

99,79

100,96

101,18

101,49

101,64

101,94

101,87

101,41101,59101,26101,26101,01

101,36101,14101,44101,07100,75

101,77101,71101,54

101,85101,48101,47

101,43

101,54101,47101,62101,67101,43

101,94101,61101,54101,54

101,54101,42

100,67

100,74

100,45

100,13

100,57100,57

101,03100,61

100,56100,22

100,67100,45

100,24100,23

100,27100,27

100,33100,46

100,23

100,54

100,54

100,44

100,76

100,76

100,44

100,44

100,61

100,61

100,86

100,34

100,34

100,18

100,12

100,36

100,37

100,67

100,57

100,52

100,37

100,55

100,84

100,84

100,77

100,64

100,78

100,77

101,18

101,49

101,64

101,94

101,87

100,94

100,95

100,53

101,04

101,05

100,62

101,03

101,18

100,69

100,43

101,18

100,88

100,91

100,69

100,61

100,58

100,58

100,95

100,53

100,43

100,58

100,58

100,85

100,98

101,13

100,68

100,68

100,77

100,77

100,77

100,77

100,71

100,42

100,96

100,05

8

9

6

5

4

3

2

1

7

10

-4800

-4800

-4650

-4650

-19
03

50

-19
03

50

-19
02

00

-19
02

00
1:1 000

0 5025
m

LEGENDA
Limites e Outras Indicações

Limite da Unidade de Execução
Identificação dos Prédios
Edifícios Existentes

Espaços de Atividades Económicas
Espaços de Atividades Económicas

Espaços Canais
Circulação Rodoviária Executada
Circulação e Estadia Pedonal Executada
Circulação e Estadia Pedonal a Executar

Messejana

ErvidelSão João de Negrilhos

Desenho nº:

04
Data:

Negrilhos - Proposta de Delimitação e Fundamentação

dezembro 2019

°
Solução Urbanística Base 

Projeto:

Desenho:

Escala:Entidade Proprietária da Cartografia: 
Entidade Produtora e Data de Edição: 
Série Cartográfica Oficial: 
Data e Número de Homologação: 
Sistema de referência, Datum e Projeção Cartográfica: 
Exactidão Posicional / Temática: 
Precisão Posicional Nominal das Saidas Gráficas:

Unidade de Execução da Àrea Empresarial de São João de

Fonte: Carta Administrativa Oficial de Portugal (caop2018) - DGT, 2018



A

A

101

101

99,799,9

101,4

99,93

99,76

100,8

99,87

99,87

100,5

100,7

100,7

101,1

100,6

99,55
99,25

99,55

100,2

99,88

99,87

99,79

100,96

101,18

101,49

101,64

101,94

101,87

101,41101,59101,26101,26101,01

101,36101,14101,44101,07100,75

101,77101,71101,54

101,85101,48101,47

101,43

101,54101,47101,62101,67101,43

101,94101,61101,54101,54

101,54101,42

100,67

100,74

100,45

100,13

100,57100,57

101,03100,61

100,56100,22

100,67100,45

100,24100,23

100,27100,27

100,33100,46

100,23

100,54

100,54

100,44

100,76

100,76

100,44

100,44

100,61

100,61

100,86

100,34

100,34

100,18

100,12

100,36

100,37

100,67

100,57

100,52

100,37

100,55

100,84

100,84

100,77

100,64

100,78

100,77

101,18

101,49

101,64

101,94

101,87

100,94

100,95

100,53

101,04

101,05

100,62

101,03

101,18

100,69

100,43

101,18

100,88

100,91

100,69

100,61

100,58

100,58

100,95

100,53

100,43

100,58

100,58

100,85

100,98

101,13

100,68

100,68

100,77

100,77

100,77

100,77

100,71

100,42

100,96

100,05

8

9

6

5

4

3

2

1

7

10

-4800

-4800

-4650

-4650

-19
03

50

-19
03

50

-19
02

00

-19
02

00
1:1 000

0 5025
m

LEGENDA
Limites e Outras Indicações

Limite da Unidade de Execução
Identificação dos Prédios
Edifícios Existentes

Espaços de Atividades Económicas
Espaços de Atividades Económicas (Áreas a Lotear)

Áreas de Cedência para o Domínio Público
Cedências para Arruamentos, Estacionamento e Passeios Executadas
Cedências para Arruamentos, Estacionamento e Passeios a Executar

Messejana

ErvidelSão João de Negrilhos

Desenho nº:

05
Data:

Negrilhos - Proposta de Delimitação e Fundamentação

dezembro 2019

°
Solução Urbanística Base - Áreas de Cedência e Áreas a Lotear

Projeto:

Desenho:

Escala:Entidade Proprietária da Cartografia: 
Entidade Produtora e Data de Edição: 
Série Cartográfica Oficial: 
Data e Número de Homologação: 
Sistema de referência, Datum e Projeção Cartográfica: 
Exactidão Posicional / Temática: 
Precisão Posicional Nominal das Saidas Gráficas:

Unidade de Execução da Àrea Empresarial de São João de

Fonte: Carta Administrativa Oficial de Portugal (caop2018) - DGT, 2018


