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1. NOTA INTRODUTÓRIA

O presente documento enquadra em termos formais o Relatório do Plano de Pormenor para o Centro
Tecnológico e Agroalimentar do Roxo, no concelho de Aljustrel, adiante designado de PPCTAR, cuja área de
intervenção, embora localizada na União de Freguesias de Rio de Moinhos e Aljustrel, observa uma relação de
proximidade com o aglomerado urbano de Montes Velhos, que integra, em termos administrativos, a freguesia
de São João de Negrilhos.
A área de intervenção a submeter à disciplina do plano de pormenor correspondente à extinta Cooperativa
Hortofrutícola do Roxo, e é atualmente propriedade da Associação de Beneficiários do Roxo, assumindo uma
abrangência territorial da ordem dos 13 ha1. A realidade territorial em estudo apresenta uma localização que
se desenvolve na contiguidade do traçado da EM 527, estando integralmente classificada pelo Plano Diretor
Municipal (PDM) de Aljustrel como “Espaço afecto a Actividades Industriais”, uma das categorias de solo
rústico definidas no modelo de ordenamento estabelecido para o concelho.
Assumido o objetivo de assegurar a obtenção do maior número possível de elementos informativos capazes de
sustentar a caracterização da realidade territorial em estudo e o seu enquadramento com o território envolvente,
procedeu-se numa fase inicial do processo técnico de elaboração do plano de pormenor à realização de
trabalhos de campo, sendo a mesma complementada com a recolha de dados estatísticos e bibliográficos.
A obtenção destes elementos e a sua posterior análise e articulação com os elementos informativos
disponibilizados pela Câmara Municipal de Aljustrel e com a informação resultante do levantamento topográfico
realizado in situ viria a sustentar o desenvolvimento dos estudos de caracterização e diagnóstico que refletem da
situação de referência da área de intervenção, assim como da realidade territorial envolvente que a enquadra em
termos físicos e funcionais.
As complementaridades que se pretendem ver salvaguardadas num trabalho desta natureza viriam a ser
asseguradas através do estabelecimento de contatos com alguns dos atores institucionais envolvidos no
processo de planeamento, designadamente aqueles que assume um envolvimento mais direto neste processo
de planeamento, designadamente a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
(CCDRA) e a Câmara Municipal de Aljustrel (CMA), assumindo este órgão de poder local um papel de agente

1

A área de intervenção delimitada assume uma expressão territorial de 131.708 m2.
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interlocutor entre o proprietário do prédio objeto do plano de pormenor, que assume o papel de promotor do
plano2, e as diversas entidades representativas dos interesses a ponderar e que acompanham o plano.
Os contatos estabelecidos com estes atores institucionais assumiram uma importância fundamental desde a fase
inicial do processo técnico de elaboração do plano, constituindo um elemento de trabalho fundamental para a
definição do quadro síntese das principais linhas de orientação, estratégias de intervenção e dos objetivos a
concretizar futuramente concretizados com a elaboração e implementação da solução desenvolvida no âmbito
da proposta do plano e a executar ao longo do período previsto para a sua vigência.
Observado o caráter de especificidade que reveste a elaboração do plano, bem como a natureza dos diversos
estudos setoriais que integram o conteúdo documental do PDM de Aljustrel e, cuja escala e âmbito extravasam o
requerido para a área de intervenção submeter à disciplina do plano de pormenor, entendeu-se como pertinente
a necessidade de aprofundar a recolha dos elementos informativos disponibilizada nos diversos elementos que
integram o conteúdo documental deste instrumento de gestão territorial, uma vez que a informação dele
constante não permitia, ao nível de alguns descritores, a sustentação das análises que se pretendiam ver
desenvolvidas no âmbito da caracterização e diagnóstico da área de intervenção do plano.
Neste pressuposto, a caracterização da área de intervenção e da realidade territorial que a enquadra, quer em
termos espaciais, quer em termos funcionais, e em particular no que observa relação direta com alguns dos
descritores que encerram um maior nível de especificidade, assumiu como elemento de análise, para além dos
elementos informativos disponibilizados em outros estudos com incidência ao nível do território concelhio, a
informação disponibilizada pelo promotor do plano e os elementos informativos recolhidos no decurso dos
trabalhos de campo realizados no local, entendendo-se que este seria o método mais expedito e fiável de obter a
informação necessária à caracterização da realidade territorial em estudo e ao estabelecimento da sua situação
de referência.
O presente documento procura desta forma orientar um enquadramento e uma aproximação às diversas áreas
de análise, sendo continuamente direcionado para a obtenção de um diagnóstico final capaz de sustentar a
identificação e estruturação do conjunto de potencialidades e constrangimentos que se manifestam ao
nível da área de intervenção do plano e da realidade territorial envolvente que a enquadra, contribuindo
simultaneamente para uma perceção das principais dinâmicas de procura e tendências de investimento que em
torno dela poderão vir a manifestar-se.
Será precisamente a identificação deste conjunto de potencialidades e constrangimentos que sustentará a
definição de um quadro de referência relativo às linhas de orientação estratégica que se pretendem ver
O prédio correspondente à área de intervenção é propriedade da Associação de Beneficiários do Roxo, que assume o papel de promotor do plano, na
sequência da contratualização de planeamento celebrada com a Câmara Municipal de Aljustrel.
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formalmente estruturadas em torno dos objetivos inicialmente estabelecidos, elementos que sustentarão numa
fase subsequente do estudo a fundamentação em torno do modelo de organização territorial a implementar e da
solução de desenho urbano que assegurará a execução futura do modelo preconizado para o local ao longo do
período previsto para a vigência do plano de pormenor.
A solução de desenho urbano a desenvolver na área de intervenção que se pretende ver submetida à disciplina
do plano de pormenor terá assim em consideração as preexistências de ocupação que se encontram já
presentes no local e será objeto de análise e fundamentação no âmbito do presente documento, procurando-se
assim apresentar os elementos considerados como relevantes para uma boa compreensão e fundamentação
das propostas de ocupação a concretizar futuramente na área de intervenção.
Todos os conteúdos a apresentar formalmente no Relatório do Plano foram definidos e estruturados no sentido
de responder às exigências decorrentes da legislação em vigor em matéria de ordenamento do território,
designadamente no que observa relação direta com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(RJIGT)3 e demais legislação complementar que com este diploma se articula, assim como a um conjunto de
questões de ordem específica da área de intervenção do plano e do contexto territorial e socioeconómico em
que esta se enquadra.
Por questões de ordem metodológica, e não obstante o presente documento apresentar uma estrutura capitular
contínua, esta estrutura pode ser desagregada em duas secções distintas, as quais se articulam e
complementam entre si.
A primeira destas secções agrega um conjunto de capítulos onde se procedeu a uma sistematização do conjunto
de análises que sustenta o desenvolvimento da caracterização e diagnóstico da realidade territorial a submeter à
disciplina do plano de pormenor e que refletem a atual situação de referência desta mesma realidade e do
território envolvente que a enquadra, encerrando a segunda secção do documento uma abordagem orientada no
sentido de sustentar a explicitação do modelo de reorganização territorial e das soluções de desenho que
a ele se encontram diretamente associadas, sendo esta explicitação acompanhada da fundamentação do
conjunto de intervenções proposto e a concretizar futuramente no âmbito da execução do plano de pormenor.
Tidas em consideração as alterações que se verificaram num passado relativamente recente, designadamente
em matéria de conteúdos documentais que integram os planos territoriais de âmbito municipal, foi ponderada a
necessidade de incluir no conteúdo documental do plano de alguns elementos ou conteúdos documentais
complementares.

3

O RJIGT foi recentemente revisto, tendo esta revisão sido concretizada com a publicação do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
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Esta ponderação teve por base a consideração das disposições constantes do próprio caderno de encargos, no
qual se estabelecia que o conteúdo documental do plano deveria integrar, entre outros, um relatório ambiental,
um relatório sobre recolha de dados acústicos ou mapa de ruído, bem como o modelo de redistribuição de
benefícios e encargos.
Dadas as características específicas que enquadram a elaboração do plano e os usos que resultarão da sua
aprovação futura, entende-se que a inclusão destes elementos no conteúdo documental do plano poderá ser
dispensada, apresentando-se a respetivamente fundamentação no âmbito do presente documento.
Observadas estas premissas, apresentam-se ao longo dos capítulos seguintes os principais elementos de
caracterização e fundamentação entendidos como necessários à conceção da proposta de ocupação que se
pretende ver futuramente implementada na área de intervenção do plano.
As análises e conteúdos apresentados assumem correspondência com a fase referente à “Versão Preliminar
do Plano”, estando os mesmos devidamente orientados no sentido de promover a sua apreciação por parte das
diversas entidades externas à Câmara Municipal que se encontram diretamente envolvidas no presente
processo de planeamento.
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2. CARTOGRAFIA

2.1. NOTA INTRODUTÓRIA

A elaboração de instrumentos de gestão territorial necessita de informação georreferenciada atualizada e
fidedigna, no sentido de garantir a qualidade dos elementos produzidos. Esta exigência de qualidade assume um
caráter imperativo, uma vez que os planos constituem instrumentos de gestão territorial vinculativos das
entidades públicas e dos particulares, assumindo inclusivamente um papel de elemento orientador e regulador
para o controlo prévio das operações urbanísticas.
A sua eficácia, no cumprimento das finalidades que justificam a sua elaboração, dependerá, obrigatoriamente,
da existência de cartografia topográfica e temática de elevada qualidade, estabelecida num sistema de
referenciação comum, por forma a facilitar as operações de harmonização e integração.
Para a elaboração do presente plano de pormenor houve lugar à produção de “nova” cartografia, uma vez que a
cartografia atualmente existente e passível de disponibilização por parte da Câmara Municipal de Aljustrel não
assegura o cumprimento dos requisitos legalmente estabelecidos em matéria de cartografia de referência.
A cartografia desenvolvida no âmbito dos trabalhos do plano de pormenor foi produzida pela empresa
Atlanticland Consulting, Lda., na escala 1:2000, tendo já sido objeto de homologação (Processo n.º 400) por
parte da Direção-Geral do Território (DGT), através de despacho datado de 13 de julho de 2017, tal como se
pode verificar na imagem que seguidamente se apresenta.
A empresa responsável pela elaboração do Plano - Ciberarq - Arquitetura, Urbanismo e Design, Lda. - faz parte
integrante das entidades cuja declaração para o exercício de atividades de produção de cartografia topográfica
ou temática de base topográfica foi aceite pela DGT.
A abordagem relativa à cartografia do plano desenvolvida no presente capítulo incide sobre os itens
seguidamente discriminados:
•

1. Limites administrativos;

•

2. Redes Geodésicas;
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•

3. Cartografia 2K;

•

4. Cálculo da Precisão posicional nominal das saídas gráficas.

Figura 1 - Oficio da DGT referente à homologação da cartografia

Uma vez que o procedimento de elaboração do plano de pormenor excedeu o prazo de 12 meses após a data
da homologação da cartografia, viria a ser tramitado um novo procedimento de homologação da cartografia junto
da DGT (Processo n.º 522), tendo esta sido concretizada através de despacho datado de 31 de novembro de
2018, tal como se pode verificar na imagem seguinte.
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Figura 2 - Oficio da DGT referente à re-homologação da cartografia

2.2. LIMITES ADMINISTRATIVOS

Os limites administrativos que se encontram representados na cartografia utilizada no PPCTAR assumem
correspondência com os limites constantes da versão da Carta Administrativa Oficial de Portugal versão CAOP 20164, que se encontra disponibilizada para download gratuito no site da DGT (www.dgterritorio.pt).
A Carta Administrativa Oficial de Portugal, versão de 2016 - CAOP 2016 foi aprovada por despacho do Diretor-Geral do Território, datado de 19 de julho
de 2016 (Aviso nº 10080/2016 do Diário da República, 2ª série, nº 156, de 16 de agosto de 2016).
4
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2.2.1. REFERENCIAÇÃO
GEOGRÁFICA

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89
Elipsóide de referência: GRS80 (Geodetic Reference System 1980)
Projeção cartográfica: Transversa de Mercator
Latitude da origem das coordenadas retangulares: 39º 40’ 05.73’’ N
Longitude da origem retangulares: 8º 07’ 59.19’’ W
Falsa origem das coordenadas retangulares:
Em M (distância à Meridiana): 0 m
Em P (distância à Perpendicular): 0 m
Fator de escala no meridiano central: 1das coordenadas

2.3. REDES GEODÉSICAS

2.3.1. RENEP

A ReNEP (Rede Nacional de Estações Permanentes) constitui um serviço público de geoposicionamento
prestado pela DGT com o objetivo de disponibilizar aos utilizadores de equipamentos GPS dados que facultam a
determinação de coordenadas geográficas com precisão melhor que 10 cm.
No caso da área de intervenção do plano de pormenor não foi identificada nenhuma estação, sendo de assinalar
que a estação que maior proximidade apresenta corresponde à estação de Messejana, localizada na área de
abrangência territorial do concelho de Aljustrel.,

2.3.2. RNGAP

A Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP) constitui um sistema de altitudes
rigorosamente determinadas que permitem a referenciação, com alta precisão, da altimetria de qualquer ponto.
8
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Esta rede apresenta-se distribuída ao longo das principais vias de comunicação, com uma extensão de cerca de
4000 km. A rede é constituída por mais de 4500 marcas de nivelamento, tendo a sua marca fundamental situada
junto ao marégrafo de Cascais, de forma a assegurar a ligação entre o nivelamento e o Datum altimétrico de
Portugal Continental.
De acordo com a informação disponibilizada pela DGT5, designadamente no que observa relação direta com a
Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP), não se observa no território concelhio a existência
de quaisquer marcas de nivelamento.

2.3.3. VÉRTICES GEODÉSICOS

Da análise da informação disponibilizada pela DGT6 verifica-se que não existe qualquer vértice geodésico na
área de intervenção do plano de pormenor. O vértice geodésico que maior proximidade apresenta relativamente
à área de intervenção corresponde ao vértice geodésico de São João de Negrilhos 2, que se localiza no
aglomerado de São João de Negrilhos, alguma centenas de metros a Poente da área de intervenção do plano de
pormenor.

2.4. CARTOGRAFIA 2K

Cartografia Topográfica Utilizada na Elaboração da Carta Base:
a) Entidade Proprietária da Cartografia: Associação de Beneficiários do Roxo / Município de Aljustrel;
b) Entidade Produtora e Data de Edição: Atlanticland Consulting, Lda. - outubro de 2016;
c) Série Cartográfica Oficial: não aplicável;

5
6

http://mapas.dgterritorio.pt/viewer/index.html
http://mapas.dgterritorio.pt/viewer/index.html.
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d) Data e Número de Processo de Homologação e Entidade por ela Responsável: 31/10/2018 – Processo n.º
522 - DGT
e) Sistema de Georreferência: planimétrico - ETRS89-TM06 / Altimétrico - Datum altimétrico marégrafo de
Cascais;
f) Exatidão Posicional:
- Planimétrica: 90% dos pontos com desvio < 0,45m
- Altimétrica: 90% dos pontos com desvio < 0,65m
- Temática: melhor ou igual a 95% na completude e classificação

2.5. PRECISÃO POSICIONAL
NOMINAL

O valor da Precisão Posicional Nominal (PPN) das peças gráficas foi calculado a partir da seguinte fórmula:

Em que:
EPP – Exatidão Posicional Planimétrica
DF – Deformação Linear da Plotter, por metro
CF – Comprimento da área cartografada, em metros
A plotter a utilizar na impressão é o modelo HP 500 Designjet 42" da marca Hewlett Packard (HP) e tem um valor
de deformação (DF) aproximadamente de 0,2%, ou seja, 0,0002 metros.
A uma escala de reprodução de 1:2000, o comprimento de impressão da cartografia (CF) é de exatamente 0,36
metros.
Logo, PPN = √0,452 + (0,0002*2000*0,36)2 = 0,47.
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3. ENQUADRAMENTO LEGAL DO
PLANO DE PORMENOR

As matérias que se encontram diretamente relacionadas com a elaboração e com a definição dos conteúdos
materiais e documentais relativos aos instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal, e em concreto as
que se encontram diretamente relacionadas com os planos de pormenor, encontram-se previstas e reguladas
pelo regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT), na redação que lhe é conferida pelo
Decreto-Lei n.º 80/21015, de 14 de maio, e no qual se assume o desenvolvimento das bases da política pública
de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, assim como a definição do regime de coordenação dos
âmbitos nacional, regional, intermunicipal e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do
solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial.
De acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 101.º (Objeto) do RJIGT, “o Plano de Pormenor desenvolve e
concretiza em detalhe as propostas de ocupação de qualquer área do território municipal, estabelecendo
regras sobre a implantação das infraestruturas e o desenho dos espaços de utilização coletiva, a
implantação, a volumetria e as regras para a edificação e a disciplina da sua integração na paisagem, a
localização e a inserção urbanística dos equipamentos de utilização coletiva e a organização espacial
das demais atividades de interesse geral”.
Em linhas gerais, e em conformidade com o disposto neste diploma legal, o plano de pormenor é considerado
como sendo o instrumento de gestão territorial que apresenta um conteúdo mais concreto, decorrendo esta
situação sobretudo do facto deste instrumento de planeamento se encontrar associado a um âmbito territorial
que assume, em regra, uma menor expressão e uma escala de maior pormenor.
O conteúdo material subjacente planos de pormenor, estabelecido no artigo 102.º do RJIGT, deve assumir a
adoção de uma abordagem adequada e apropriada às condições da realidade territorial sobre a qual irá dispor e
aos objetivos previamente estabelecidos no momento da definição da oportunidade e dos termos de referência
estabelecidos no âmbito do próprio plano e na deliberação municipal que determinou a sua elaboração, devendo
assim estabelecer, designadamente:
•

1. A definição e a caracterização da área de intervenção, assegurado a identificação e
delimitação dos valores culturais e da informação arqueológica contida no solo e no subsolo, os
valores paisagísticos e naturais a salvaguardar, bem como todas as infraestruturas entendidas
como relevantes para o seu desenvolvimento;
RELATÓRIO
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•

2. As operações de transformação fundiária preconizadas e a definição das regras relativas às
obras de urbanização a promover;

•

3. O desenho urbano, assegurando a definição dos espaços públicos, incluindo os espaços de
circulação viária e pedonal e de estacionamento, bem como o respetivo tratamento, a localização de
equipamentos e zonas verdes, os alinhamentos, as implantações, a modelação do terreno e a
distribuição volumétrica da estrutura edificada admitida;

•

4. A distribuição de funções, conjugações de utilizações de áreas de construção e a definição de
parâmetros urbanísticos, incluindo nomeadamente a densidade máxima de fogos7, o número de
pisos e altura total das edificações ou altura das fachadas;

•

5. As operações que envolvam a demolição, conservação e reabilitação das edificações
preexistentes;

•

6. As regras que sustentem a ocupação e a gestão dos espaços públicos;

•

7. A implantação das redes de infraestruturas, com delimitação objetiva das áreas que a elas
estarão afetas;

•

8. A Regulamentação da edificação, incluindo a definição dos critérios de inserção urbanística e o
dimensionamento dos equipamentos de utilização coletiva, bem como a sua localização no caso dos
equipamentos associados a fins públicos;

•

9. A identificação dos sistemas que asseguram a execução do plano, do respetivo prazo e da
programação dos investimentos públicos associados à sua execução, bem como a sua
articulação com os investimentos privados;

•

10. A estruturação das ações de compensação e de redistribuição de benefícios e encargos
pelos proprietários8.

Ainda enquadrado no artigo suprarreferido, determina o RJIGT, que o plano de pormenor relativo a área não
abrangida por plano de urbanização, incluindo as intervenções em solo rústico, estabelece uma explicitação

7
8

Quando a proposta de intervenção incide sobre área afetas ou a afetar a usos habitacionais.
Sempre que a intervenção envolva vários proprietários e/ou outras entidades que não o(s) proprietário(s).
RELATÓRIO
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prévia do zonamento, dos fundamentos e dos efeitos da alteração do zonamento, tendo por base a disciplina
consagrada no plano diretor municipal ou plano diretor intermunicipal.
No presente caso, a elaboração do PPCTAR adota, de acordo com o estabelecido em sede de Caderno de
Encargos, a modalidade específica de plano de pormenor de plano de intervenção no espaço rústico9, em
que a disciplina é estabelecida em sede do Plano Diretor Municipal de Aljustrel.
Nos termos do disposto no RJIGT, nomeadamente no seu artigo 104º, o plano de intervenção no espaço
rústico (PIER) abrange unicamente áreas do território classificadas como solo rústico, nele se
estabelecendo as regras relativas a:
•

1. Construção de novas edificações e a reconstrução, alteração, ampliação ou demolição de
edificações preexistentes, quando tal se revele como necessário ao exercício das atividades
autorizadas em solo rústico;

•

2. Implantação de novas infraestruturas destinadas a assegurar a circulação de veículos, de
animais e de pessoas, e de novos equipamentos, públicos ou privados, de utilização coletiva, bem
como a remodelação, ampliação ou alteração dos existentes;

•

3. Criação ou beneficiação de espaços destinados a utilização coletiva, públicos ou privados, e
respetivos acessos e áreas de estacionamento;

•

4. Criação de condições destinadas a assegurar a prestação de serviços complementares das
atividades autorizadas em solo rústico;

•

5. Operações destinadas a promover a proteção, valorização e requalificação da paisagem
natural e cultural.

Estabelece igualmente o artigo suprarreferido que no âmbito do plano de intervenção no espaço rústico não
poderá haver lugar à reclassificação do solo rústico em solo urbano, situação que não se encontrava inicialmente
prevista pelo PPCTAR. Não obstante, e apesar da área de intervenção se apresentar integralmente classificada
como solo rústico e o Plano Diretor Municipal de Aljustrel enquadrar os usos previstos para o local, face ao
parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, a tramitação do Plano de
Pormenor enquanto PIER viria a ser abandonada, uma vez que o fracionamento da propriedade e subsequente

9 O plano de intervenção no espaço rústico corresponde a uma das modalidades específicas de plano de pormenor que se encontram estabelecidas no
RJIGT (Vd. art.º 104 do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio).

RELATÓRIO
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alienação de parcelas, apesar dos efeitos registais do plano, apenas poderá ser prosseguida através de um
plano de pormenor sustentado numa reclassificação do solo rústico em solo urbano.
Tendo em presença o supra exposto, e no que observa relação direta com o conteúdo documental do plano de
pormenor, este deverá apresentar um conteúdo compatível, com as devidas adaptações, com o disposto no
artigo 107º do RJIGT, considerando designadamente os elementos seguidamente enunciados:
•

1. Regulamento, no qual serão estabelecidas as disposições normativas que regulam a ocupação
futura da área de intervenção;

•

2. Planta de Implantação, na qual se estabelece, designadamente, o desenho urbano e as parcelas,
os alinhamentos e o polígono base para a implantação de edificações, a altura total das edificações
ou a altura das fachadas, o número de pisos, o número máximo de fogos10, a área de construção e
respetivos usos, a demolição e manutenção ou reabilitação das edificações preexistentes e a
natureza e localização dos equipamentos, dos espaços verdes e de outros espaços destinados a
uma utilização coletiva;

•

3. Planta de Condicionantes, na qual se identificam as servidões administrativas e as restrições de
utilidade pública em vigor e que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma
específica de aproveitamento do solo.

Em complementaridade a este conjunto de elementos que constituem o plano, o plano de pormenor é ainda
acompanhado dos seguintes conteúdos documentais:
•

1. Relatório, do qual constará a fundamentação técnica das soluções propostas pelo plano,
suportada na identificação e caracterização objetiva dos recursos territoriais da sua área de
intervenção e na avaliação das condições ambientais, económicas, sociais, e culturais para a sua
execução;

•

2. Relatório Ambiental, sempre que se verifique a necessidade de proceder à avaliação ambiental,
e no qual se identificam, descrevem e avaliam os eventuais efeitos significativos no ambiente
resultantes da aplicação do plano e as alternativas razoáveis, tendo em conta os objetivos e o âmbito
de aplicação territorial respetivos11;

Quando a proposta de intervenção incide sobre área afetas a funções habitacionais.
Tendo em presença os usos previstos pelo PDM para a área de intervenção, que admitem exclusivamente a construção de edifícios destinados à
atividade industrial, armazenagem e logística, preferencialmente ligadas ao aproveitamento de produtos agrícolas, pecuários, florestais e geológicos, assim
como as características de ocupação atual e as perspetivas de ocupação futuras, será de considerar que não existirão futuramente na área de intervenção
do plano quaisquer unidades que, pelas suas características, se encontrem associadas a atividades passíveis de serem sujeitas a Avaliação de Impacte
Ambiental. A aplicação da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) a planos de pormenor encontra-se prevista no n.º 1 e 2 do artigo 78º do Decreto-Lei
10
11
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•

3. Peças escritas e desenhadas que sustentem as operações de transformação fundiária
previstas pelo plano, nomeadamente para efeitos de registo predial e de elaboração ou conservação
do cadastro geométrico da propriedade rústica ou do cadastro predial12;

•

4. Programa de execução das ações previstas;

•

5. Modelo de redistribuição de benefícios e encargos13;

•

6. Plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica e financeira.

Uma vez que o plano de pormenor terá efeitos registais, importará observar que, nos termos do disposto no n.º 3
do artigo 107º do RJIGT, para efeitos de registo predial e, quando aplicável, para a execução ou conservação do
cadastro geométrico da propriedade rústica ou do cadastro predial, as peças escritas e desenhadas de suporte
às operações de transformação fundiária consistem em:
•

1. Planta cadastral ou ficha cadastral original, quando existente;

•

2. Quadro com a identificação dos prédios, natureza, descrição predial, inscrição matricial,
áreas e confrontações;

•

3. Planta da operação de transformação fundiária, expressando a identificação dos novos prédios
e dos bens de domínio público;

•

4. Quadro com a identificação dos novos prédios ou fichas individuais, com a indicação da
respetiva área, da área destinada à implantação dos edifícios e das construções anexas, da área de
construção, da volumetria, da altura total da edificação ou da altura da fachada e do número de pisos
acima e abaixo da cota de soleira para cada um dos edifícios, do número máximo de fogos e da
utilização de edifícios e fogos14;

80/2015, de 14 de maio (RJIGT), sendo que os planos apenas são objeto de avaliação ambiental caso se determine que os mesmos são suscetíveis de ter
efeitos significativos no ambiente, ou nos casos em que constituam o enquadramento para a aprovação de projetos sujeitos a avaliação de impacto
ambiental ou a avaliação de incidências ambientais. Neste pressuposto, será entendível que o plano de pormenor poderá ser sujeito a uma fundamentação
para não sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica, a desenvolver com base no previsto no diploma legal suprarreferido.
12 A área de intervenção do plano de pormenor desenvolve-se num único prédio, pelo que, face aos objetivos previamente estabelecidos no âmbito dos
termos de referência do plano, e tendo em presença a necessidade de individualização no registo predial dos prédios resultantes das operações de
transformação fundiária previstas pelo plano, o plano de pormenor terá efeitos registais, nos termos do previsto no RJIGT.
13 A área de intervenção a submeter à disciplina do plano é constituída por um prédio único, pertença de um único proprietário, pelo que os benefícios e
encargos decorrentes da execução do plano apenas envolverão este mesmo proprietário.
14 Face aos usos preexistentes e perspetivados pelo plano de pormenor, não se encontra prevista a afetação de quaisquer edifícios a usos residenciais,
uma vez nos solos qualificados como espaços afetos a atividades industriais, onde a área de intervenção se insere, o PDM de Aljustrel admite
exclusivamente a construção de edifícios destinados à atividade industrial, armazenagem e logística, preferencialmente ligadas ao aproveitamento de
produtos agrícolas, pecuários, florestais e geológicos.
RELATÓRIO
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•

5. Planta com as áreas de cedência a afetar ao domínio municipal;

•

6. Quadro contendo a descrição das parcelas a ceder, sua finalidade e área de implantação, bem
como das áreas de construção e implantação dos equipamentos a destinar a utilização coletiva;

•

7. Quadro de transformação fundiária contendo a explicitação da relação entre os prédios
originários e os prédios resultantes da operação de transformação fundiária.

Ainda em acordo com o estabelecido no n.º 4 do artigo 107º do RJIGT, o plano de pormenor é ainda,
acompanhado pelos seguintes elementos complementares:
•

1. Planta de Localização, expressando o enquadramento do plano no território municipal
envolvente, dela constando a indicação das principais vias de comunicação e demais infraestruturas
consideradas relevantes, da estrutura ecológica e dos grandes equipamentos, existentes e previstos
na área de intervenção do plano e demais elementos igualmente considerados relevantes;

•

2. Planta da Situação Existente, com a representação da ocupação do solo e a topografia à data da
deliberação que determina a elaboração do plano;

•

3. Planta ou Relatório com a indicação dos alvarás de licença e dos títulos de comunicação
prévia de operações urbanísticas emitidos, bem como das informações prévias favoráveis
que se encontrem em vigor ou declaração comprovativa da inexistência dos referidos
compromissos urbanísticos na área de intervenção do plano;

•

4. Plantas contendo os elementos técnicos definidores da modelação do terreno, cotas
mestras, volumetrias, perfis longitudinais e transversais dos arruamentos e traçados das
infraestruturas existentes e previstas;

•

5. Relatório sobre recolha de dados acústicos ou mapa de ruído, nos termos do disposto no n.º
2 do artigo 7.º do Regulamento Geral do Ruído15;

As características de ocupação atual e prevista para a área de intervenção contemplam unicamente a instalação de edificações afetas
a funções de apoio às atividades industrial, de armazenagem e logística, preferencialmente ligadas ao aproveitamento da produção
agrícola, em conformidade com o previsto pelo PDM de Aljustrel. Do exercício da atividade empresarial perspetivada poderá resultar a
geração de ruído temporário ou permanente, pelo que não fará de todo qualquer sentido promover a elaboração de um relatório sobre
recolha de dados acústicos ou mapa de ruído e o subsequente zonamento acústico da área de intervenção que se pretende ver
submetida à disciplina do plano, sobretudo quando resulta o entendimento que o plano de pormenor se enquadra na situação de exceção
prevista no n.º 3 do artigo 7º do Regulamento Geral do Ruído, que excetua da obrigatoriedade de proceder à elaboração de relatórios
15
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•

6. Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório de ponderação;

•

7. Ficha dos dados estatísticos.

Para além dos conteúdos documentais supra elencados, o plano de pormenor inclui ainda indicadores
qualitativos e quantitativos que suportem a sua avaliação, em cumprimento do disposto no n.º1 do art.º 187º
do RJIGT
Importará igualmente no presente contexto assumir uma referência expressa ao facto que se encontra
igualmente estabelecido no RJIGT, designadamente no seu artigo 108º (Efeitos registais), as condições tidas
como necessárias para a individualização, no registo predial, dos prédios resultantes das operações de
transformação fundiária a prever pelo plano.
Tendo em consideração os objetivos inicialmente estabelecidos nos termos de referência do plano de pormenor,
deverá o seu conteúdo documental dar cumprimento a este requisito, entendendo-se que o mesmo se afigura
como imprescindível à emissão da certidão do plano, que se apresenta como título bastante para a
individualização no registo predial dos prédios resultantes das operações de transformação fundiária
previstas pelo plano. Será nesta medida de considerar que o plano de pormenor terá efeitos registais, em
cumprimento do disposto no RJIGT, sendo esta a única forma de assegurar o fracionamento da propriedade em
solo rústico.
Não obstante se considerar que o presente enquadramento foi desenvolvido tendo em presença o “novo” RJIGT,
entende-se como necessário assumir uma referência à questão temporal em que o presente plano foi
formalmente iniciado em sede de reunião de Câmara. A deliberação da Câmara Municipal de Aljustrel de
iniciar o procedimento para a concretização do Plano de Pormenor para o Centro Tecnológico e
Agroalimentar do Roxo foi assumida em reunião de Câmara realizada em 29 de abril de 2015, vigorando
então o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua redação atual.
Este facto viria de resto a motivar a ocorrência de uma inexatidão, na qual o Edital n.º 1082/2015, de 3 de
dezembro, fazia referência ao atual RJIGT (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio) ao invés do Decreto-Lei n.º
380/99, de 22 de setembro com a redação atual, então vigente. Esta inexatidão viria a corrigida através da
publicação da Declaração de retificação n.º 58/2016, de 25 de janeiro.

sobre recolha de dados acústicos ou mapas de ruído os planos de urbanização e os planos de pormenor relativos a zonas
exclusivamente industriais.
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Tendo em consideração a realidade territorial em estudo, assim como os princípios que se encontram
subjacentes à elaboração do plano e o conjunto de objetivos que se pretende ver concretizado, será de
considerar, para além do RJIGT, a existência de outros diplomas legais com os quais o desenvolvimento
da proposta do plano deverá observar enquadramento.
Elencam-se seguidamente, ainda que de forma sumária, os principais diplomas em causa, sem qualquer
pretensão de em torno deles se assumir o desenvolvimento de uma abordagem exaustiva.
•

Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que estabelece as bases gerais da política pública de solos, de
ordenamento do território e de urbanismo.

Este diploma define a Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de
urbanismo. Este diploma legal veio substituir a Lei n.º 48/98, de 11 de agosto, alterada pela Lei n.º 54/2007, de
31 de agosto. A gestão territorial é um meio de intervenção administrativa no solo e contribui para a realização
dos objetivos de política pública de solos e de regulação fundiária ao nível nacional, regional e local.
Os planos de pormenor são parte integrante dos planos territoriais de âmbito municipal e “estabelecem, nos
termos da Constituição e da lei, de acordo com as diretrizes estratégicas de âmbito regional, e com opções
próprias de desenvolvimento estratégico local, o regime de uso do solo e a respetiva execução”16. De
acordo com o n.º 5, do artigo 43.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, “o plano de pormenor desenvolve e
concretiza o Plano Diretor Municipal, definindo a implantação e a volumetria das edificações, a forma e
organização dos espaços de utilização coletiva e o traçado das infraestruturas”.
Importará no presente contexto assumir uma referência expressa ao disposto no n.º 1 do artigo 19º (Estruturação
da propriedade) deste diploma legal, segundo o qual “O dimensionamento, fracionamento, emparcelamento e
reparcelamento da propriedade do solo realiza-se de acordo com o previsto nos planos territoriais, devendo as
unidades prediais ser adequadas ao aproveitamento do solo neles estabelecido.”, independentemente do
estatuto de solo urbano ou solo rústico em que esta estruturação da propriedade possa vir a ocorrer.
•

Lei 9/2007, de 17 de janeiro, na sua redação atual, que aprova o Regulamento Geral do Ruído.

As disposições legais estabelecidas em matéria de ruído definem o regime de prevenção e controlo da poluição
sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações. Este diploma legal dispõe
ainda sobre a necessidade dos planos territoriais de âmbito municipal assegurarem a qualidade do ambiente
sonoro, promovendo a distribuição adequada dos usos do território, tendo em consideração as fontes de ruído
existentes e previstas.
16

Em conformidade com o estabelecido no n.º do art.º 43º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio.
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É neste enquadramento legal assumida como sendo competência dos municípios o estabelecimento, em sede
de plano territorial de âmbito municipal, a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das
zonas mistas, devendo para este efeito as câmaras municipais promover a realização de relatórios sobre recolha
de dados acústicos para apoiar a elaboração, alteração e revisão dos planos de pormenor, sem prejuízo da
possibilidade de promover a elaboração de mapas de ruído, sempre que tal se justifique e seja entendido como
necessário.
Importará no presente contexto de análise assumir uma referência expressa ao facto que, de acordo com o
estabelecido no PDM de Aljustrel, a área de intervenção do plano assume correspondência com a área
industrial existente e de expansão da Soci-Roxo, estando classificada como “Espaços Afetos a Atividades
Industriais”, pelo que os usos a admitir no local apenas viabilizam a construção de edifícios destinados à
atividade industrial, armazenagem e logística, ligadas preferencialmente ao aproveitamento de produtos
agrícolas, pecuários, florestais e geológicos.
Com base neste pressuposto, e tendo em presença o disposto no Regulamento Geral do Ruído,
designadamente no n.º 3 do seu artigo 7º, que refere que se excetuam da obrigatoriedade de proceder à
elaboração de relatórios sobre recolha de dados acústicos ou mapas de ruído os planos de urbanização
e os planos de pormenor relativos a zonas exclusivamente industriais, será de ponderar e fundamentar a
exclusão da obrigatoriedade de inclusão no conteúdo documental do plano de pormenor do conteúdo referente
ao mapa de ruído / relatório sobre recolha de dados acústicos, uma vez que a área de intervenção a submeter à
disciplina do plano se enquadra, face aos usos existentes e a admitir futuramente, na situação de exceção
suprarreferida.
•

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 estabelece o regime jurídico da avaliação ambiental estratégica
(RJAAE).

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de planos e programas é um instrumento que identifica, descreve e
avalia os eventuais efeitos significativos no ambiente, resultantes de um plano ou programa anteriormente à
sua elaboração ou durante esta e antes da sua aprovação. Esta avaliação assegura uma visão estratégica e
uma perspetiva alargada em relação às questões ambientais através da integração global das considerações
biofísicas, económicas, sociais e políticas relevantes que possam estar em causa, num quadro de
sustentabilidade.
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Para isso, constitui um processo contínuo e sistemático, logo a partir de um momento inicial do processo
decisório, de avaliação da qualidade ambiental de visões alternativas e de perspetivas de desenvolvimento
incorporadas num planeamento ou numa programação que vão servir de enquadramento a futuros projetos. A
AAE é, pois, um instrumento que prossegue objetivos de sustentabilidade e procura ter uma visão estratégica e
alargada das questões ambientais.
Tendo em presença os usos previstos pelo PDM para a área de intervenção a submeter à disciplina do plano de
pormenor, que admite exclusivamente a construção de edifícios destinados à atividade industrial, armazenagem
e logística, preferencialmente ligadas ao aproveitamento de produtos agrícolas, pecuários, florestais e
geológicos, assim como as características de ocupação atual e as ocupações futuramente perspetivadas para o
local, será de considerar que não se perspetiva no âmbito da proposta do plano a instalação futura de
quaisquer unidades que, pelas suas características, se encontrem associadas a atividades passíveis de
serem sujeitas a Avaliação de Impacte Ambiental.
Neste pressuposto, e considerando que a aplicação da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) a planos de
pormenor se encontra prevista no n.º 1 e 2 do artigo 78º do Decreto-Lei 80/2015 de 14 de maio (RJIGT), e que
estes planos apenas são objeto de avaliação ambiental caso se determine que os mesmos são suscetíveis de
ter efeitos significativos no ambiente, ou nos casos em que constituam o enquadramento para a aprovação de
projetos sujeitos a avaliação de impacto ambiental ou a avaliação de incidências ambientais, importará aferir
sobre a qualificação do presente plano de pormenor para efeitos da realização da AAE.
De facto, tendo em presença o disposto no n.º 1 do artigo n.º 4 do Decreto-Lei 232/2007, na sua redação atual,
será de observar que se encontra estabelecido que os planos apenas são objeto de avaliação ambiental caso se
determine que os mesmos são suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente, ou nos casos em que
constituam o enquadramento para a aprovação de projetos sujeitos a avaliação de impacto ambiental ou a
avaliação de incidências ambientais.
Com base neste enquadramento, e tendo em presença as ocupações futuras perspetivadas para a área de
intervenção a submeter à disciplina do plano de pormenor, devidamente enquadradas com os usos admitidos
pelo PDM de Aljustrel para a categoria de uso do solo em que esta se enquadra, bem como os critérios à
qualificação dos planos para efeitos de procedimento de AAE, e ainda o facto que a área abrangida pelo plano
pormenor ter sido já sujeita a AAE no âmbito da recente revisão do PDM, de não enquadrar quaisquer projetos
suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente, de ser uma área já intervencionada, de ser uma área
excluída dos regimes da Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional, será entendível que a
aplicação das ações do plano não será suscetível de ter efeitos significativos no ambiente.
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Considerado o supra exposto, será entendível que o plano de pormenor observa enquadramento para poder
ser dispensado da elaboração dos conteúdos documentais associados ao procedimento de AAE, uma
vez que as ocupações perspetivadas, embora associadas a ocupações de natureza industrial, não
enquadram a aprovação futura de projetos passíveis de sujeição a procedimentos de Avaliação de
Impacte Ambiental, em conformidade com o definido no n.º 3 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31
de outubro17.
•

Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de outubro, e respetivas alterações subsequentes, que aprova o
regime de exercício da atividade industrial (REAI).

A legislação relativa ao exercício da atividade industrial assume por objeto a prevenção dos riscos e
inconvenientes diretamente resultantes da exploração dos estabelecimentos industriais, visando a salvaguarda
da saúde pública e dos trabalhadores, a segurança de pessoas e bens, a garantia de condições de higiene e
segurança nos locais de trabalho, a qualidade do ambiente e um correto ordenamento do território, num quadro
de desenvolvimento sustentável e de responsabilidade social das empresas.
•

Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, que estabelece a classificação e
reclassificação do solo.

Este diploma legal estabelece os critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios
de qualificação e as categorias do solo rústico e do solo urbano em função do uso dominante, aplicáveis
a todo o território nacional.
A qualificação do solo é assumida como uma opção de planeamento territorial que estabelece, com respeito pela
sua classificação, o conteúdo do seu aproveitamento, tendo como referência as potencialidades de
desenvolvimento do território, fundamentadas na análise dos recursos e valores presentes e na previsão dos
usos e das atividades do solo adequados à concretização da estratégia de desenvolvimento local e do
correspondente modelo de organização do território municipal.
Para além dos diplomas legais supra mencionados, todas as propostas a estabelecer no âmbito da proposta do
plano de pormenor serão devidamente articuladas e enquadradas com a legislação setorial presentemente em
vigor, não sendo de omitir, em momento algum, todos os condicionalismos de ordem legal que decorrem
diretamente da existência de servidões administrativas e restrições de utilidade pública que observem
incidência na área de intervenção a submeter à disciplina do plano de pormenor, assim como os conceitos
técnicos assumidos nos domínios do ordenamento do território e urbanismo, designadamente os relativos aos
17 O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, consagra o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental (RJAIA), identificando as diversas
tipologias de projetos sujeitas a avaliação de impactes ambientais.
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indicadores e parâmetros, à simbologia e à sistematização gráfica, a utilizar nos programas e nos planos
territoriais.
Neste particular, merece referência o Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio, com as correções da
Declaração de Retificação n.º 53/2009, de 28 de julho, que estabelece os conceitos técnicos nos domínios do
território e do urbanismo, bem como, o Decreto Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de maio, que fixa a
cartografia a utilizar nos instrumentos de gestão territorial, bem como na representação de quaisquer
condicionantes, com a retificação introduzida pela Declaração de Retificação n.º 53/2009, de 28 de julho.
De igual modo, destaca-se o Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho, na redação que lhe foi conferida pelo
Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de setembro, o qual estabelece os princípios e as normas a que deve
obedecer a produção cartográfica no território nacional, assim como o Regulamento n.º 142/2016, de 9 de
fevereiro, que estabelece as Normas e Especificações Técnicas da Cartografia topográfica e topográfica
de imagem a utilizar na elaboração, alteração ou revisão dos planos territoriais e na cartografia temática.
Atendidos os pressupostos anteriormente estabelecidos, e assumida por parte do município a necessidade de
proceder à elaboração do plano de pormenor, e tendo em consideração o disposto no n.º 1 do artigo 74º do
RJIGT então em vigor à data do início do procedimento de elaboração do plano, o Município de Aljustrel iniciou
em momento apropriado o procedimento para a elaboração do plano, tendo procedido à publicação em Diário da
República 2.ª série, n.º 237, de 3 de dezembro de 2015, através do Edital n.º 1083/2015, a sua decisão relativa a
esta matéria. Este procedimento foi igualmente objeto de divulgação na comunicação social e no sítio na internet
da câmara municipal, nos termos e em cumprimento do previsto na legislação em vigor.
Neste âmbito, deu-se igualmente seguimento à abertura de um procedimento de participação preventiva por um
período de 30 dias, iniciado no dia seguinte à publicação do aviso, destinando-se o mesmo a promover a recolha
de sugestões e a apresentar informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do
respetivo procedimento de elaboração.
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Figura 3 - Edital n.º 1082/2015 - Elaboração do Plano de Pormenor para o Centro Tecnológico e Agroalimentar do
Roxo
Fonte: https://dre.pt/

Contudo, e uma vez que o Edital n.º 1082/2015 se reportava ao atual RJIGT, foi necessário sanar essa
incorreção, conferindo-lhe o adequado enquadramento legal, conforme explicado em ponto anterior. Nesse
sentido, viria a ser posteriormente publicada em Diário da República a Declaração de retificação n.º 58/201618.

18

Publicada no Diário da República, n.º 16, 2ª Série, de 25 de janeiro de 2016.
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Figura 4 - Declaração de retificação n.º 58/2016
Fonte: https://dre.pt/

A inexatidão no que concerne ao RJIGT teve implicações no prazo de 30 dias para recolha de sugestões e
apresentação de informações, tendo o mesmo decorrido a partir da data da publicação da referida declaração de
retificação no Diário da república, sendo no entanto, aceites todas as alterações já apresentadas em virtude da
publicação do edital.
No âmbito do processo de participação promovido nos termos do n.º 2 do artigo 77º do RJIGT em vigor à data,
com correspondência ao n.º 2 do artigo 88º do atual diploma legal, não houve lugar à recolha de quaisquer
sugestões e/ou apresentação de informações que possam ser consideradas no âmbito do procedimento
de elaboração do plano de pormenor.
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Uma vez que o procedimento de elaboração do plano de pormenor observou algumas contingências, entre as
quais o período necessário para a homologação da cartografia do plano, viria a Câmara Municipal de Aljustrel a
autorizar a prorrogação do prazo para a elaboração do plano de pormenor, resultando da ata deliberatória
realizada em 20 de abril de 2017, a respetiva publicitação em Diário da República, designadamente através da
publicação do Aviso n.º 5384/2017, de 16 de maio (Diário da República 2.ª série, n.º 94, de 16 de maio de 2017).

Figura 5 - Aviso n.º 5384/2017 – Prorrogação do prazo para elaboração do Plano de Pormenor
Fonte: https://dre.pt/

O procedimento de elaboração do plano de pormenor observou algumas contingências adicionais, dado o
impasse na resolução de algumas matéria de ordem legal relacionadas com ocupação da área de intervenção a
submeter à disciplina do plano, o prazo de prorrogação assumido para a elaboração do plano viria a esgotar-se,
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sendo nesta medida necessário iniciar um novo procedimento de elaboração do plano, em conformidade e em
cumprimento do disposto no RJIGT.
Houve assim lugar a uma nova deliberação de elaboração do plano de pormenor por parte da Câmara Municipal
de Aljustrel, resultando esta da ata deliberatória da reunião realizada em 1 de agosto de 2018, a respetiva
publicitação em Diário da República, designadamente através da publicação do Aviso n.º 12663/2018, de 3 de
setembro (Diário da República 2.ª série, n.º 169, de 3 de setembro de 2018).
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Figura 6 - Aviso n.º 12663/2018 - Elaboração do Plano de Pormenor para o Centro Tecnológico e Agroalimentar do
Roxo
Fonte: https://dre.pt/
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4. PRINCÍPIOS SUBJACENTES À
ELABORAÇÃO DO PLANO

Tendo por base o estabelecido no Caderno de Encargos referente ao concurso promovido pela Associação de
Beneficiários do Roxo (ABROXO) para a “Elaboração de Plano de Pormenor para o Centro Tecnológico e
Agroalimentar do Roxo”, e em concreto o que se encontra diretamente associado ao conteúdo documental que
assume a designação de “Termos de Referência do Plano de Pormenor - Centro Tecnológico e Agroalimentar do
Roxo”, é possível traduzir a definição de um conjunto de elementos programáticos, e, sustentar a consolidação,
em sede de elaboração de Plano de Pormenor, de um conjunto de objetivos que se afigura merecedor de uma
análise formal.
A área abrangida pelo Plano de Pormenor para o Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo,
abreviadamente designado de PPCTAR, desenvolve-se na envolvente próxima dos aglomerados de Montes
Velhos e Ervidel, observando incidência sobre uma área de aproximadamente 13 ha.
A área em causa corresponde à extinta Cooperativa Hortofrutícola do Roxo, sendo presentemente propriedade
da Associação de Beneficiários do Roxo. Embora inserida em termos administrativos na área da União de
Freguesias de Rio de Moinhos e Aljustrel, a área de intervenção apresenta uma localização relativamente
próxima do aglomerado urbano de Montes Velhos.
Dada a sua proximidade a aglomerados urbanos tipicamente rurais (Montes Velhos e Ervidel) e com forte
desenvolvimento agrossilvopastoril, o desenvolvimento do plano prevê, assim, dotar a região de um espaço
que possibilite a instalação de infraestruturas de apoio às atividades existentes. Outro aspeto importante a
ter em consideração, ressalta do facto desta área se situar completamente rodeada de uma infraestrutura de
extrema importância para o Alentejo e para o desenvolvimento da região, designadamente a infraestrutura do
Alqueva. A sua proximidade com uma vasta zona de regadio pode contribuir, em muito, para o desenvolvimento
da região.
Com uma localização que se desenvolve em estreita articulação com o traçado da EM 527, a área de
intervenção a submeter à disciplina do plano de pormenor está integralmente classificada como “Espaço Afeto
a Atividades Industriais”, uma das categorias de solo rural19 definidas na Planta de Ordenamento do PDM de
Aljustrel20.

19 Nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), o solo rural assume presentemente a
designação de solo rústico.
20 Este tema será abordado em capítulo próprio no presente documento.
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Nos termos do disposto no Regulamento do PDM de Aljustrel21, a área de intervenção objeto de plano de
pormenor assume correspondência com a área de industrial, existente e de expansão da Soci-Roxo, para ela se
definindo, nos termos do n.º 2 do artigo 31º do PDM os seguintes objetivos:
•

1. Estruturação e organização territorial;

•

2. Estabelecimento de zonas de proteção sempre que se justifique;

•

3. Localização preferencial em áreas bem servidas por redes de acessos de nível estruturante;

•

4. Dotação de infraestruturas e estacionamento;

•

5. Preservação da qualidade ambiental da zona e envolvente.

Ainda de acordo com estabelecido no PDM de Aljustrel22, “nos espaços afetos a atividades industriais é
permitida exclusivamente a construção de edifícios destinados à atividade industrial, armazenagem e
logística, ligadas preferencialmente ao aproveitamento de produtos agrícolas, pecuários, florestais e
geológicos”.
A elaboração do PPCTAR assume assim enquanto objetivo principal permitir o desenvolvimento de atividades
económicas predominantemente associadas às explorações agrícolas com culturas de regadio,
procurando desta forma potenciar as mais-valias decorrentes desta simbiose, e em particular os processos
que se desenvolvem a jusante da produção, entre os quais a concentração, transformação e embalamento de
produtos para colocação no mercado. O plano de pormenor sustentará igualmente a criação de condições
para a prestação de serviços complementares das atividades admitidas em solo rústico.
O desenvolvimento da proposta do plano de pormenor assume assim a definição de um tratamento mais
detalhado ao nível da implantação das estruturas edificadas associadas ao desenvolvimento de
atividades industriais, armazenagem e logística, preferencialmente ligadas ao aproveitamento das
produções agrícolas das fileiras dos produtos de casca rija, da azeitona e das hortícolas, bem como a
definição de complementaridades com os espaços agrícolas, enquadrando-se com a alteração legislativa
ocorrida em momento posterior à entrada em vigor do PDM de Aljustrel, designadamente com o Decreto
Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, que estabelece os critérios de classificação e reclassificação do

21
22

Em acordo com o estabelecido no Capítulo IV - Qualificação do Solo Rural, Secção VI - Espaços afetos a atividades industriais.
Em acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 32º.
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solo, bem como os critérios de qualificação e as categorias de solo rústico e de solo urbano em função do uso
dominante aplicáveis a todo o território nacional.
Será assim de assumir para o local, e de acordo com as pretensões manifestadas, a concretização do conjunto
de princípios anteriormente mencionado, no sentido de contribuir para o desenvolvimento de uma solução
funcional que, em articulação com o conjunto de disposições constantes do PDM de Aljustrel, se assuma como
capaz de refletir uma resposta adequada às perspetivas de desenvolvimento assumidas pelo promotor do plano
de pormenor e contribuir para um desenvolvimento efectivo das atividades económicas predominantemente
associadas às explorações agrícolas do concelho e do regadio em particular.
Este objetivo, assumido como determinante, deverá ser observado como um elemento estruturante e
estruturador do esboço da proposta de ocupação a formalizar para a área de intervenção, sendo de encarar a
promoção do reforço do caráter operacionalidade deste novo espaço de atividades industriais / económicas do
concelho de Aljustrel como um dos requisitos a cumprir.
Pretende-se desta forma assumir uma relação de compromisso entre a necessidade de articular, não apenas
em termos espaciais, mas também em termos funcionais e tipológicos, as soluções a formalizar no âmbito da
proposta do plano de pormenor com as preexistências de edificado que se encontram já presentes na área de
intervenção do plano, procurando-se salvaguardar o cumprimento dos parâmetros urbanísticos preconizados no
PDM de Aljustrel, sem prejuízo da eventual alteração destes parâmetros, sempre que tal se afirme como
essencial à prossecução dos objetivos do plano e à viabilização do desenvolvimento que nele se perspetiva.
Para além do conjunto de objetivos assumidos para o local no âmbito do PDM de Aljustrel, a equipa técnica
responsável pela elaboração do plano, após uma análise ponderada dos, princípios que se encontram
subjacentes à elaboração do plano de pormenor e do conjunto de elementos físicos que caracteriza em termos
formais a sua área de intervenção, promoveu a definição de um conjunto de objetivos estratégicos
complementares, os quais procuram orientar, desde a fase inicial do processo técnico de elaboração do plano,
a definição dos princípios de ocupação a que a sua área de abrangência territorial deverá ser sujeita.
Procurou-se desta forma, desde a fase embrionária do processo técnico de elaboração do plano, assumir um
contributo efetivo para a clarificação de um conjunto de objetivos credível e consensual e capaz de maximizar as
potencialidades e minimizar os constrangimentos identificados no decurso das análises e diagnósticos
desenvolvidos em torno da realidade territorial em estudo, por forma a possibilitar a obtenção de um instrumento
de gestão territorial sustentável e sustentado e capaz de se assumir como um produto final exequível.
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Para que tal realidade se possa traduzir em termos práticos, a metodologia de trabalho adotada no âmbito do
processo técnico de elaboração do plano de pormenor teve em consideração, em complementaridade aos
aspetos referidos, os seguidamente enunciados:
•

1. Promoção de um eficaz ordenamento da área de intervenção do plano, assumindo as
preexistências de edificado e funcionais já presentes no local enquanto elementos de
enquadramento e articulação, quer em termos espaciais, quer em termos funcionais;

•

2. Promoção do ordenamento urbanístico e construção de um suporte qualificado ao
surgimento de uma nova subcentralidade económica capaz orientar a instalação de novas
atividades indutoras do incremento da atratividade do local e capazes de se assumirem
simultaneamente enquanto mecanismos indutores da instalação de novas atividades
empresariais geradoras de postos de trabalho e da captação de novos residentes no
concelho;

•

3. Qualificação, sempre que possível, e em articulação com as soluções de desenho a concretizar,
das áreas comuns e a afetar a usos de cariz não produtivo, promovendo uma imagem de
qualidade na área de intervenção e uma compartimentação efetiva entre as diversas tipologias de
áreas funcionais a assegurar;

•

4. Articulação do levantamento cartográfico e cadastral da área abrangida pelo plano com a
realidade que se encontra presente no terreno, incluindo o levantamento das características dos
usos presentes, tendo como fim a obtenção de uma base de trabalho capaz de refletir a realidade
existente no local e sustentar de forma inequívoca as potenciais transformações fundiárias
resultantes da implementação futura das ocupações que se pretender formalizar no âmbito da
proposta do plano;

•

5. Caracterização, em termos formais, da situação presentemente existente na área de
intervenção do plano, assim como de alguns aspetos da sua envolvente próxima que a enquadra,
avaliando o conjunto de potencialidades e constrangimentos que se manifestam em torno destas
realidades;

•

6. Estabelecimento de um quadro de referência relativamente às condicionantes e servidões e
restrições de utilidade pública que se encontram presentes e/ou interferem com a área de
intervenção, no sentido de assegurar o enquadramento e articulação da proposta com os
condicionalismos de ordem legal que delas decorre;
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•

7. Estruturação da solução urbanística a desenvolver em torno das principais axialidades que
sustentam as acessibilidades e a mobilidade preexistentes;

•

8. Estabelecimento de uma definição clara dos parâmetros urbanísticos admissíveis e
pretendidos em consonância com o que se encontra definido no PDM de Aljustrel e com as
pretensões e expetativas manifestadas, não comprometendo em momento algum a relação física e
visual da área de intervenção do plano com a realidade territorial envolvente;

•

9. Estabelecimento das prioridades estratégicas a observar em matéria de investimentos de
carácter público a preconizar pelo município, caso a eles haja lugar, no sentido de assegurar a
implementação futura da proposta do plano.
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5. SISTEMA DE GESTÃO
TERRITORIAL E ENQUADRAMENTO
COM OUTRAS FIGURAS DE
PLANEAMENTO

Tendo em consideração os princípios que se encontram subjacente à proposta de elaboração do plano,
entendeu-se que a articulação do esboço conceptual da proposta com o sistema de gestão territorial existente e
com outras figuras de planeamento ou projetos, existentes ou em elaboração ao nível do território concelhio,
deveria ser assumido como um dos elementos do modelo de organização territorial que se pretende ver
estabelecido e futuramente concretizado na área de intervenção a submeter à disciplina do plano de pormenor.
Neste enquadramento, e observados estes pressupostos, os conteúdos desenvolvidos ao longo do presente
capítulo pretendem sobretudo assegurar a identificação dos diversos instrumentos de gestão territorial com os
quais o plano se articula ou a partir dos quais se procurou formalizar o seu enquadramento, observando
conformidade com o exposto ao longo das secções seguintes.

5.1. ENQUADRAMENTO COM O
QUADRO DE REFERÊNCIA
ESTRATÉGICO NACIONAL /
ACORDO DE PARCERIA 2014-2020

O Acordo de Parceria que Portugal propôs à Comissão Europeia, assume a designação de “Portugal 2020” e
adota os princípios de programação da “Estratégia Europa 2020” e consagra a política de desenvolvimento
económico, social, ambiental e territorial que estimulará o crescimento e a criação de emprego nos próximos
anos em Portugal.
Este Acordo de Parceria “Portugal 2020” assume a definição das intervenções, dos investimentos e das
prioridades de financiamento entendidas como necessárias para promover no território nacional um crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo.
A programação e implementação do Portugal 2020 apresentam-se organizadas em quatro domínios
temáticos, designadamente: competitividade e internacionalização; inclusão social e emprego; capital
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humano, sustentabilidade; e eficiência no uso de recursos, sendo também considerados os domínios
transversais relativos à reforma da Administração Pública e à territorialização das intervenções.
O enquadramento das soluções e intervenções decorrentes da proposta de elaboração do plano de pormenor
será, sempre que possível, articulado com os 4 Programas Operacionais Temáticos anteriormente
referenciados e com o respetivo Programa Operacional Regional, procurando-se assim promover sustentar uma
articulação efetiva entre as propostas a formalizar pelo plano e as prioridades de investimento assumidas no
âmbito dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento.

5.2. ENQUADRAMENTO COM O
PROGRAMA NACIONAL DA
POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) apresenta-se como um instrumento de
desenvolvimento territorial de natureza estratégica e de âmbito nacional, tendo sido inicialmente aprovado
através da Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro23. Entendido como sendo o instrumento de topo do sistema de
gestão territorial nacional, o PNPOT assume a definição de objetivos e opções estratégicas de desenvolvimento
territorial, estabelecendo o modelo de organização do território nacional e o respetivo quadro de referência para
os demais programas e planos territoriais.
O PNPOT identifica um conjunto de problemas que Portugal enfrenta no domínio do ordenamento do território e
para os quais deverão ser dadas respostas no horizonte temporal de 2025. Estas questões foram agrupadas por
diversas áreas de ação, entre as quais se incluem os recursos naturais e gestão de riscos; desenvolvimento
urbano e rural; transportes, energia e alterações climáticas; competitividade dos territórios; infraestruturas e
serviços coletivos; cultura cívica, planeamento e gestão territorial.
O PNPOT apresenta a visão estratégica e o modelo territorial enquanto elementos de referência para a
elaboração, alteração ou revisão dos instrumentos de gestão territorial e reafirma o caráter estratégico dos
Planos Diretores Municipais, conferindo-lhe um estatuto de instrumento privilegiado na operacionalização e
coordenação de várias políticas de âmbito municipal, regional, ou mesmo nacional.

23

Retificado através das Declarações de Retificação n.º 80-A/2007 e 103-A/2007, datadas de 7 de setembro e 2 de novembro.
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O PNPOT define um conjunto de objetivos estratégicos para Portugal, constituindo estes o quadro referencial
de compromissos das políticas com incidência territorial 24, designadamente:
•

1. “Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural,
utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e monitorizar, prevenir e
minimizar os riscos”;

•

2. “Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu,
atlântico e global”;

•

3. “Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas de suporte à
integração e à coesão territoriais”;

•

4. “Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos e a
universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social”;

•

5. “Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua
crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública”;

•

6. “Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada,
ativa e responsável dos cidadãos e das instituições”.

Embora, nos seus traços gerais a componente estratégia do PNPOT 2007 tenha sido assumida até agora como
um referencial de todo o sistema de planeamento territorial, tendo igualmente a programação do ciclo de fundos
comunitários em curso, a evolução socioeconómica da última década, as consequências territoriais da crise
económica e financeira, os fatores críticos de mudança perspetivados, a desatualização do programa de ação e
as alterações do quadro legal e do sistema de gestão territorial orientaram a necessidade deste programa ter
que ser atualizado na sua base estratégica, juntando-se a esta necessidade a necessidade de uma revisão geral
da sua componente programática, identificada na decisão da sua alteração.
A necessidade de alteração do PNPOT viria a ser decidida em agosto de 2016, tendo como objetivo último a
definição de um novo programa de ação e a operacionalização de um modelo de gestão, acompanhamento e
monitorização, assumindo a consideração dos resultados da avaliação da execução do Programa em vigor; as
orientações da Estratégia Cidades Sustentáveis 2020; a crescente importância da dimensão territorial das
políticas públicas; a necessidade de dar enquadramento territorial à programação estratégica e operacional do
24

Conforme disposto no n.º 2 do artigo 5º da Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro.
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ciclo de fundos comunitários pós 2020; os objetivos do Governo no domínio da valorização do território e da
promoção da coesão territorial incluindo a consideração das diversidades territoriais e a aposta no
desenvolvimento do interior; bem como os objetivos de desenvolvimento sustentável, os compromissos do
acordo de Paris em matéria de alterações climáticas e os desígnios do Programa Nacional de Reformas.
A alteração do PNPOT teve assim enquanto objetivos a elaboração do novo programa de ação para o horizonte
2030, enquadrado no contexto de uma estratégia de organização e desenvolvimento territorial associada a um
horizonte temporal de longo prazo e suportada por uma visão para o futuro do país e, também, o
estabelecimento de um sistema de operacionalização, monitorização e avaliação capaz de dinamizar a
concretização das orientações, diretrizes e medidas de politica e de promover o PNPOT como referencial
estratégico da territorialização das políticas públicas e da programação de investimentos territoriais financiados
por programas nacionais e comunitários25.
Esta alteração teve em consideração cinco pressupostos, nomeadamente:
•

1. Adaptar o território para os desafios das alterações climáticas;

•

2. Enfrentar, com realismo, as alterações demográficas em curso;

•

3. Colocar o território no centro das políticas públicas;

•

4. Contribuir para o objetivo do Governo que visa a valorização do território;

•

5. Colocar o ordenamento do território ao serviço do desenvolvimento e da coesão territorial.

Tendo em presença o diagnóstico realizado, o PNPOT, identifica as principais Mudanças Críticas para o futuro
do território, assumindo por objetivo perspetivar as tendências emergentes mais relevantes e previsíveis, em
quatro grandes domínios, nomeadamente: ambiental e climático, sociodemográfico, tecnológico e económico e
social.

25

PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial.
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Quadro 1 – Mudanças críticas

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial

Seguindo os princípios da coesão territorial, e tendo em presença o diagnóstico estratégico e a necessidade de
gerir as tendências territoriais previsíveis identificadas, o PNPOT identifica cinco grandes Desafios Territoriais a
que a política de ordenamento do território deverá dar resposta ao longo das próximas décadas.
Quadro 2 – Desafios territoriais

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial
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O Modelo Territorial assume o estabelecimento de um compromisso de organização territorial, reconhecendo o
valor dos recursos e da diversidade territorial e antevendo simultaneamente a necessidade de adaptação às
mudanças críticas emergentes. Deve nesta medida traduzir os desafios territoriais enunciados e contribuir para o
aumento da capacidade de resiliência dos diversos territórios num quadro de coesão territorial.
O Modelo Territorial definido assume assim um importante contributo para uma maior coerência entre as
políticas setoriais e as políticas de base territorial, sendo apoiado em cinco sistemas territoriais fundamentais
- Sistema Natural; Sistema Social; Sistema Económico; Sistema de Conetividade; e o Sistema Urbano,
resultando assim de uma abordagem multidimensional e prospectiva e na tradução espacial da estratégia de
desenvolvimento formulada para o território nacional.
Os diversos sistemas do Modelo Territorial estabelecido pelo PNPOT asseguram uma resposta coerente e
articulada aos desafios estabelecidos, resultando esta articulação em conformidade com o exposto no quadro
que se apresenta.
Quadro 3 – Articulação entre as opções de base terriorial e os sistemas do modelo terriorial

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial
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O modelo territorial apresenta-se estruturado nos sistemas identificados que assumem expressão gráfica nas
figuras constantes do anexo I (Sistemas Territoriais do PNPOT).
Adicionalmente, o PNPOT procede à identificação das vulnerabilidades críticas, sustentando a relevância de um
conhecimento rigoroso dos problemas, da prevenção e mitigação das vulnerabilidades existentes e do exercício
de planeamento para a sustentabilidade territorial e para uma maior eficácia na aplicação e utilização dos
investimentos provenientes do erário público.

Figura 7 - Vulnerabilidades críticas que condicionam o Modelo Territorial do PNPOT (extrato)
Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial (versão para discussão pública)

A identificação destas vulnerabilidades a partir de uma abordagem macro tem por objetivo o fomento do detalhe
do mapeamento dos perigos e a necessidade de aprofundar o seu conhecimento, no âmbito dos planos
territoriais e, enfatizando-se no caso de Aljustrel a elevada suscetibilidade do concelho à ocorrência de seca.
Importa assimilar que o território apresenta vulnerabilidades diversas e que as necessidades de adaptação
variam em função das áreas e circunstâncias em presença. A redução das vulnerabilidades e o incentivo à
adaptação apresenta custos sociais e económicos, trazendo no entanto oportunidades de incentivo e promoção
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de novos modelos de ordenamento do território e de desenvolvimento territorial que permitem obter ganhos para
os objetivos de sustentabilidade, nomeadamente através da valorização de soluções de base natural, da
valoração e da valorização dos serviços dos ecossistemas e, em geral, da valorização dos territórios rurais e da
qualificação dos territórios urbanos.
A consideração e identificação das vulnerabilidades críticas deverão assim constituir uma prioridade em termos
de agenda política, tendo em apreço a dimensão, complexidade e conhecimento dos riscos de natureza diversa
que constituem uma ameaça às populações e aos territórios.
O Modelo Territorial é condicionado pelas Mudanças Críticas com diferentes intensidades, exigindo respostas
territorialmente diferenciadas. No caso particular de Aljustrel importará considerar as perdas demográficas
(projeção de perda demográfica para 2030 superior a 15%) e a necessidade de contrariar estas dinâmicas,
designadamente através da implementação de políticas de atração de residentes temporários e novos
residentes. Igualmente de considerar a suscetibilidade do concelho à desertificação e ainda o facto do concelho
estar integrado numa área com menores níveis de desenvolvimento económico.

Figura 8 – Territórios sobre pressão do PNPOT (extrato)
Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial
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O modelo territorial estabelecido deve nesta medida ser entendido como um sistema global que sustenta a
articulação dos elementos e das opções subjacentes à configuração dos 5 sistemas territoriais supra elencados,
no quadro de uma mesma estratégia de desenvolvimento territorial.

Figura 9 - Modelo Territorial do PNPOT (extrato)
Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial

A operacionalização do PNPOT é concretizada através da Agenda para o Território, que constitui o Programa de
Ação 2030 do PNPOT. Este programa de ação, concebido na sequência do Diagnóstico e do Relatório de
Estratégia, procura responder às opções estratégicas inerentes aos desafios territoriais, assumindo como
propósito a concretização do Modelo Territorial estabelecido.
No âmbito desta Agenda são assumidos 10 compromissos para o território, os quais traduzem as ideias fortes
das apostas de política pública para a valorização do território e para o reforço da consideração das abordagens
territoriais.
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Quadro 4 - Compromissos para o território
Compromissos para o Território
1. Robustecer os sistemas territoriais em função das suas centralidades
2. Atrair novos residentes e gerir a evolução demográfica
3. Adaptar os territórios e gerar resiliência
4. Descarbonizar acelerando a transição energética e material
5. Remunerar os serviços prestados pelo capital natural
6. Alargar a base económica territorial com mais capacitação, conhecimento e inovação
7. Incentivar os processos colaborativos para reforçar uma nova cultura do território
8. Integrar nos IGT novas abordagens para a sustentabilidade
9. Garantir nos IGT a diminuição da exposição a riscos
10. Reforçar nos IGT a eficiência territorial pela concentração da habitação e das atividades, pela
reabilitação e regeneração urbanas, pela mobilidade sustentável, economia circular e de partilha de
consumos de proximidade
Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Programa de Ação (adaptado)

No âmbito do Programa de Ação do PNPOT, os 10 compromissos para o território são articulados e
operacionalizados no quadro de 5 Domínios de Intervenção, designadamente:

Figura 10 - Relação entre os Compromissos para o Território e os Domínios de Intervenção
Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Programa de Ação
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Os 5 Domínios de Intervenção enquadram as medidas de política estabelecidas, sendo que cada uma apresenta
uma designação (propósito de ação) e enquadra-se nos Desafios Territoriais que se encontram explicitados na
Estratégia. No quadro seguinte é formalizada a identificação destas medidas por domínio de intervenção, sendo
igualmente definido o papel da Câmara Municipal de Aljustrel enquanto entidade responsável ou como entidade
parceira na sua operacionalização.
Quadro 5 - Medidas de Política por Domínio de Intervenção e responsabilidade de concretização da Câmara
Municipal
Domínios de
Intervenção

Medidas de Política
1.1. Gerir o recurso água num clima em mudança
1.2. Valorizar o recurso solo e combater o seu desperdício
1.3. Afirmar a biodiversidade como um ativo territorial
1.4. Valorizar o território através da paisagem
1.5. Planear e gerir de forma integrada os recursos geológicos e mineiros
1.6. Ordenar e revitalizar os territórios da floresta
1.7. Prevenir riscos e adaptar o território às alterações climáticas
1.8. Valorizar o litoral e aumentar a sua resiliência
1.9. Qualificar o ambiente urbano e o espaço público
2.1. Fomentar uma abordagem territorial integrada de resposta à perda demográfica
2.2. Promover uma política de habitação integrada
2.3. Melhorar os cuidados de saúde e reduzir as desigualdades de acesso
2.4. Qualificar e capacitar os recursos humanos e ajustar às transformações socioeconómicas
2.5. Melhorar a qualidade de vida da população idosa e reforçar o relacionamento intergeracional
2.6. Promover o acesso à justiça e a proximidade aos respetivos serviços
2.7. Promover a inclusão social, estimular a igualdade e reforçar as redes de apoio de proximidade
2.8. Valorizar o património e as práticas culturais, criativas e artísticas
2.9. Potenciar a inovação social e fortalecer a coesão sociocultural
2.10. Promover a digitalização a interoperabilidade e a acessibilidade aos serviços públicos e de interesse
geral
3.1. Reforçar a competitividade da agricultura
3.2. Dinamizar políticas ativas para o desenvolvimento rural
3.3. Afirmar os ativos estratégicos turísticos nacionais
3.4. Valorizar os ativos territoriais patrimoniais
3.5. Dinamizar e revitalizar o comércio e os serviços
3.6. Promover a economia do mar
3.7. Qualificar o emprego e contrariar a precaridade do mercado de trabalho
3.8. Desenvolver os ecossistemas de inovação de base territorial
3.9. Preparar, antecipar e capitalizar a Revolução Industrial 4.0
3.10. Reforçar a internacionalização e atração do investimento externo
3.11. Organizar o território para a economia circular
3.12. Promover a competitividade da silvicultura
4.1. Otimizar as infraestruturas ambientais e de energia
4.2. Otimizar a conetividade ecológica nacional
4.3. Suprir carências de acessibilidade tendo em vista a equidade aos serviços e às infraestruturas
empresariais
4.4. Renovar, requalificar e adaptar as infraestruturas e os sistemas de transporte
4.5. Promover a mobilidade metropolitana e urbana
4.6. Digitalizar a gestão e operação dos sistemas de transporte
4.7. Alargar as infraestruturas físicas de conexão internacional
4.8. Ampliar a conetividade digital internacional através dos cabos submarinos
4.9. Reforço dos serviços de banda larga e implementação de redes de nova geração 5G
5.1. Promover a informação geográfica
5.2. Ativar o conhecimento e uma nova cultura territorial
5.3. Potenciar e qualificar a cooperação territorial
5.4. Aprofundar a decentralização e a desconcertação e promover a cooperação e a governança multinível
5.5. Experimentar e prototipar soluções inovadoras
5.6. Reforçar as abordagens integradas de base territorial
5.7. Fomentar a cooperação intraurbana para uma cidade sustentável e inteligente
5.8. Fortalecer as articulações rurais-urbanas
5.9. Dinamizar as articulações interurbanas e os subsistemas territoriais
5.10. Aprofundar a cooperação transfronteiriça

Entidade
Principal

Entidade
Parceira
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Programa de Ação (adaptado)
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Tendo em conta os domínios de intervenção e as medidas de política definidas, apresenta-se seguidamente um
breve enquadramento com a elaboração do PPCTAR, procurando-se desta forma contribuir para a
operacionalização do PNPOT à escala municipal / local. São no contexto presente consideradas apenas os
Domínios de Intervenção e as Medidas de Política que tenderão a observar efeitos diretos /indiretos à escala
local na sequência da execução futura da proposta a formalizar no âmbito do PPCTAR.

Quadro 6 - Enquadramento da elaboração do PPCTAR com a operacionalização do PNPOT
Medidas de
Política
1.9. Qualificar o
ambiente urbano
e o espaço
público

Objetivos operacionais a alcançar
com a elaboração do PPCTAR
1. Aumentar a oferta de espaços
públicos acessíveis, seguros e
confortáveis para todos
7. Reforçar a inclusão de pessoas
com mobilidade reduzida ou
outras incapacidades no espaço
urbano.

2.1. Fomentar
uma abordagem
territorial integrada
de resposta à
perda
demográfica

1. Promover a renovação
geracional nas áreas rurais,
através da melhoria da atratividade
de novos residentes.

3.1. Reforçar a
competitividade
da agricultura

7. Melhorar a distribuição de valor
nas
diferentes
cadeias
agroalimentares.

2. Melhorar a qualidade de vida,
através de um melhor acesso aos
serviços, da diversificação da
base económica e da criação de
emprego.
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Efeitos diretos esperados
com a elaboração do
PPCTAR

Efeitos indiretos
esperados com a
elaboração do PPCTAR

• Solução urbanística
prevê a criação de
espaços de circulação
adequados
às
necessidades
funcionais da área de
intervenção,
considerando
os
parâmetros
de
dimensionamento
estabelecidos
na
legislação em vigor em
matéria de condições de
acessibilidade
a
pessoas
com
mobilidade reduzida ou
outras incapacidades

• Criação de espaços
públicos mais integrados,
com maior identidade
cultural e ambientalmente
mais
sustentáveis,
reforçando a inclusão de
pessoas com mobilidade
reduzida
ou
outras
incapacidades

• Reforço dos apoios /
incentivos às famílias e à
fixação
de
unidades
empresariais nas áreas
rurais em maior declínio
• Criação de emprego e
desenvolvimento do tecido
empresarial nas áreas
rurais e com bases
económicas
mais
enfraquecidas

• Desenvolvimento de uma
agricultura
competitiva,
viável e sustentável

Ações decorrentes da
execução do PPCTAR

•
Aumento
da
atratividade
residencial, económica,
ambiental, cultural e de
lazer das áreas rurais e
dos territórios de baixa
densidade

• Implementação de
áreas verdes no interior
das parcelas, sempre
que possível, no sentido
de
potenciar
o
enquadramento
da
estrutura edificada com
a estrutura de espaços
públicos envolvente e
salvaguardar
a
permeabilidade
dos
solos
• Instalação de novas
unidades empresariais
num horizonte temporal
de curto / médio prazo
contribuirá de forma
efetiva
para
o
desenvolvimento
do
tecido
empresarial
numa área rural do
território concelhio e para
a criação de um
significativo número de
postos de trabalho e
subsequente criação de
condições
de
atratividade à fixação
de novos residentes na
freguesia e no concelho
• Instalação de novas
unidades empresariais
diretamente associadas
ao setor agroindustrial
assumirá um contributo
efetivo na qualificação
da produção local,
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Medidas de
Política

3.2. Dinamizar
políticas ativas
para o
desenvolvimento
rural

Objetivos operacionais a alcançar
com a elaboração do PPCTAR

1. Promover o desenvolvimento
económico e sustentável dos
territórios rurais.
2. Melhorar a qualidade de vida
nas áreas rurais.
3.
Criar
novas
atividades
económicas de valorização e
regeneração de ativos locais.

Efeitos diretos esperados
com a elaboração do
PPCTAR

• Aumento da atratividade
do meio rural, novos
residentes, visitantes e
investimentos

Efeitos indiretos
esperados com a
elaboração do PPCTAR

• Minimização das
situações de perda
demográfica nos meios
rurais

• Surgimento de novas
iniciativas económicas de
valorização e regeneração
de ativos locais

4. Promover a fixação de jovens
agricultores e jovens empresários
rurais.
5. Promover a modernização da
base económica agrícola e rural
(promoção de processos de
inovação agrícola e rural)
6. Promover as estratégias de
desenvolvimento local.
3.7. Qualificar o
emprego e
contrariar a
precaridade do
mercado de
trabalho

1. Diminuir as disparidades
territoriais
em
termos
de
capacitação
dos
recursos
humanos e dos indicadores de
desemprego e de precariedade do
emprego.

• Melhoria da qualificação
dos recursos humanos
• Melhoria da qualidade do
emprego e incentivo a
vínculos
laborais
mais
estáveis.

• Redução do risco de
pobreza e de exclusão
social da população
mais
jovem
desempregada
ou
desqualificada

4. Promover a inserção dos jovens
qualificados no mercado de
trabalho.

• Aumento da
laboral
de
qualificados.

• Fomento de iniciativas
de inserção laboral dos
jovens qualificados

5. Criar condições para a inserção
dos desempregados de longa
duração na vida ativa.

inserção
jovens

• Maior integração laboral
dos desempregados de
longa duração e dos
inativos.
•
Redução
das
situações
de
precariedade laboral e
social.

Ações decorrentes da
execução do PPCTAR
sobretudo ao nível de
algumas
cadeias
agroalimentares
diretamente associadas
à agricultura de regadio
• Instalação de novas
unidades empresariais e
consolidação
da
ocupação da área de
intervenção do plano
poderá ter um efeito
multiplicador
da
atratividade
da
freguesia e induzir o
surgimento de novos
investimentos capazes
de
gerar
complementaridades e
sinergias com a base
empresarial a instalar
futuramente na área do
PPCTAR e contribuir ara
a regeneração dos
ativos locais a fixação
de jovens empresários
• Instalação de novas
unidades empresariais
assumirá um contributo
determinante para a
melhoria da qualidade
de
emprego
na
freguesia e n concelho
e
promoverá
o
estabelecimento
de
vínculos laborais mais
estáveis e uma maior
inserção de laboral da
população jovem e de
população
desempregada de longa
duração, com efeitos
significativos a nível da
redução das situações
de precaridade laboral e
social

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Programa de Ação (adaptado)

5.3. ENQUADRAMENTO COM O
PLANO RODOVIÁRIO NACIONAL
2000

O Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN 2000), presentemente em vigor, sustenta a definição da rede
rodoviária nacional do continente, tendo sido aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98 de 17 de junho, com as
alterações do Decreto-Lei n.º 98/99 de 26 de julho, pela Declaração de retificação n.º 19-D/98, de 31 de outubro
e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto.
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O atual PRN, que corresponde a um desenvolvimento do anterior Plano Rodoviário elaborado em 1985,
conforma um documento de caráter legislativo e que assegura o estabelecimento das necessidades de
comunicações rodoviárias do território nacional, nele se definindo a Rede Rodoviária Nacional, que integra a
Rede Fundamental, formada apenas por Itinerários Principais (IP), assim como a Rede Complementar, que se
apresenta constituída pelos Itinerários Complementares (IC).
O PRN 2000 sustenta a definição da Rede Rodoviária Nacional do continente, que desempenha funções
de interesse nacional ou internacional. A Rede Rodoviária Nacional é constituída pela Rede Nacional
Fundamental e pela Rede Nacional Complementar. A Rede Nacional Fundamental integra os Itinerários
Principais (IP), enquanto a Rede Nacional Complementar é formada pelos Itinerários Complementares (IC) e
pelas Estradas Nacionais (EN).
Neste “novo” Plano Rodoviário, as estradas dotadas de características de autoestrada assumem um estatuto de
rede própria (Rede Nacional de Autoestradas), sobrepondo-se esta rede às Redes Fundamental e
Complementar. Todas as estradas que apresentam estas características mantêm uma numeração própria, a
qual se apresenta de forma independente da numeração atribuída aos Itinerários Principais e Complementares
aos quais as Autoestradas se sobrepõem.
O PRN 2000 formaliza a criação de uma nova tipologia de vias, as designadas Estradas Regionais (ER), as
quais resultam parcialmente de alguns traçados de antigas Estradas Nacionais e asseguram as comunicações
públicas rodoviárias do continente com interesse supramunicipal e que são complementares à Rede Rodoviária
Nacional. No atual Plano Rodoviário Nacional é ainda feita uma alusão às redes de estradas municipais.
O presente diploma tem como objetivos assumidos, potenciar o correto e articulado funcionamento do sistema
de transportes rodoviários, o desenvolvimento de potencialidades regionais, a redução do custo global daqueles
transportes, o aumento da segurança da circulação, a satisfação do tráfego internacional e a adequação da
gestão da rede.
Com o propósito de corrigir muitas das assimetrias que ainda se verificam no desenvolvimento socioeconómico
em Portugal, o PRN 2000 preconiza a necessidade de aumentar a densidade da rede viária nas zonas
fronteiriças, promover o fecho de malhas viárias, bem como a melhoria da acessibilidade de alguns municípios.
Preconiza igualmente uma melhoria da rede rodoviária em termos qualitativos, com especial relevo para a
defesa ambiental em meio urbano, para os dispositivos de combate à sinistralidade nos mais diversos planos e
para os instrumentos de informação necessários à boa gestão e utilização das infraestruturas em causa.

RELATÓRIO

46

PLANO DE PORMENOR PARA O CENTRO TECNOLÓGICO E AGROALIMENTAR DO ROXO

Em resultado da análise da estrutura viária concelhia, torna-se possível verificar que a área de intervenção do
PPCTAR não se encontra diretamente servida por nenhuma infraestrutura rodoviária que integre o PRN
2000, inferência que resulta de resto da análise da informação constante da figura seguinte.

Figura 11 - Enquadramento da área de intervenção do plano no PRN2000 - escala macro
Fonte: PRN2000 (adaptado)

Não obstante, a análise realizada a uma escala mais localizada em torno da área de intervenção a submeter à
disciplina do plano permite concluir que esta observa uma localização que se desenvolve na envolvente de
um conjunto de infraestruturas rodoviárias constantes do Plano Rodoviário Nacional.
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Figura 12 - Enquadramento da área de intervenção do plano no PRN2000 - escala local
Fonte: PRN2000 (adaptado)

A primeira infraestrutura rodoviária a merecer referência assume correspondência com o traçado do IP1/ A2
(Autoestrada do Sul), que assegura a ligação entre Lisboa e Albufeira e que faz parte da Rede Nacional de
Autoestradas. Neste caso, o IP1 pertence à Rede Nacional Fundamental o qual estabelece a ligação Valença –
Castro Marim e que tem como pontos intermédios Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém,
Lisboa, Montijo, Aljustrel e Faro. A importância deste eixo rodoviário estruturante no contexto do
enquadramento do PPCTAR surge reforçada, na medida em que, o concelho de Aljustrel é servido por um nó
de ligação à autoestrada (saída 11 do IP1/A2), distando a área de intervenção do plano em cerca de 15 km
desse mesmo nó de ligação.
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Um outro eixo rodoviário merecedor de destaque é o IP8, infraestrutura rodoviária que se encontra igualmente
integrada na Rede Nacional Fundamental e que assegura a ligação Sines - Santiago do Cacém - Beja - Serpa
- Vila Verde de Ficalho. Este eixo viário constitui um corredor de conexão entre o litoral e o país vizinho, para o
qual ainda apenas se encontra definido um novo traçado, continuando a aguardar-se a sua construção.
A execução futura deste itinerário perspetiva um reforço significativo das acessibilidades e da diminuição
do tempo de percurso entre a área de intervenção do PPCTAR e a plataforma logística de Sines, bem
como um reforço da acessibilidade ao mercado Espanhol. Atualmente, o trajeto continua a ser assegurado
pelo traçado da EN 259 (estrada desclassificada sob jurisdição da Infraestruturas de Portugal, SA (IP, SA),
particularmente no troço entre os nós de ligação com o IP1/A2 e com o IC1, no município de Grândola (Grândola
- Figueira dos Cavaleiros - Ferreira do Alentejo - Beja) eixo do qual área do plano pode usufruir mediante o
acesso a Ferreira do Alentejo.
Numa envolvente de maior proximidade assume particular destaque a EN2, uma Estrada Nacional da Rede
Nacional Complementar, que neste troço em particular assegura a ligação Ervidel (entroncamento da EN18) –
Aljustrel (entroncamento da EN243). Consoante o troço da rede viária municipal escolhido para fazer o
percurso, a área de intervenção do plano dista em cerca de 6 km ou 7,5 km ao traçado da EN2. A EN2
apresenta-se complementada por dois troços da ER2: a norte pelo troço Ervidel - Ferreira do Alentejo - Odivelas
- Montemor-o-Novo - Mora, e, a sul, pelo troço Aljustrel - Castro Verde.
A EN18, correspondente ao troço Beja (IP2) - Santa Vitória - Ervidel (entroncamento da EN2), permite a ligação
com a cidade de Beja, capital de distrito e polo logístico e empresarial do Baixo Alentejo. O aglomerado de
Ervidel dista de Beja em cerca de 20 km, sendo de referir que a área de intervenção do plano se encontra
distanciada de Ervidel em cerca de 7 km.
A partir da vila de Aljustrel, são ainda estabelecidas mais duas ligações viárias importantes. Por um lado, a
EN263, que constitui uma Estrada Nacional da Rede Nacional Complementar e que assegura a ligação
Aljustrel (entroncamento da EN2) - Santa Luzia - Odemira (IC4) e também possibilita a conexão com o
IC1. Por outro lado, a ER261, um eixo complementar das Estradas Regionais, que estabelece a ligação
Aljustrel - Santiago do Cacém - C. Nova de Santo André – Comporta, e que serve o acesso aos nós de
ligação ao IP1/A2 e ao IC1.
Para além do enquadramento viário que se encontra associados às acessibilidades que incorrem numa maior
relação de proximidade e funcionalidade com a área de intervenção do plano, será também de assumir uma
menção ao facto da realidade territorial em estudo observar igualmente uma relação de contexto com o traçado
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de um outro eixo viário que integra igualmente o PRN 2000, designadamente a EN121, via que se encontra
integrada na Rede Nacional Complementar e assegura a conexão entre Ferreira do Alentejo (IP 8) - Ermidas
Gare - Santiago do Cacém (IP 8).
O enquadramento da área de intervenção do plano com outros eixos viários de hierarquia similar que não fazem
parte integrante da Rede Rodoviária Nacional permite, ao nível da área de intervenção propriamente dita, referir
a existência da EN383 (estrada desclassificada sob jurisdição da IP, SA), expresso no Mapa do PRN 2000.
Este eixo viário possui um traçado que se desenvolve apenas a alguns quilómetros da área de intervenção do
plano, apresentando um percurso que se desenvolve longitudinalmente e estabelece a ligação entre Aljustrel
(sede de concelho) - Montes Velhos - Canhestros - St.ª Margarida do Sado (IP8).

5.4. ENQUADRAMENTO COM O
PORTUGAL 2020 - PROGRAMA
OPERACIONAL REGIONAL –
ALENTEJO 2020

PORTUGAL 2020
O Portugal 2020 constitui-se como um acordo de parceria adotado entre Portugal e a Comissão Europeia e que
reúne a atuação dos 5 Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEDER, Fundo de Coesão, FSE,
FEADER e FEAMP), nele se definindo os princípios de programação que consagram a política de
desenvolvimento económico, social e territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020.

Figura 13 - Princípios e Domínios Temáticos da programação do Portugal 2020
Fonte: Portugal 2020: Objetivos, Desafios e Operacionalização, Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., dezembro 2014
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Estes princípios de programação estão alinhados com o Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo,
prosseguindo a Estratégia Europa 2020. A programação e implementação do Portugal 2020 organizam-se em
quatro domínios temáticos: Competitividade e Internacionalização; Inclusão Social e Emprego; Capital
Humano; Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. Considera, ainda, os domínios transversais
relativos à reforma da Administração Pública e à territorialização das intervenções.
Em termos de elegibilidades para os Fundos Europeus de Investimento, as 7 regiões de Portugal dividem-se
em:
•

1. Regiões menos desenvolvidas (PIB per capita < 75% média UE): Norte, Centro, Alentejo e Região
Autónoma dos Açores
o Taxa de cofinanciamento dos Fundos: 85%;

•

2. Regiões em transição (PIB per capita entre 75% e 90%): Algarve
o Taxa de cofinanciamento dos Fundos: 80%;

•

3. Regiões mais desenvolvidas (PIB per capita > 90%): Lisboa e Madeira
o Taxa de cofinanciamento dos Fundos: 50% (Lisboa) e 85% (RAM)

No âmbito da elaboração do PPCTAR, qualquer eventual projeto, independentemente do proponente, enquadrase para efeitos de elegibilidade para os Fundos Europeus de Investimento, nas regiões menos desenvolvidas,
que beneficiam de uma taxa de cofinanciamento dos fundos de 85%.
O Portugal 2020 é operacionalizado através de 16 Programas Operacionais, aos quais acrescem os
Programas de Cooperação Territorial, nos quais Portugal participará a par com outros Estados membros:
•

4 Programas Operacionais Temáticos no Continente:
o Compete 2020;
o Programa Operacional Inclusão Social e Emprego;
o Programa Operacional Capital Humano;
o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos.

•

5 Programas Operacionais Regionais no Continente:
o Norte 2020;
o Centro 2020;
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o Lisboa 2020;
o Alentejo 2020;
o Cresc Algarve 2020.
•

2 Programas Regionais nas Regiões Autónomas:
o Acores 2020;
o Madeira 14-20.

•

3 Programas de Desenvolvimento Rural:
o Programa de Desenvolvimento Rural do Continente - PDR 2020;
o Programa de Desenvolvimento Rural da R. A. Açores - PRORURAL+;
o Programa de Desenvolvimento Rural da R. A. Madeira - PRODERAM 2020.

•

1 Programa para o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas:
o Programa Operacional MAR 2020.

•

1 Programa Operacional de Assistência Técnica
o POAT 2020.

Figura 14 - Estrutura Operacional do Portugal 2020
Fonte: Portugal 2020: Objetivos, Desafios e Operacionalização, Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., dezembro 2014

ALENTEJO 2020
O Programa Operacional Regional do Alentejo - Alentejo 2020 (PORA 2020) constitui-se como o principal
instrumento financeiro ao dispor da Região para implementação da Estratégia de Desenvolvimento
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Regional para o período compreendido entre 2014 e 2020, sendo complementado por outros instrumentos
financeiros que integram o Portugal 2020.
O Programa Operacional apresenta-se estruturado em 10 Eixos Estratégicos, que se articulam entre si,
segundo uma lógica de intervenção organizada em torno de domínios temáticos, convergentes e coerentes com
os objetivos e metas da estratégia de crescimento da União Europeia - Estratégia Europa 2020.

Figura 15 - Domínios Temáticos e Eixos estratégicos do PORA 2020
Fonte: Brochura Alentejo 2020, Autoridade de Gestão do Alentejo 2020, outubro 2015

O Alentejo 2020 estabelece que a abordagem das linhas estruturantes de desenvolvimento regional que suporta
a visão para o Alentejo 2020, procura estabelecer uma combinação virtuosa com a estratégia de especialização
inteligente da região, sendo que, a concretização desta estratégia remete para a ancoragem das opções de
desenvolvimento regional em cinco prioridades de intervenção regional no horizonte 2020, designadamente:
•

1. Consolidação do Sistema Regional de Inovação e Competências;

•

2. Qualificação e Internacionalização de Ativos do Território: Acessibilidades, Conetividade e
Infraestruturas económicas;
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•

3. Renovação da Base Económica sobre os Recursos Naturais e a Excelência Ambiental e Patrimonial
da Região;

•

4. Qualificação do Território - Redes de Suporte e Novas Dinâmicas Territoriais;

•

5. Qualificação, Empregabilidade e Inclusão Social.

Num contexto da elaboração do PPCTAR, e tendo em presença as suas especificidades, o PORA 2020 refere
que no enquadramento do fator locativo – 2. Qualificação e Internacionalização de Ativos do Território:
Acessibilidades, Conetividades e Infraestruturas económicas – “a internacionalização do território
sustentada em projetos como Alqueva e Sines e em outras atividades económicas com orientação
exportadora, pressupõe: (i) a valorização das capacidades de transformação agroalimentar geradas pelo
aproveitamento produtivo dos Perímetros de Rega, com destaque natural para as dinâmicas de regadio
induzidas pelo EFMA (Alqueva) (…)”.
No que observa relação com o fator locativo - 3. Renovação da Base Económica sobre os Recursos
Naturais e a Excelência Ambiental e Patrimonial da Região – um dos domínios estratégicos dessa aposta
consiste na “valorização das atividades regionais competitivas no complexo das atividades agroindustrial
e alimentar”.
Ainda de acordo com o PORA 2020, a programação do desenvolvimento regional e a mobilização de recursos
financeiros, no horizonte 2020, procura encontrar respostas de financiamento no enquadramento dos
objetivos temáticos / prioridades de investimento da Política de Coesão. Neste âmbito, a concretização da
Estratégia Regional e das Prioridades de Intervenção Regional no horizonte 2020 abrangem um conjunto de
contributos / complementaridades de financiamento, de entre os quais se destaca, no contexto do PPCTAR, os
recursos do FEADER, no enquadramento das apostas estratégicas referentes à agricultura de regadio, à
afirmação do cluster agroalimentar e ao desenvolvimento dos territórios de baixa densidade.
Com base no enquadramento supra estabelecido, e considerada a natureza das intervenções previstas com a
concretização das propostas a formalizar pelo plano, será possível e expetável que as mesmas possam ser
enquadradas no Eixo 1 – Competitividade e Internacionalização das PME26, no âmbito da Prioridade de
Investimento 3.3 Concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades avançadas de
desenvolvimento de produtos e serviços, a que corresponde o Objetivo Específico 3.3.1 Reforçar a
capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento de bens e serviços, onde uma das tipologias e
exemplos de ações a apoiar é precisamente:
26 Tem como principal objetivo o reforço da competitividade da economia, promovendo a melhoria do desempenho regional em três vértices estruturantes:
o perfil de especialização produtiva, as competências e as estratégias de desenvolvimento das PME e as condições de contexto da atividade empresarial.
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•

Investimento em infraestruturas de acolhimento empresarial (áreas de acolhimento empresarial,
parques empresariais e de logística ou outros espaços de funcionalidade similar):
o Infraestruturas físicas – projetos de infraestruturas físicas de criação, expansão, e reconversão
(através da aquisição de equipamentos para novas atividades, podendo haver igualmente
intervenções nos edifícios mas neste caso não poderão ser realizadas intervenções em
infraestruturas apoiadas há menos de 10 anos) de infraestruturas de acolhimento empresarial,
inseridos numa ótica de coerência, racionalidade e complementaridade no seio da rede
regional e supramunicipal de Áreas de Acolhimento Empresarial.

Esta medida tem como beneficiários PME’s, Associações Empresariais (com âmbito de atuação no
desenvolvimento de atividades para empresas em ações coletivas e conjuntas), Parques Empresariais,
Entidades Públicas, Associações e Instituições Privadas sem Fins Lucrativos (com âmbito de atuação no
desenvolvimento de atividades para empresas em ações coletivas ou projetos conjuntos), e ainda o Organismo
que implementa o instrumento financeiro ou o fundo de fundos.

5.5. ENQUADRAMENTO COM O
PLANO REGIONAL DE
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
DO ALENTEJO

Os programas regionais de ordenamento do território são enquadrados pela Lei de bases gerais da política
pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo (Lei nº 31/2014, de 30 de maio) e pelo Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio).
Estes programas regionais asseguram a definição das estratégias regionais de desenvolvimento territorial, neles
se integrando as opções estabelecidas a nível nacional, considerando as estratégias sub-regionais e municipais
de desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a elaboração dos programas e dos planos
intermunicipais e dos planos municipais, no qual se inclui o Plano de Pormenor para o Centro Tecnológico e
Agroalimentar do Roxo.
Os programas regionais de ordenamento do território têm como objetivos essenciais:
•

1. Desenvolvimento, no âmbito regional, das opções constantes do programa nacional da
política de ordenamento do território, dos programas setoriais e dos programas especiais;
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•

2. Traduzir espacialmente os grandes objetivos de desenvolvimento económico e social
sustentável à escala da região;

•

3. Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento intraregionais;

•

4. Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e de quadro de
referência para a elaboração dos programas e dos planos intermunicipais e dos planos
municipais;

•

5. Estabelecer, a um nível regional, as grandes opções de investimento público, com impacte
territorial significativo, as suas prioridades e a respetiva programação, em articulação com as
estratégias definidas para aplicação dos fundos comunitários e nacionais.

À data da elaboração do presente relatório encontra-se em vigor para a região do Alentejo o Plano Regional de
Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA). O PROTA foi elaborado ao abrigo da anterior Lei de Bases da
Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 48/98, de 11 de agosto) e do anterior Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º380/99, de 22 de setembro), tendo sido aprovado
pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 53/2010 e publicado em Diário da República n.º 148 Série I em 2
de agosto de 2010.
Conforme consta do preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros, o PROTA, na sua qualidade de
instrumento de desenvolvimento territorial, afirma a região do Alentejo como território sustentável e de forte
identidade regional, sustentada por um sistema urbano policêntrico, garantindo adequados níveis de
coesão territorial e integração reforçada com outros espaços nacionais e internacionais, valorizando o
seu posicionamento geoestratégico.
São neste contexto assumidas quatro grandes opções estratégicas de base territorial para o
desenvolvimento regional do Alentejo, sendo estas concretizadas no modelo territorial proposto pelo PROTA,
designadamente:
•

1. Integração territorial e abertura ao exterior;

•

2. Conservação e a valorização do ambiente e do património natural;
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•

3. Diversificação e a qualificação da base económica regional;

•

4. Afirmação do policentrismo e desenvolvimento rural.

Com o enfoque no enquadramento do PPCTAR, o aspeto valorativo decorrente do modelo territorial do PROTA,
para o qual o plano de pormenor se apresenta mais vocacionado observa relação direta com “o
aproveitamento da envolvente de Alqueva, a qual constitui um espaço destacado no modelo territorial da
base económica regional, induzido pelo efeito da expansão da nova infraestrutura hidroagrícola de
suporte à modernização da agricultura da sub-região e pela sua atratividade sobre as atividades
turísticas, associado às potencialidades criadas pelo novo lago mas também pela sua relação de
proximidade com as cidades de Évora e Beja”. (PROTA, 2010)
Um outro aspeto a considerar observa relação com o aproveitamento do solo rústico, “assumindo-o como o
suporte das atividades diretamente relacionadas com o aproveitamento agrícola, pecuário e florestal ou
de recursos geológicos, regendo-se por princípios gerais de contenção da edificação isolada e do
parcelamento da propriedade, pela racionalização das infraestruturas e pelo fomento à reabilitação do
existente”. (PROTA, 2010)

Modelo Territorial
O Modelo Territorial preconizado pelo PROTA oferece uma configuração espacial prospetiva da região Alentejo,
integrando enquanto componentes territoriais estruturantes: o sistema urbano; a estrutura regional de proteção e
valorização ambiental; as atividades económicas e as infraestruturas; e as principais redes de conectividade
regional.
No que observa relação direta com o Modelo Territorial estabelecido pelo PROTA, a área de intervenção do
PPCTAR apresenta-se enquadrada na proximidade de dois “corredores nacionais”, constituindo estes
eixos que estabelecem, por um lado, a ligação entre a área metropolitana de Lisboa e o Algarve, e, por outro
lado, a ligação entre a plataforma portuária de Sines e Espanha. Verifica-se assim uma relação de
proximidade relativa a dois eixos estruturantes que promove, para além das ligações supra regionais, o
acesso aos mercados externos, quer por via terrestre, na concretização das acessibilidades rodoviárias a
Espanha, quer através do acesso às infraestruturas portuárias presentes em Lisboa e em Sines.
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Figura 16 - Enquadramento da área de intervenção do plano no Modelo territorial do PROT Alentejo
Fonte: PROT Alentejo (adaptado)

A área de intervenção do PPCTAR está integrada no município de Aljustrel, que por sua vez, constitui um dos
“Centros Urbanos Estruturantes” do Alentejo e forma, conjuntamente com Castro Verde (também um dos
“Centros Urbanos Estruturantes”), um dos “Eixos Urbanos” da região. Este “Eixo Urbano” Aljustrel - Castro
Verde apresenta-se alicerçado numa “rede interurbana de nível 2”27. No entanto, o concelho de Aljustrel,
pela localização que observa, beneficia ainda do seu posicionamento numa outra “rede interurbana de
27

O PROTA estabelece 3 níveis de redes interurbanas, assumindo-se o nível 1 como sendo o de maior importância e o nível 3 o de menor importância.
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nível 2”, estando a mesma associada à ligação com o município vizinho de Beja, que se apresenta
posicionado como um dos “Centros Urbanos Regionais” do Alentejo, e que vê a sua importância duplamente
reforçada pela presença do Aeroporto de Beja e pela sua afirmação como principal polo logístico da subregião do Baixo Alentejo.
A área de intervenção do plano beneficia igualmente do estabelecimento de outra “rede interurbana”, embora de
nível 3, estando a mesma sustentada na ligação entre Aljustrel e Ferreira do Alentejo, definido pelo PROTA
como um dos “Centros Urbanos Complementares” da região.
Numa perspetiva de enquadramento da área de intervenção do plano com os sistemas agroflorestais que
se encontram estabelecidos no modelo territorial do PROTA, verifica-se que a área do PPCTAR se apresenta
inserida num sistema “Agrícola, florestal e de uso múltiplo” e contígua ao sistema “Agrícola de regadio”,
beneficiando igualmente da proximidade de um curso de água e de uma albufeira. Estamos de forma
inequívoca na presença do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, da Albufeira do Roxo e da
Ribeira do Roxo, elementos que assumem um caráter marcadamente estruturante para a prossecução dos
objetivos do PPCTAR.

Subsistema Ambiental
O que observa relação com o subsistema de Unidades de Paisagem, a área do PPCTAR encontra-se inserida
na Unidade de Paisagem das “Terras agrícolas (regadio do Alqueva)”.
Relativamente à Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental e do Litoral definida pelo PROTA,
a área de intervenção do plano apresenta-se dissociada de “Áreas nucleares”28, bem como, de “Áreas de
conetividade ecológica predominantemente de montado” e de “Outras áreas de conetividade
ecológica”29.

Áreas classificadas para a conservação da natureza e da biodiversidade de importância nacional e internacional.
As áreas de conectividade ecológica compreendem as áreas onde se pretende assegurar a continuidade dos processos ecológicos entre as áreas
nucleares e com os territórios das regiões envolventes e garantir a proteção de valores naturais não representados nessas áreas.

28
29
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Figura 17 - Enquadramento da área de intervenção do plano no Subsistema das Unidades de Paisagem do PROT
Alentejo
Fonte: PROT Alentejo (adaptado)

Conforme anteriormente referido no enquadramento da área de intervenção do PPCTAR com o modelo territorial
do PROTA, assume-se igualmente merecedor de uma referência particular a proximidade da área do plano à
Ribeira do Roxo e à Albufeira do Roxo.
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Figura 18 - Enquadramento da área de intervenção do plano na Estrutura Regional de Proteção e Valorização
Ambiental e do Litoral (ERPVAL) do PROT Alentejo
Fonte: PROT Alentejo (adaptado)

Subsistema dos Riscos Naturais e Tecnológicos
À semelhança de grande parte do território da região do Alentejo, a área de intervenção do plano tem como um
dos perigos ambientais identificados em sede do PROTA, o facto de se apresentar associada a solos
61
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classificados como “Áreas suscetíveis à desertificação”. Na realidade territorial envolvente pode também
ser identificados alguns acidentes geológicos, sendo estes constituídos por uma falha ativa e por uma falha
ativa provável, bem como, de um outro perigo ambiental, designadamente, a “Vulnerabilidade dos aquíferos
à contaminação - Risco Alto”.

Figura 19 - Enquadramento da área de intervenção do plano no Subsistema dos Riscos Naturais e Tecnológicos do
PROT Alentejo
Fonte: PROT Alentejo (adaptado)
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Sistema da Base Económica Regional
O enquadramento do PPCTAR no sistema da base económica regional vai muito ao encontro da análise
desenvolvida no modelo territorial do PROTA, sendo nesta medida de assumir uma sistematização dos
principais aspetos aferidos:
•

1. Proximidade e acesso a dois “Corredores rodoviários” formados pelos eixos que estabelecem a
ligação entre a área metropolitana de Lisboa e o Algarve, por um lado, e a ligação entre a
plataforma portuária de Sines e o país vizinho;

•

2. Proximidade e acesso a Beja, cidade classificada como um dos “Centros Económicos Regionais” e
“Parque Empresarial Regional” da região Alentejo, onde se destaca a existência do Aeroporto de Beja
e o seu papel enquanto plataforma logística da sub-região do Baixo Alentejo;

•

3. Integra o território de Aljustrel, município reconhecido pela atividade mineira existente de extração
de pirites, sulfuretos e de outos minérios, fazendo parte integrante de uma “Área potencial de
exploração de sulfuretos polimetálicos”, a designada Faixa Piritosa Ibérica.

•

4. Integração, em termos de áreas de produção agroindustrial, numa área de regadios com
predominância da cultura olivícola.
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Figura 20 - Enquadramento da área de intervenção do plano no Sistema da Base Económica Regional do PROT
Alentejo
Fonte: PROT Alentejo (adaptado)

Sistema das Atividades Agroflorestais
A área de intervenção do PPCTAR está directamente associada a uma área classificada como “Sistemas
agrossilvopastoris”, embora a tipologia dominante da envolvente se apresente constituída por “Sistemas
agrícolas de regadio”, em maior escala, e por “Sistemas agrícolas”, em menor escala. Assume uma vez mais
64
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relevância a constatação da presença da Ribeira do Roxo e da Albufeira do Roxo na proximidade da área de
intervenção a submeter à disciplina do plano.

Figura 21 - Enquadramento da área de intervenção do plano no Subsistema das Atividades Agroflorestais do PROT
Alentejo
Fonte: PROT Alentejo (adaptado)

Subsistema de Desenvolvimento Turístico
Relativamente ao subsistema de desenvolvimento turístico, a área de intervenção do plano encontra-se
integrada na “Zona de desenvolvimento turístico D - Eixo do Guadiana / Baixo Alentejo”, sendo no entanto
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de assumir uma referência expressa ao facto que a componente de desenvolvimento turístico não assume
um caráter estruturante para a prossecução dos objetivos do PPCTAR.

Figura 22 - Enquadramento da área de intervenção do plano no Subsistema de Desenvolvimento Turístico do PROT
Alentejo
Fonte: PROT Alentejo (adaptado)

Sistema Urbano e de Suporte à Coesão Territorial
De acordo com o PROTA, o sistema urbano e de suporte à coesão territorial apresenta-se estruturado em
torno dos seguintes elementos: um conjunto de corredores e polaridades regionais, que desenvolvem
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posicionamentos competitivos diferenciados; uma tipologia de centros urbanos, que estrutura a malha e
diferencia as funcionalidades urbanas; e um grupo de subsistemas urbanos, que suportam a coesão territorial.
No contexto do PPCTAR assumem particular evidência, como anteriormente referido, o corredor Sines Ferreira do Alentejo - Beja - Serpa - Vila Verde de Ficalho - Espanha e o corredor Lisboa - Algarve.
A nível de tipologia de centros urbanos merecem destaque Beja, “uma cidade de património, cultura e
turismo, que apostou no aeroporto como factor de internacionalização e afirmação regional. Com o
Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, Beja poderá afirmar a sua capacidade para ancorar serviços
agrícolas e de suporte à atratividade turística”. (PROTA, 2010), e, o próprio aglomerado de Aljustrel.
A cidade de Beja encontra-se classificada como um “Centro Urbano Regional” definido pela “concentração
de população residente, pela importância da base económica e por um leque diversificado de equipamentos e
serviços” (PROTA, 2010) o qual deve contribuir para o policentrismo.
Aljustrel está classificado como um “Centro Urbano Estruturante”, no qual se “desenvolvem um leque de
funções razoavelmente diversificado ou um conjunto de funções especializadas” (PROTA, 2010), devendo
também contribuir para o policentrismo.
Importará igualmente assumir uma referência a Ferreira do Alentejo, um “Centro Urbano Complementar”
essencial “para a sustentação dos territórios de baixa densidade e para a afirmação das relações urbano-rurais
(…) os quais apresentam ou devem apresentar um leque mínimo de serviços urbanos indispensáveis ao seu
papel de suporte à coesão territorial” (PROTA, 2010).
O PROTA defende que, num quadro de coesão regional, um dos subsistemas urbanos a ser estruturado é o
subsistema urbano do Baixo Alentejo, que se apresenta organizado em torno de Beja, Moura, Serpa,
Aljustrel e Castro Verde. “A atratividade administrativa e do futuro aeroporto de Beja, o eixo urbano-industrial
de Castro Verde - Aljustrel, o elevado valor patrimonial de Beja, Mértola e Serpa, a polarização residencial
designadamente de Serpa e Ferreira do Alentejo e a afirmação de Moura na estruturação urbana da Zona
Envolvente de Alqueva garantem uma sustentabilidade económica, social e cultural a este subsistema. (…) O
corredor Sines - Beja - Vila Verde Ficalho pode vir a constituir um potencial de desenvolvimento regional,
ancorado na plataforma logístico-industrial de Sines e no aeroporto de Beja. Com o aeroporto de Beja a
articulação com o Algarve pode reforçar-se, designadamente através do aprofundamento de relações com o
aeroporto de Faro e a plataforma logística de Tunes. Neste contexto urbano, Beja, Mértola, Serpa, Moura e
Barrancos posicionam-se como polos de articulação transfronteiriça com a Andaluzia.
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Figura 23 - Enquadramento da área de intervenção do plano no Sistema Urbano e de Suporte à Coesão Territorial
do PROT Alentejo
Fonte: PROT Alentejo (adaptado)

Tal como observado na abordagem relativa ao modelo territorial do PROTA, Aljustrel e Castro Verde formam um
dos “Eixos Urbanos” da região. Este “Eixo Urbano” Aljustrel - Castro Verde apresenta-se alicerçado numa “rede
interurbana de nível 2”. Aljustrel, pelo posicionamento que apresenta na região, beneficia da presença de outra
“rede interurbana de nível 2”, composta pela ligação que estabelece com o município vizinho de Beja. Aljustrel
também beneficia de outra “rede interurbana”, embora esta de nível 3, sendo a mesma sustentada na ligação
estabelecida entre Aljustrel e Ferreira do Alentejo.
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Sistema de Acessibilidades e de Conectividade Internacional
No contexto do plano de pormenor destacam-se duas infraestruturas terrestres de âmbito nacional / europeu:
•

1. Corredor sul Sines - Beja - Andaluzia;

•

2. Corredor litoral Lisboa - Grândola - Algarve.

No que observa relação direta com as infraestruturas aeroportuárias, assume fundamental importância a
presença do Aeroporto de Beja, enquanto no que se refere às infraestruturas portuárias, será de conferir uma
importância determinante à presença do Porto de Sines. A articulação entre estas duas valências é igualmente
uma vertente de potencial valorização mútua.
Tendo em presença o disposto no PROTA, torna-se relevante, no presente contexto de análise, assumir uma
referência ao facto que este integra um conjunto de Normas Orientadoras e de Natureza Operacional para os
vários sistemas em presença: Sistema Ambiental e Riscos, Sistema da Base Económica Regional, Sistema
Urbano e de suporte à Coesão Territorial e Sistema de Acessibilidades e de Conetividade Internacional, divididas
por Normas Gerais e Normas Específicas.
Importa desde logo assumir que os planos territoriais de âmbito municipal devem ser compatibilizados com
as diretrizes emanadas pelo PROTA, condição que a recente revisão do PDM30 de Aljustrel tem acautelado. O
enquadramento do PPCTAR com o PDM de Aljustrel será alvo de análise detalhada, a desenvolver numa
secção própria do presente documento.

30

A Revisão do PDM de Aljustrel foi publicada por intermédio do Aviso 1387/2015, de 6 de fevereiro de 2015.
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Figura 24 - Enquadramento da área de intervenção do plano no Sistema de Acessibilidades e de Conetividade
Internacional do PROT Alentejo
Fonte: PROT Alentejo (adaptado)

Não obstante, foi entendida como necessária a realização de uma breve abordagem a um conjunto de Normas
Orientadoras do PROTA consideradas pertinentes no contexto da elaboração do PPCTAR. Observadas as
características funcionais presentemente associadas à área de intervenção do plano será de considerar o
enquadramento do plano de pormenor com algumas das principais Normas Orientadoras por Sistema que
decorrem do disposto no PROTA, nomeadamente as constantes do quadro que se apresenta.
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Quadro 7 - Enquadramento do PPCTAR com as Normas Orientadoras por Sistema de intervenção do PROTA
Sistema

Sistema
Ambiental e
Riscos

Normativa
Recursos Naturais
7 - Com vista à prossecução dos interesses públicos e dos objetivos estratégicos estabelecidos relacionados com a
proteção e valorização dos recursos naturais, competirá à Administração Central e à Administração Local:
d) Integrar nos vários IGT regulamentação que reflita as orientações relacionadas com o combate à desertificação,
garantindo, simultaneamente, mecanismos de articulação das estratégias de nível regional e nacional;
g) Aplicar medidas que incentivem o uso de energias renováveis, menos poluentes, de tecnologias que conduzam a
poupança de energia, diminuição das emissões para a atmosfera, sistemas de depuração de gases emitidos e
implementação de sistemas de controlo de emissões;
Recursos hídricos
18 - Com vista à prossecução dos interesses públicos e dos objetivos estratégicos estabelecidos e relacionados com
o planeamento e estão dos recursos hídricos, competirá à Administrações Central e Local:
a) Preservar e valorizar o meio hídrico e os ecossistemas associados, garantindo as adequadas condições de
escoamento e a manutenção dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos (incluindo os estuarinos);
Riscos Naturais e Tecnológicos
21 - Com vista à prossecução dos interesses públicos e dos objetivos estratégicos estabelecidos e relacionados com
os riscos naturais e tecnológicos, competirá às Administrações Central e Local aplicar as seguintes normas gerais:
d) A cartografia de riscos naturais e tecnológicos deve ser integrada na carta de condicionantes ou ordenamento dos
respetivos PEOT e PMOT31;
Desertificação
22 - Com vista à prossecução dos interesses públicos e dos objetivos estratégicos estabelecidos nesta componente,
competirá às Administrações Central e Local:
a) Integrar nos vários IGT e sectorial as orientações de combate à desertificação garantindo, simultaneamente,
mecanismos de articulação das estratégias de nível regional e nacional;
Normas Gerais
33 - No âmbito da concretização das Opções Estratégicas de Base Territorial e do Modelo Territorial da Base
Económica Regional compete à Administração Central e à Administração Local orientar as suas ações no sentido de:
c) Promover o aumento da competitividade da produção agrícola e florestal através da criação e
desenvolvimento de práticas de natureza empresarial, numa perspetiva de orientação da produção para o
mercado, através de inovação e estabelecimento de estratégias numa ótica de fileira com vista à sua dinamização e
sustentabilidade territorial, social e económica.
f) Contribuir para a revitalização económica e social das zonas rurais e para o reforço da sua atratividade, através do
desenvolvimento económico e da criação de oportunidades de emprego, numa estratégia integrada de diversificação
das atividades, acompanhada de aquisição de capacidades das populações locais.

Sistema da
Base
Económica
Regional

Sistema
Urbano e de
Suporte à
Coesão
Territorial

Energia
76 - Os IGT deverão acolher as orientações que emanam do Programa Nacional para as Alterações Climáticas, tendo
presente, entre outros aspetos, que o maior volume de emissões de gases de efeito estufa (GEE) se deve ao sector
dos transportes e que os sectores residencial e de serviços são aqueles em que se tem verificado o maior aumento
percentual dessas emissões
Desenvolvimento dos territórios Rurais
120 - O desenvolvimento dos territórios rurais é uma prioridade comum das políticas agrícola, florestal e de
desenvolvimento rural, do ambiente e conservação da natureza, do ordenamento do território e desenvolvimento
regional, ao mesmo tempo que a dinamização económica e a atratividade das zonas rurais exige uma boa
articulação com os centros urbanos num quadro modernizador das relações urbano -rural. Neste contexto a ação da
Administração orientar-se-á para:
b) Estimular a capacitação e cooperação dos atores económicos para o desenvolvimento em parceria de
programas de ação de valorização económica e mercantil dos recursos endógenos do território;
j) Incentivar parcerias urbano-rural para o ordenamento de áreas específicas do território, recorrendo quer aos
Programas de Acão Territorial, como instrumentos de coordenação das atuações das autarquias locais e de outros
agentes, quer à elaboração e implementação dos Planos de Intervenção em Espaço Rural (PIER)32.
Planeamento Urbano, Urbanização e Edificação
B - Planeamento e Edificação em Solo Rural
149 - Classifica -se como solo rural o que se destina ao aproveitamento agrícola, pecuário e florestal ou de recursos
geológicos, a espaços naturais de proteção ou de lazer ou a outros tipos de ocupação humana que não lhe confiram o
estatuto de solo urbano. Assim, a edificação em solo rural deve justificar-se como suporte das atividades,
diretamente associadas aos usos e funções referidos, e regendo-se por princípios gerais de contenção da edificação

31 Os planos municipais de ordenamento do território (PMOT) assumem, nos termos do RJIGT em vigor, a designação de planos territoriais de âmbito
municipal.
32 Atualmente Planos de Intervenção em Espaço Rústico (PIER)
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Sistema

Normativa
isolada e do parcelamento da propriedade, pela racionalização das infraestruturas e pelo fomento à reabilitação de
construções existentes.
150 - No solo rural não são admitidas novas edificações que possam conduzir a padrões de ocupação dispersa,
sendo a edificação em solo rural excecional e apenas admissível quando necessária para o suporte de atividades
económicas associadas à valorização dos recursos naturais, culturais e paisagísticos e à multifuncionalidade dos
espaços rurais. A edificação em solo rural reger-se-á pelos princípios de contenção da edificação isolada, de
contenção do parcelamento da propriedade e da racionalização das operações de infraestruturação.
153 33- Respeitando as circunstâncias enunciadas nas normas anteriores, a nova edificação em solo rural pode
ocorrer sob quatro formas, devendo o PDM densificar a sua regulamentação ajustada às características territoriais
específicas dos respetivos municípios:
a) Edificação Isolada;
b) Aglomerados rurais;
c) Áreas de Edificação Dispersa:
i) Área de Edificação em Solo Rural Periurbano (AESRP);
ii) Outras Áreas de Edificação Dispersa desestruturadas.
d) Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT).
15934 - As AESRP ou outras áreas de edificação dispersa excecionalmente identificadas nos termos da norma 156
constituem uma categoria específica de solo rural, a qual deve ser abrangida por Plano de Urbanização (PU) do
aglomerado urbano que lhe é adjacente, ou sujeita à elaboração de Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER).
Cabe a estes planos municipais de ordenamento do território:
a) Definir as condições e parâmetros de edificabilidade a aplicar, nomeadamente à área do prédio, nomeadamente, o
número máximo de fogos, a área de construção máxima, a altura máxima dos edifícios (altura das fachadas ou altura
da edificação) e o índice de impermeabilização;
b) Identificar as necessidades de infraestruturas e de qualificação paisagística e ambiental e definir as condições para
a sua concretização;
c) Delimitar as áreas ou valores de interesse natural e patrimonial, incluindo de importância local, e definir medidas de
salvaguarda.
Fonte: PROT Alentejo

5.6. ENQUADRAMENTO COM O
PLANO REGIONAL DE
ORDENAMENTO FLORESTAL DO
BAIXO ALENTEJO

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal fazem parte integrante do sistema de gestão territorial definido
no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e revestem a natureza de planos setoriais que se
desenvolvem a um nível regional, tendo por base o conjunto de orientações preconizado no sistema de
planeamento florestal português.

Entendeu-se que no presente caso das características territoriais do PPCTAR, e face ao seu enquadramento e consequente regulamentação na Revisão
do PDM de Aljustrel, o plano configura uma Área de Edificação Dispersa, sob a forma de Outras Áreas de Edificação Dispersa desestruturadas. No
entanto, estas Outras Áreas de Edificação Dispersa desestruturadas não possuem uma regulamentação evidente e objetiva no PROTA.
34 Neste caso, esta última norma, evidencia as “outras áreas de edificação dispersa”, remetendo no entanto para a sua identificação nos termos da
norma 156 (AESRP), o que confere alguma ambiguidade e não assegura a objetividade necessária ao enquadramento da área de intervenção do plano.
Ainda assim, frisa que estas “outras áreas de edificação dispersa” constituem uma categoria específica de solo rural (rústico à luz do novo
enquadramento jurídico), como é o caso da área de intervenção do plano em sede do PDM de Aljustrel, e, que deve ser abrangida, neste particular e face
às suas características e especificidades, por Plano de Intervenção em Espaço Rústico (PIER). Deste modo, e salvo melhor opinião, o planeamento e
edificação em solo rural da área de intervenção do plano, encontra-se em conformidade com as normas do PROTA uma vez que a revisão do PDM de
Aljustrel procedeu à compatibilização com este IGT de nível superior, pelo que se remete para o normativo regulamentar do PDM expresso no Capítulo IV
– Qualificação do Solo Rural, Secção VI – Espaços afetos a atividades industriais, artigos 31.º e 32.º.
33
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Estes planos assumem na realidade um papel de instrumentos de política setorial que observam incidência
sobre os espaços florestais e assumem por objetivo sustentar o enquadramento e o estabelecimento de
normativas específicas relacionadas com o uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, no sentido de
assegurar a produção de bens e serviços, em articulação com o desenvolvimento sustentado e sustentável
destes espaços.
A elaboração dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal viria a ser determinada pela Resolução de
Conselho de Ministros n.º 118/2000, de 13 de setembro, em consonância com a Lei de Bases da Política
Florestal e as orientações e objetivos do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa. O
Decreto Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de outubro viria a aprovar o Plano Regional de Ordenamento
Florestal do Baixo Alentejo (PROF BA), por ele ficando abrangidos, para além de Aljustrel, os municípios de
Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e
Vidigueira.
Em 2013, a Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro viria a determinar a ocorrência de fatos relevantes para
efeitos de revisão dos planos regionais de ordenamento florestal em vigor em Portugal continental, bem como a
suspensão parcial desses planos. Foi nesta medida decretada a suspensão parcial dos PROF, e em concreto do
PROF BA, nele sendo suspensas a aplicação das disposições regulamentares constantes do artigo 32.º e dos
artigos 34.º a 38.º do regulamento anexo ao Decreto Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de outubro.
Esta suspensão parcial teve a duração máxima de dois anos, tendo sido posteriormente prorrogada com a
publicação da Portaria n.º 141/2015, de 21 de maio, que determinou a prorrogação da suspensão parcial dos
PROF por um período adicional de dois anos, tendo por base o aprofundamento dos objetivos específicos e
operacionais dos seus indicadores resultante da Estratégia Nacional para as Florestas, aprovada pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro.
O PROF BA apresenta um período de vigência de 20 anos, contados a partir da data da sua publicação,
estando, no entanto, prevista a possibilidade de proceder à sua revisão a cada 5 anos.
De acordo com o artigo 5.º do Decreto Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de outubro, o PROF BA propõe-se ao
ordenamento dos espaços florestais, sendo norteado por uma visão de futuro: espaços florestais sustentáveis e
multifuncionais, onde se complementam as atividades agrícola, silvopastoril e recursos faunísticos e onde a
floresta desempenha um papel preponderante na minimização do fenómeno da desertificação.
Tendo por base estas premissas, o PROF BA obedece aos seguintes princípios orientadores:
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•

1. Promover e garantir um desenvolvimento sustentável dos espaços florestais;

•

2. Promover e garantir o acesso à utilização social da floresta, promovendo a harmonização das
múltiplas funções que ela desempenha e salvaguardando os seus aspetos paisagísticos, recreativos,
científicos e culturais;

•

3. Constituir um diagnóstico integrado e permanentemente atualizado da realidade florestal da
região;

•

4. Estabelecer a aplicação regional das diretrizes estratégicas nacionais de política florestal nas
diversas utilizações dos espaços florestais, tendo em vista o desenvolvimento sustentável;

•

5. Estabelecer a interligação com outros instrumentos de gestão territorial, bem como com planos
e programas de relevante interesse, nomeadamente os relativos à manutenção da paisagem rural, à
luta contra a desertificação, à conservação dos recursos hídricos e à estratégia nacional de
conservação da natureza e da biodiversidade;

•

6. Definir normas florestais ao nível regional e a classificação dos espaços florestais de acordo
com as suas potencialidades e restrições;

•

7. Potenciar a contribuição dos recursos florestais na fixação das populações ao meio rural.

No sentido de promover os princípios que o norteiam, O PROF BA viria a assumir o estabelecimento dos
objetivos gerais constantes do quadro seguinte:
Quadro 8 - Objetivos Gerais do PROF BA
Objetivos gerais
1. Otimização funcional dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas potencialidades:
a) Aproveitar a possibilidade da conversão da biomassa em energia para reduzir os custos de manutenção e exploração dos espaços
florestais;
b) Promover uma silvicultura que não crie restrições para a pesca, caça e o recreio associado a estas atividades;
c) Adequar a distribuição da floresta de produção às zonas com maior potencial produtivo;
d) Criar e executar planos de gestão para as áreas públicas, tornando-as modelos a seguir pelos proprietários privados;
e) Promover a certificação tanto da gestão florestal como dos produtos florestais lenhosos e não lenhosos;
f) Promover o potencial da pesca e da caça na dinamização turística (gestão cinegética que vise compatibilizar a exploração da caça
com as necessidades de recreio)
2. Prevenção de potenciais constrangimentos e problemas:
a) Promover uma visão empresarial florestal através da certificação de gestão florestal sustentável;
b) Aumentar o conhecimento técnico na gestão florestal;
c) Diversificar as espécies florestais e a multifuncionalidade dos espaços florestais;
d) Promover formas de exploração dos espaços florestais que sejam geradoras de emprego;
e) Melhorar a eficácia da detecão de fogos e da primeira intervenção;
f) Implementar plano estratégico para a recolha de informação sobre o estado sanitário da floresta;
g) Desenvolver uma rede local multidisciplinar de saber
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Objetivos gerais
3. Eliminar as vulnerabilidades dos espaços florestais:
a) Mitigar os efeitos da desertificação e do declínio do montado de sobreiro e azinheira;
b) Apostar, no longo prazo, em espécies e modelos silvícolas mais adaptados às condicionantes criadas pelas alterações climáticas.
Fonte: Decreto Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de outubro

As orientações estratégicas florestais constantes do PROF BA, fundamentalmente no que se refere à ocupação,
uso e transformação do solo nos espaços florestais, são integradas nos planos municipais de ordenamento do
território35, designadamente no presente caso de elaboração do PPCTAR, de acordo com as devidas
adaptações propostas por estes.
Para uma melhor definição de objetivos específicos e alternativas de utilização dos espaços florestais, houve
lugar à delimitação de sub-regiões homogéneas, as quais representam unidades territoriais dotadas de uma
certa homogeneidade relativamente ao perfil de funcionalidades dos espaços florestais e às características que
estes apresentam.
A área de abrangência do PROF BA é composta por seis sub-regiões homogéneas, sendo de assumir uma
referência expressa ao facto que a área de intervenção do PPCTAR se encontra apenas abrangida pela
sub-região homogénea Campos de Beja.
Todas as sub-regiões estabelecidas no âmbito do PROF BA apresentam objetivos específicos comuns com as
restantes e objetivos de cariz mais específico, bem como modelos de silvicultura, em conformidade com o que
se encontra estabelecido no Decreto Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de outubro, tendo estes que ser
obrigatoriamente vertidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios. São comuns a todas
as sub-regiões homogéneas a prossecução dos objetivos específicos identificados no quadro que se apresenta.
Quadro 9 - Objetivos específicos do PROF BA comuns a todas as sub-regiões homogéneas
Objetivos específicos
1. Diminuição do número de ignições de incêndios florestais
2. Diminuição da área queimada
3. Promoção do redimensionamento das explorações florestais, no sentido de otimizar a sua gestão, nomeadamente através:
a) Da divulgação da informação relevante para desenvolvimento da gestão florestal;
b) Da realização do cadastro das propriedades florestais;
c) Da redução das áreas abandonadas;
d) Da criação de áreas de gestão única de dimensão adequada;
e) Do aumento da incorporação de conhecimentos técnico e científicos na gestão através da sua divulgação ao público-alvo.
4. Aumento do conhecimento sobre a silvicultura das espécies florestais
5. Monitorização do desenvolvimento dos espaços florestais e do cumprimento do Plano
Fonte: Decreto Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de outubro

Por sua vez, a sub-região homogénea Campos de Beja visa a implementação e incrementação das funções de
desenvolvimento da silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores, da produção e da proteção. No sentido
Os planos municipais de ordenamento do território assumem presentemente, nos termos do disposto no RJIGT, a designação de planos territoriais de
âmbito municipal.

35
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de prosseguir as funções anteriormente referidas, foram estabelecidos para esta sub-região homogénea os
objetivos específicos constantes do quadro seguinte.
Quadro 10 - Objetivos específicos do PROF BA para a sub-região homogénea Campos de Beja
Objetivos específicos
1. Desenvolver a atividade silvopastoril, nomeadamente:
a) Aumentar o nível de gestão dos recursos silvopastoris e o conhecimento sobre a atividade silvopastoril;
b) Integrar a atividade silvopastoril na cadeia de produção de produtos certificados
2. Aumentar a atividade associada à caça, nomeadamente:
a) Aumentar o conhecimento do potencial cinegético da região;
b) Aumentar o número de áreas com gestão efetiva e a rendibilidade da atividade cinegética;
c) Aumentar o nível de formação dos responsáveis pela gestão de zonas de caça
3. Desenvolver a atividade apícola e integrar a atividade apícola na cadeia de produção de produtos certificados, nomeadamente:
a) Aumentar o conhecimento sobre a atividade apícola, o nível de gestão dos recursos apícolas e integrar a atividade na cadeia de
produção de produtos certificados
4. Promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente o mel, os cogumelos, pinhão, plantas aromáticas, condimentares e
medicinais
5. Aplicar os planos de gestão aos espaços florestais sob gestão da Administração Pública, nomeadamente os perímetros florestais da
Cabeça Gorda e da Salvada
6. Direcionar as produções de cortiça no sentido de uma maior valorização dos produtos finais
7. Recuperar os espaços florestais que apresentem baixa vitalidade
8. Controlar e mitigar os processos associados à desertificação
9. Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão
10. Controlar e erradicar o nemátodo da madeira do pinheiro (NMP), nomeadamente:
a) Implementação de uma estratégia de reflorestação com utilização de espécies não hospedeiras do nemátodo da madeira do
pinheiro (NMP);
b) Implementação de uma estratégia de comunicação e sensibilização sobre o nemátodo da madeira do pinheiro (NMP);
c) Inspecionar e avaliar o estado da floresta de coníferas em áreas de risco predefinidas - nemátodo da madeira do pinheiro (NMP);
d) Garantir a utilização da metodologia de prospeção do nemátodo da madeira do pinheiro (NMP) da União Europeia;
e) Não subvencionar projetos à base de pinheiro-bravo
11. Adequar os espaços florestais à crescente procura de atividades de recreio e de espaços com interesse paisagístico,
nomeadamente:
a) Definir as zonas com bom potencial para o desenvolvimento de atividades de recreio, com interesse paisagístico e elaborar planos
de adequação destes espaços ao uso para recreio nas zonas identificadas;
b) Dotar as zonas prioritárias para recreio com infraestruturas de apoio.
Fonte: Decreto Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de outubro

Relativamente ao perfil de funções dos espaços florestais e às suas características, foram consideradas cinco
funções:
•

1. Produção;

•

2. Conservação dos habitats, de espécies de faunas e da flora e geomonumentos;

•

3. Floresta para recreio, enquadramento e estética da paisagem;

•

4. Proteção do solo e dos recursos hídricos;

•

5. Silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores.
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Importará no presente contexto de análise observar que a área de intervenção do PPCTAR se apresenta
totalmente integrada na sub-região homogénea Campos de Beja, para ela se encontrando hierarquicamente
definidas, de acordo com o PROF BA as funções seguidamente identificadas.
Quadro 11 - Descrição da sub-região homogénea Campos de Beja
Funções
1ª Função: Silvopastorícia,
caça e pesca nas águas
interiores
2ª Função: Produção
3ª Função: Proteção

Justificação / objetivos
Aptidão para a silvopastorícia, com variada ração autóctones de boa produtividade, bom potencial de
produção de pastagens naturais melhoradas. Elevado potencial cinegético. Aptidão para a pesca e
existência de albufeiras de grande valor estratégico (ribeiras do Roxo e Odivelas e albufeiras com o
mesmo nome)
Potencial para a produção lenhosa e de cortiça
Presença de solos com índices de muito elevada e elevada suscetibilidade à desertificação.
Existência de vastas extensões nos últimos estágios de regressão ecológica
Fonte: PROF BA, Parte A – Base de informação, 2006

Em relação aos modelos gerais de silvicultura e de organização territorial, e de acordo com o disposto no artigo
20º do Regulamento do PROF BA, na sub-região homogénea Campos de Beja são aplicadas normas de
intervenção generalizada a toda a sub-região e normas de intervenção específica a zonas determinadas pela
sua especificidade, estando as mesmas elencadas no quadro que se apresenta.
Quadro 12 - Normas de intervenção para a sub-região homogénea Campos de Beja
Normas de intervenção generalizadas
1. Espaços florestais com função de suporte à pastorícia
2. Espaços florestais com função de suporte à caça e conservação das espécies cinegéticas
3. Espaços florestais com função de produção de cortiça
4. Espaços florestais com função de suporte à apicultura
5. Espaços florestais com função de proteção contra a erosão hídrica e cheias
Normas de intervenção específicas
1. Espaços florestais com função de conservação de habitats classificados nos sítios de Alvito/Cuba
2. Espaços florestais com função de conservação de recursos genéticos, em particular ao longo das linhas de água que representam
potencial para manutenção e fomento de corredores ecológicos
3. Espaços florestais com função de conservação de paisagens notáveis, como por exemplo a que se avista a partir do Miradouro de
Messejana
4. Espaços florestais com função de enquadramento de aglomerados urbanos e monumentos como as ruínas e convento de São
Cucufate, a Ermida de São Sebastião (pinturas murais), a localidade de Messejana, entre outras
Fonte: Decreto Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de outubro

O Mapa Síntese, que integra o conteúdo documental do PROF BA, identifica, para além das sub-regiões
homogéneas, as zonas críticas do ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios, as zonas sensíveis para
a conservação da natureza, a rede regional de florestas modelo, os municípios, os terrenos submetidos a regime
florestal e ainda os corredores ecológicos.
A análise da cartografia de base que sustentou e faz parte integrante do conteúdo documental do PROF BA
permite concluir que a área de intervenção do plano se apresenta integrada, ainda que na sequência de
uma análise de macroescala, numa zona de “Corredor Ecológico”, conforme se pode de resto comprovar
através da informação constante da figura que se apresenta.
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Esta constatação, numa perspetiva estrita, poderia ser entendida enquanto elemento condicionador da
implementação futura da proposta a estabelecer pelo plano de pormenor, importando no entanto assumir que
este condicionalismo foi devidamente considerado no âmbito da revisão do PDM de Aljustrel, que enquadra para
o local os usos já existentes e perspetivados nos termos de referência que sustentam a elaboração do plano de
pormenor.

Figura 25 - Enquadramento da área de intervenção do plano no Mapa Síntese do PROF BA
Fonte: PROF BA (adaptado)
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De acordo com o artigo 10º do regulamento do PROF BA, os corredores ecológicos contribuem para a formação
de meta populações de comunidades da fauna e da flora, tendo como objetivo conectar populações, núcleos ou
elementos isolados, e integram os principais eixos de conexão, delimitados no mapa síntese, com uma largura
máxima de 3 km.
As normas a aplicar, no âmbito do planeamento florestal, são as consideradas para as funções de proteção e de
conservação, nomeadamente a subfunção de proteção da rede hidrográfica, com objetivos de gestão e
intervenções florestais ao nível da condução e restauração de povoamentos nas galerias ripícolas, bem como a
subfunção de conservação de recursos genéticos, com objetivos de gestão da manutenção da diversidade
genética dos povoamentos florestais e manutenção e fomento dos próprios corredores ecológicos.
Os corredores ecológicos devem ser objeto de tratamento específico no âmbito dos planos de gestão florestal e
devem ainda contribuir para a definição da estrutura ecológica municipal no âmbito dos planos territoriais de
âmbito municipal. Estes corredores devem ser compatibilizados com as redes regionais de defesa da floresta
contra os incêndios, sendo estas de carácter prioritário.

5.7. ENQUADRAMENTO COM O
PLANO NACIONAL DA ÁGUA

A Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) transpôs para a ordem jurídica nacional a Diretiva Quadro
da Água (DQA - Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro), alterada e
republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho, estabelecendo um quadro de ação comunitária no
domínio da política da água. Tem por objetivo assegurar a proteção das massas de água superficiais interiores,
as massas de água costeiras, as massas de água de transição e ainda as massas de água subterrâneas.
Nos termos definidos no artigo 24º (Objetivos e instrumentos de planeamento) deste diploma, o planeamento
das águas é concretizado através dos seguintes instrumentos:
•

1. O Plano Nacional da Água, com um âmbito territorial que abrange todo o território nacional;

•

2. Os planos de gestão de bacia hidrográfica, com âmbitos territoriais que abrangem as bacias
integradas numa região hidrográfica e incluem os respetivos programas de medidas;
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•

3. Os planos específicos de gestão de águas, que são complementares dos planos de gestão de bacia
hidrográfica e que podem ser de âmbito territorial, abrangendo uma sub-bacia ou uma área geográfica
específica, ou de âmbito sectorial, abrangendo um problema, tipo de água, aspeto específico ou setor
de atividade económica com interação significativa com as águas.

O Plano Nacional da Água (PNA) sustenta a definição da estratégia nacional para a gestão integrada da água.
Estabelece as grandes opções da política nacional da água e os princípios e as regras de orientação dessa
política, a aplicar pelos planos de gestão de regiões hidrográficas e por outros instrumentos de planeamento das
águas.
O primeiro PNA, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 112/2002, de 17 de abril, foi elaborado no quadro legal então
definido pelo Decreto-Lei n.º 45/94, de 22 de fevereiro, e visava a implementação de uma gestão equilibrada e
racional dos recursos hídricos, que sempre foi assumida como uma das prioridades políticas em matéria de
ambiente e ordenamento do território. No entanto, a sua revisão impôs-se face ao decurso do tempo e à
mudança do quadro legal, entretanto ocorrida com a entrada em vigor da Lei da Água.
Neste contexto, o Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro, aprovou o novo Plano Nacional da Água, nos
termos do n.º 4 do artigo 28.º da Lei da Água.
Tendo como referência os princípios e os objetivos que se encontram consagrados no artigo 28.º da Lei da
Água, o novo PNA pretende definir as grandes opções estratégicas da política nacional da água, a aplicar
em particular pelos planos de gestão de região hidrográfica (PGRH) para o período 2016 -2021 e os
programas de medidas que lhes estão associados. Esta revisão reflete, igualmente, as grandes linhas
prospetivas daquela política para o período 2022-2027, que corresponde ao 3.º ciclo de planeamento da Diretiva
Quadro da Água.
O PNA pretende deste modo assumir-se como um plano abrangente mas pragmático, enquadrador das políticas
de gestão de recursos hídricos nacionais, dotado de visão estratégica de gestão dos recursos hídricos e assente
numa lógica de proteção do recurso e de sustentabilidade do desenvolvimento socioeconómico nacional.
Assim, a gestão das águas deverá assumir a prossecução de três objetivos fundamentais:
•

1. A proteção e a requalificação do estado dos ecossistemas aquáticos e dos ecossistemas
terrestres, bem como das zonas húmidas que deles dependem, no que respeita às suas
necessidades de água;
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•

2. A promoção do uso sustentável, equilibrado e equitativo de água de boa qualidade, com a
afetação aos vários tipos de usos, tendo em conta o seu valor económico, baseada numa proteção a
longo prazo dos recursos hídricos disponíveis;

•

3. Aumento da resiliência relativamente aos efeitos das inundações e das secas e outros
fenómenos meteorológicos extremos decorrentes das alterações climáticas

5.8. ENQUADRAMENTO COM O
PLANO DE GESTÃO DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO SADO E MIRA
(RH6)

As regiões hidrográficas foram definidas como unidades principais de planeamento e gestão das águas, tendo
por base a bacia hidrográfica como estrutura territorial, conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º
58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de
junho.
Em conformidade com o disposto neste diploma legal, nomeadamente de acordo com o estabelecido na alínea
vv) do seu artigo 4º, será de entender como região hidrográfica “a área de terra e de mar constituída por uma ou
mais bacias hidrográficas contíguas e pelas águas subterrâneas e costeiras que lhes estão associadas,
constituindo-se como a principal unidade para a gestão das bacias hidrográficas”.
A Lei da Água viria a definir a criação de 10 regiões hidrográficas, entre as quais a Região Hidrográfica 6
(RH6) - Sado e Mira, que compreende as bacias hidrográficas dos rios Sado e Mira e outras pequenas
ribeiras adjacentes. É precisamente nesta RH6 - Sado e Mira que a área de intervenção do PPCTAR se
apresenta integrada, sendo igualmente de referir que o território concelhio se encontra igualmente abrangido
pela RH7 – Guadiana, pese embora não seja desenvolvido, dado o âmbito territorial do PPCTAR, nenhum
enquadramento no presente documento.
Em respeito ao princípio da subsidiariedade, a Lei da Água consagra o Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica,
definida como uma bacia hidrográfica ou um conjunto de bacias vizinhas e respetivas águas costeiras, como
instrumento privilegiado de implementação do PNA.
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Os planos de gestão de região hidrográfica do 1º ciclo de planeamento, que deveriam estar em vigor, de acordo
com a DQA, entre os anos de 2010 a 2015, foram aprovados em 2013, restando, por isso, pouco tempo para a
implementação das medidas então definidas e consideradas necessárias para que um maior número de massas
de água atingisse o “Bom Estado”.
Neste contexto, o Despacho n.º 2228/2013, de 7 de fevereiro, determinou a elaboração dos PGRH que integram
as regiões hidrográficas de Portugal continental, na qual se incluía a do Sado e Mira, também designada por
RH6, para o 2.º ciclo de planeamento (2016 - 2021) previsto na Lei da Água e na DQA.
Em resultado, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, republicada pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, viria a aprovar os Planos de Gestão de
Região Hidrográfica de Portugal Continental para o período 2016-2021 (2.º ciclo) e, em concreto o Plano de
Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6).
A Região Hidrográfica do Sado e Mira - RH6, com
uma área total de 12149 km2, integra as bacias
hidrográficas dos rios Sado e Mira e as bacias
hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as
respetivas águas subterrâneas e águas costeiras
adjacentes, conforme o disposto no Decreto-Lei n.º
347/2007, de 19 de outubro, alterado pelo DecretoLei n.º 117/2015, de 23 de junho.

Figura 26 - Área do PGRH RH6 - Sado e Mira
Fonte: APA - Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e
Mira (RH6)

A área de intervenção do plano, face ao
posicionamento que apresenta, está integrada na
bacia hidrográfica do rio Sado. O Sado apresenta a

sua nascente na serra da Vigia, desenvolvendo-se o seu curso ao longo de 180 km até à foz, no oceano
Atlântico, junto à cidade de Setúbal.
Num primeiro troço, que se desenvolve entre a nascente e a confluência com a ribeira de Odivelas, o rio corre na
direção sul-norte, fletindo posteriormente para noroeste, seguindo o seu curso esta orientação até a foz. A bacia
hidrográfica do rio Sado assume uma abrangência territorial da ordem dos 7692 km2, sendo que 649 km2
correspondem aos cursos de água da plataforma litoral.
Encontram-se delimitadas na RH6 um total de 238 massas de água superficiais e 9 massas de água
subterrâneas, observando as mesmas uma distribuição pelas categorias seguintes: 226 rios (dos quais 36 troços
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de rio e 22 albufeiras identificadas como massas de água fortemente modificadas e sete artificiais), nove massas
de água de transição (duas fortemente modificadas) e três massas de água costeiras.
Estima-se que o volume de água captado para consumo na RH6 se cifre em torno de um volume anual da
ordem 504 hm3, verificando-se que a agricultura é atividade que regista um maior consumo, sendo
responsável por cerca de 85 % dos volumes totais captados da região. O consumo de água associado à
atividade industrial representa cerca de 6% do consumo total, surgindo o consumo associado ao setor urbano
apenas na terceira posição, com um registo de aproximadamente 5 % do volume total captado.
A importância do consumo de água na atividade agrícola no concelho de Aljustrel é reconhecida e tem vindo a
aumentar num passado recente, sendo disso um reflexo o aumento da área concelhia associada ao regadio. A
área de intervenção do plano encontra-se inserida numa área vocacionada para a agricultura de regadio,
estando integrada na área afeta ao Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, pelo que grande parte
da água utlizada na atividade agrícola tem origem na Albufeira de Alqueva.
Uma análise orientada à escala da área do plano permite verificar que de acordo com a plataforma digital dos
Planos de Gestão da Região Hidrográfica - 2.º Ciclo (designado por mapa interativo36) que a área de intervenção
não se apresenta coincidente com nenhuma massa de água retratada no âmbito do PGRH RH6.
Importará no entanto assumir uma referência ao facto que na área de intervenção do plano apenas se
identifica a presença de vestígios de uma linha de água / vala existente no passado. Esta linha de água,
apesar de representada na cartografia do PDM de Aljustrel, não foi identificada como tal no levantamento
topográfico realizado no terreno.
Será no presente contexto de análise de assumir, dada a realidade hidrográfica em presença na área de
intervenção do plano e na sua envolvente imediata, que as intervenções que estarão associadas à concretização
da solução urbanística a formular no âmbito da proposta do plano não resultam em impactes negativos ao nível
da linha de água existente, não sendo nesta medida de observa a existência de quaisquer incompatibilidades
com os objetivos e princípios que regem a gestão das águas da rede hidrográfica concelhia e da bacia
hidrográfica em que o concelho se integra.

36

http://sniamb.apambiente.pt/pgrh/
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5.9. ENQUADRAMENTO COM O
PLANO DE ORDENAMENTO DA
ALBUFEIRA DO ROXO

O Plano de Ordenamento da Albufeira do Roxo (POAR), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
36/2009, de 11 de maio, reveste a natureza de Plano Especial de Ordenamento do Território (PEOT). O POAR
apresenta um âmbito territorial que abrange o Plano de Água e a Zona Terrestre de Proteção da Albufeira,
integrando na sua área de intervenção parte do território dos concelhos de Aljustrel e de Beja.

Figura 27 - Planta de Enquadramento do POAR
Fonte: APA

Tendo em presença os aspetos locativos que se encontram associados à área de intervenção do plano de
pormenor, importa de imediato assumir uma referência expressa ao facto que o âmbito territorial do POAR
não interfere em momento algum com os limites da área de intervenção do PPCTAR, não estando por esta
razão o plano de pormenor sujeito a qualquer regulamentação ou condicionalismos decorrentes da eficácia legal
do POAR.
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Não obstante, a relação de proximidade da área de intervenção do plano de pormenor com a Albufeira do Roxo
(cerca de 7 km) e a importância económica, social e ambiental que esta albufeira de águas públicas encerra fez
com que a análise presentemente desenvolvida não se limitasse a uma simples referência.
A Barragem do Roxo foi construída na década de 60 do século passado (entre 1963 e 1968), tendo então por
objetivo suprir as necessidades hídricas existentes na Região, inicialmente para o apoio à atividade agrícola e,
mais tarde, a partir de 1985, para o abastecimento das populações dos municípios de Beja e Aljustrel, situação
que estaria na origem da sua classificação como albufeira protegida37.
Implantada na Ribeira do Roxo, a Barragem do Roxo encontra-se localizada no concelho de Aljustrel, estando
integrada na bacia hidrográfica do Sado. A albufeira apresenta uma superfície inundável, ao nível do pleno
armazenamento (NPA - 136 m) de cerca de 1378 ha, a ela estando associada uma capacidade total de cerca de
96,300 hm3 de água.
O âmbito territorial do POAR observa incidência sobre o plano de água da albufeira e respetiva zona de
proteção, que apresenta uma largura de 500 m contados a partir da linha do nível de pleno armazenamento,
sendo de assinalar que a totalidade da área de intervenção do POAR está integrada nos municípios de Beja e
Aljustrel.
O ordenamento do plano de água e zona envolvente concilia a procura desta área com a preservação da
qualidade da água e a conservação dos valores ambientais e ecológicos e, ainda, com o aproveitamento dos
recursos através de uma abordagem integrada das potencialidades e das limitações do meio, tendo em vista a
definição de um modelo de desenvolvimento sustentável para o território.
O POAR assume a prossecução de um conjunto de objetivos específicos, resultando a identificação dos
mesmos em conformidade com o constante do quadro seguinte.
Quadro 13 - Objetivos específicos do POAR
Objetivos específicos do POAR
1. Salvaguardar a defesa e qualidade dos recursos naturais, em especial dos recursos hídricos, definindo regras de utilização do plano
de água e da zona envolvente da albufeira
2. Definir as cargas para o uso e ocupação do solo que permitam gerir a área objeto de plano, numa perspetiva dinâmica e interligada
3. Aplicar as disposições legais e regulamentares vigentes, quer do ponto de vista de gestão dos recursos hídricos, quer do ponto de
vista do ordenamento do território
4. Planear de forma integrada a área envolvente da albufeira
5. Compatibilizar os diferentes usos e atividades existentes ou a serem criados, com a proteção e valorização ambiental e finalidades
principais da albufeira
6. Identificar as áreas mais adequadas para a conservação da natureza e as áreas mais aptas para atividades secundárias, prevendo
as compatibilidades e complementaridades de uso entre o plano de água e as margens da albufeira
7. Garantir o abastecimento público às populações e o abastecimento de água para rega
8. Garantir a articulação dos objetivos tipificados para o Plano de Bacia Hidrográfica do Sado
Fonte: Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2009
37

A classificação da Albufeira do Roxo ocorreu com a publicação do Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20 de janeiro.
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O modelo de ordenamento definido visa a salvaguarda de recursos e valores naturais, numa perspetiva de
compatibilização e sustentabilidade de utilizações e usos, dividindo a área de intervenção em duas zonas
fundamentais, correspondendo a sua classificação à diferenciação das atividades admitidas, condicionadas e
interditas, designadamente Plano de água e zonas de proteção e valorização de recursos e valores
específicos, conforme materializado na Planta de Síntese.

Figura 28 - Planta Síntese do POAR
Fonte: APA

Na área de intervenção do POAR são aplicáveis todas as servidões administrativas e restrições de utilidade
pública constantes da legislação em vigor e que como tal se apresentam identificadas na respetiva Planta de
Condicionantes.
De ressalvar uma vez mais o facto que o âmbito territorial do POAR não observa qualquer interferência com a
área de intervenção a submeter à disciplina do plano de pormenor, não se identificando no presente contexto de
análise quaisquer condicionalismos que possam obstar à concretização das pretensões já assumidas e
manifestadas nos termos de referência do plano e cujo desenvolvimento será assumido no âmbito da proposta
do plano.
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Figura 29 - Planta de Condicionantes do POAR
Fonte: APA

5.10. ENQUADRAMENTO COM O
PLANO SETORIAL REDE NATURA
2000 – ZPE DE CASTRO VERDE

A Rede Natura 2000 constitui-se como uma das redes de áreas designadas para assegurar a conservação dos
habitats e das espécies selvagens raras, ameaçadas ou vulneráveis. Esta rede encontra-se implementada ao
nível da União Europeia, tendo resultado da implementação de duas diretivas comunitárias distintas,
designadamente:
•

1. A Diretiva Aves (79/409/CEE, de 2 de abril), que observa relação direta com conservação de aves
selvagens;
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•

2. A Diretiva Habitats (92/43/CEE, de 21 de maio), relativa à proteção dos habitats e da fauna e flora
selvagens.

Esta rede, que assume expressão territorial ao nível do continente europeu, apresenta-se constituída e integra
áreas de importância comunitária para a conservação de determinados habitats e espécies. Nas áreas
integrantes da Rede Natura 2000 as atividades humanas deverão ser compatibilizadas com a preservação dos
valores naturais identificados, no sentido de promover e garantir uma gestão sustentada e sustentável do ponto
de vista ecológico, não omitindo em momento algum as exigências de ordem económica, social, cultural, assim
como as especificidades patenteadas por cada região e local.
No território nacional a Rede Natura 2000 é constituída por Zonas Especiais de Proteção (ZPE), que resultam da
transposição da Diretiva Aves para a legislação portuguesa, designadamente através do Decreto-Lei n.º 75/91,
de 14 de fevereiro, que estabelece medidas de proteção das aves que vivem no estado selvagem em território
nacional, e ainda por Zonas Especiais de Conservação (ZEC), por transposição da Diretiva Habitats,
nomeadamente através do Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de agosto38.
As ZEC, criadas ao abrigo da Diretiva Habitats, assumem enquanto objetivo expresso assegurar a
biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e seminaturais e dos habitats de espécies da fauna
e flora selvagens, sendo de referir que as ZPE, criadas ao abrigo da Diretiva Aves, assumem sobretudo por
destino garantir a conservação das espécies de aves e seus habitats e das espécies de aves migratórias e que
ocorram de forma regular.
Em conformidade e para efeitos do Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000), consideram-se as áreas
classificadas, nas fases intermédias do processo, ou seja, os Sítios de Importância Comunitária e os Sítios da
Lista Nacional.
Em Portugal, a Rede Natura abrange cerca de 20 % do território nacional, valor que assume uma expressão
claramente superior ao da Rede Nacional de Áreas Protegidas. Encontram-se classificadas ao nível deste
território, de acordo com o referido no PSRN 200039, 29 ZPE e 60 Sítios, abrangendo estas áreas uma superfície
terrestre de aproximadamente 1820978 ha.
O PSRN 2000 surge em consequência de imposição legal e constitui-se como um instrumento de gestão
territorial de concretização da política nacional de conservação da biodiversidade biológica, visando

38 Este diploma legal transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à conservação dos habitats
naturais e da flora e fauna selvagens
39 O PSRN 2000 foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115- A/2008, de 21 de julho, tratando-se de um plano sectorial, desenvolvido a
uma macroescala (1:100 000) para o território continental.
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sobretudo a salvaguarda e valorização das ZPE e dos Sítios existentes no território nacional, assim como a
manutenção das espécies e habitats que nele se encontram presentes.
O município de Aljustrel encontra-se parcialmente abrangido pelo âmbito territorial da ZPE de Castro
Verde (PTZPE0046)40. A ZPE apresenta uma área total de 79007 ha, integrando para além de Aljustrel os
concelhos de Almodôvar, Beja, Castro Verde, Mértola e Ourique, sendo que 9219,56 ha da ZPE correspondem a
solos integrados no concelho de Aljustrel, ou seja, cerca de 20% da área total do concelho.

Figura 30 - Enquadramento da ZPE de Castro Verde no município de Aljustrel
Fonte: Plano Operacional Municipal - Aljustrel 2016 (adaptado)

Observada a localização da área de intervenção do PPCTAR, importará assumir uma referência expressa
ao facto que a mesma não se encontra abrangida pelo âmbito territorial da ZPE de Castro Verde, uma vez
os solos integrados em ZPE se localizam no quadrante sudeste do concelho, resultando nesta medida a
inferência que os usos e regimes de ocupação a formalizar no âmbito da proposta do plano de pormenor não
são condicionados por quaisquer restrições ou orientações de gestão decorrentes da integração parcial do
território concelhio na ZPE de Castro Verde.
O principal fator de ameaça que se encontra associado à ZPE de Castro Verde encontra-se diretamente
associado ao desaparecimento dos sistemas agrícolas extensivos, sobretudo quando observado o seu papel
na conservação das aves estepárias, pelo que as orientações de gestão definidas para a ZPE no âmbito do
PSRN 2000 visam a manutenção da cerealicultura extensiva em área aberta assente numa rotação cultural.
40

A classificação da ZPE de Castro Verde ocorreu com a publicação do Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro.
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As orientações de gestão formuladas no âmbto do PSRN 2000 apresentam-se agregadas em blocos temáticos,
incidindo sobretudo ao nível de um conjunto de ações que se encontra diretamente associado à agricultura e
pastorícia, silvicultura e construção e infraestruturas, sendo igualmente considerado o estabelecimento de
orientações de gestão com um caráter mais generalista, associadas a outros usos e atividades distintas das
anteriormente identificadas, bem como a definição de orientações de cariz mais específico.
O conjunto de orientações de gestão estabelecido para a área de abrangência territorial da ZPE de Castro Verde
foi devidamente equacionado e integrado no território concelhio no âmbito da Revisão do PDM de Aljustrel,
tendo então sido assumido o estabelecimento de parâmetros de ocupação e utilização do solo compatíveis com
as mesmas, bem como o enquadramento dos usos pretendidos para a área de intervenção que se pretende ver
submetida à disciplina do plano de pormenor.

5.11. ENQUADRAMENTO COM O
PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE
ALJUSTREL

O Plano Diretor Municipal (PDM) é o instrumento que estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial
municipal, a política municipal de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, o modelo territorial
municipal, as opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva e as relações de
interdependência com os municípios vizinhos, integrando e articulando as orientações estabelecidas pelos
programas de âmbito nacional, regional e intermunicipal.41
O PDM de Aljustrel foi recentemente submetido a um procedimento de revisão, tendo o mesmo decorrido nos
termos do previsto no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor à data. Este
procedimento de revisão foi recentemente concluído, tendo a sua publicação sido formalizada em Diário da
República42.
A revisão do PDM de Aljustrel viria a resultar numa redefinição das principais regras anteriormente vigentes,
decorrendo esta redefinição das novas necessidades de orientação da ocupação, uso e transformação dos solos

Em conformidade com o disposto no n.º 1, do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio
O PDM de Aljustrel foi publicado por intermédio do Aviso n.º 1387/2015, de 6 de fevereiro, no Diário da República, 2.ª série, n.º 26 – 6 de fevereiro de
2015, ainda ao abrigo do Decreto-Lei 380/99, de 22 setembro, na redação em vigor. Foi posteriormente alterado (Alteração por adaptação do Plano Diretor
Municipal de Aljustrel ao Plano de Ordenamento da Albufeira do Roxo) através do Aviso n.º 11397/2017, publicado em Diário da República - II Série, n.º
193, de 6 de outubro de 2017.
41
42
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em toda a área de abrangência territorial do concelho de Aljustrel, tendo em consideração a nova conjuntura
socioeconómica e a realidade territorial em que o concelho se enquadra.
Uma vez que o PDM de Aljustrel sustenta a definição do quadro estratégico de desenvolvimento territorial do
município e se assume enquanto instrumento de referência para a elaboração dos demais planos territoriais de
âmbito municipal, entende-se que este instrumento de gestão territorial se constitui como sendo o principal
instrumento de gestão territorial com o qual o PPCTAR se deve articular e compatibilizar.
O modelo de ordenamento estabelecido no âmbito da revisão do PDM traduz territorialmente a estratégia de
desenvolvimento estabelecida para o concelho de Aljustrel, estando o mesmo assente na definição das
seguintes Linhas de Orientação Estratégica:
•

1. Diversificação da base económica e desenvolvimento do tecido empresarial local;

•

2. Desenvolvimento e afirmação da agricultura de regadio e das agroindústrias;

•

3. Reequilíbrio e consolidação do sistema urbano;

•

4. Desenvolvimento e valorização do espaço rural e adoção de um modelo de organização territorial
ambientalmente sustentável.

Observados os termos de referência do plano de pormenor, poder-se-á afirmar que a elaboração do PPCTAR
concorre diretamente para a prossecução da diversificação da base económica e desenvolvimento do
tecido empresarial local e, complementarmente, para o desenvolvimento e afirmação da agricultura de
regadio e das agroindústrias, numa base de desenvolvimento e valorização do espaço rural e adoção de
um modelo de organização territorial ambientalmente sustentável.
De acordo com o estabelecido pelo PDM de Aljustrel, a concretização das Linhas de Orientação Estratégica que
nele se encontram estabelecidas é alcançada através da prossecução dos objetivos elencados no quadro que se
apresenta.
Torna-se desta forma possível constatar a existência de um conjunto de objetivos que se coaduna com o
propósito de elaboração do PPCTAR. Ressalta de imediato o reforço das áreas de acolhimento empresarial
no concelho, o desenvolvimento do setor agroindustrial, a criação e manutenção de competitividade, o
reforço e desenvolvimento do associativismo agrícola, a diversificação da atividade agrícola, e, por fim, a
promoção das especificidades das freguesias rurais.
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Quadro 14 - Objetivos do PDM de Aljustrel
Objetivos do PDM de Aljustrel
1. Promoção regional das zonas industriais existentes
2. Dinamização das atividades de inovação e formação profissional
3. Reforço das áreas de acolhimento empresarial no concelho
4. Promoção da articulação do triângulo turístico Aljustrel / Castro Verde / Beja;
5. Desenvolvimento de atividades de animação turística
6. Aumento da capacidade e qualidade de alojamento turístico
7. Incentivos à Horto fruticultura e pecuária
8. Expansão da área de regadio
9. Desenvolvimento do setor agroindustrial
10. Criação e manutenção de condições de competitividade
11. Reforçar e desenvolver o associativismo agrícola
12. Reordenamento das acessibilidades
13. Reforço das ligações rodoviárias internas
14. Melhoria e reequilíbrio da rede de equipamentos coletivos e de serviços sociais
15. Promoção da biodiversidade e reforço da estrutura ecológica municipal
16. Diversificação da atividade agrícola
17. Salvaguarda dos recursos naturais
18. Valorização dos espaços de floresta e de montado
19. Reforço dos aglomerados urbanos
20. Promoção das especificidades das freguesias rurais
Fonte: Aviso n.º 1387/2015

Em resultado da análise dos elementos informativos que integram o conteúdo documental do PDM de Aljustrel,
designadamente da informação constante da Planta de Ordenamento, torna-se possível concluir que a realidade
territorial a submeter à disciplina do plano de pormenor se apresenta na sua totalidade integrada na
classe de “Solo Rural”43, estando a área delimitada totalmente qualificada como “Espaços Afetos a
Atividades Industriais”.
Nos termos do estabelecido no regulamento do PDM de Aljustrel (vd. Capítulo IV - Qualificação do Solo Rural,
Secção VI - Espaços afetos a atividades industriais), a área de intervenção do PPCTAR corresponde à área
industrial, existente e de expansão da Soci-Roxo, tendo como como objetivos definidos, nos termos do n.º 2 do
artigo 31º, os seguintes:
•

1. Estruturação e organização territorial;

•

2. Estabelecimento de zonas de proteção sempre que se justifique;

•

3. Localização preferencial em áreas bem servidas por redes de acessos de nível estruturante;

•

4. Dotação de infraestruturas e estacionamento;

43 O solo rural assume presentemente a designação de solo rústico, de acordo com o expresso no atual regime jurídico dos instrumentos de gestão
territorial.
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•

5. Preservação da qualidade ambiental da zona e envolvente.

Tendo em consideração o disposto pelo PDM de Aljustrel, os objetivos que se pretendem ver alcançados com a
execução futura da área da Soci-Roxo estão associados a uma componente de cariz urbanístico, pelo que
constituem os objetivos urbanísticos. Estes deverão ser complementados com as Linhas de Orientação
Estratégica e os Objetivos do PDM, anteriormente observados, em particular os que se coadunam com a
promoção da elaboração do PPCTAR.

Figura 31 - Enquadramento do PPCTAR na Planta de Ordenamento do PDM de Aljustrel
Fonte: Planta de Ordenamento do PDM de Aljustrel
RELATÓRIO

93

PLANO DE PORMENOR PARA O CENTRO TECNOLÓGICO E AGROALIMENTAR DO ROXO

De acordo com o estabelecido no regulamento do PDM de Aljustrel, o regime de edificabilidade a cumprir na
realidade abrangida pelo Espaço afeto a atividades industriais da Soci-Roxo deverá cumprir o conjunto
de disposições determinadas pelo PDM para esta categoria de solo, sem prejuízo de outro regime de
utilização que com ela observe compatibilidade e que possa resultar de definição no âmbito da
elaboração do presente plano de pormenor, tendo em vista a prossecução da realização de intervenções
orientadas no sentido de promover a consolidação e qualificação urbanística da sua área de intervenção e definir
as condições para que se possa assumir futuramente como uma área de localização empresarial e de serviços
de referência, contribuindo para o reforço da base económica do concelho e para a geração de emprego.
Igualmente de acordo com o disposto no regulamento do PDM de Aljustrel, os solos integrados nesta categoria
de uso do solo estão identificados como espaços afetos a atividades industriais, já existentes e de expansão,
assumindo as mesmas correspondência com áreas já ocupadas e que denotam aptidão para a localização de
atividades económicas com necessidades especiais de afetação e organização do espaço rústico, entre elas se
incluindo as atividades de cariz industrial, logístico, comercial e de serviços.
O regime de edificabilidade adotado para estes solos resulta do disposto no artigo 32º (Ocupações e
utilizações) do regulamento do PDM de Aljustrel, sendo os mesmos balizados pelo disposto no artigo 20º deste
mesmo regulamento, que define as disposições comuns aplicáveis no solo rústico.
Nos termos do disposto no artigo 32.º, as ocupações e utilizações permitidas nos solos qualificados como
Espaços afetos a atividades industriais destinam-se exclusivamente à construção de edifícios
destinados à atividade industrial, armazenagem e logística, preferencialmente ligadas ao aproveitamento
de produtos agrícolas, pecuários, florestais e geológicos, resultando, em acordo com o estabelecido para
esta categoria de solo, a consideração dos seguintes requisitos / parâmetros urbanísticos:
• 1. Apenas podem ser localizados em solo rural nas situações em que é imprescindível a sua
localização na proximidade da produção ou porque tecnicamente não poderão estar localizados
nas zonas industriais, devendo estas situações ser comprovadas pela entidade reguladora do
licenciamento;
• 2. Índice de utilização do solo máximo é de 0,15;
• 3. O número máximo de pisos admitido acima da cota de soleira é de 2;
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• 4. Os efluentes não podem ser lançados diretamente em linhas de água, sendo obrigatório o
seu tratamento prévio de acordo com a legislação em vigor;
• 5. Serão observados os parâmetros da legislação em vigor em matéria de qualidade ambiental, no
que respeita a poluição atmosférica (poeiras e odores) e sonora, e o Regime de exercício da atividade
industrial.
Determina igualmente o artigo 32.º do Regulamento do PDM de Aljustrel que as edificações preexistentes
admitem a realização de obras de reconstrução, reabilitação e ampliação, desde prevejam a manutenção
do uso existente ou a alteração para a atividade industrial, armazenagem e logística ligada
preferencialmente ao aproveitamento de produtos agrícolas, florestais e geológicos, e se enquadrem nos
requisitos / parâmetros urbanísticos suprarreferidos.
Não obstante, o regulamento do PDM de Aljustrel determina igualmente a possibilidade de, em situações
tecnicamente justificadas pelo respetivo projeto e mediante parecer dos serviços setoriais competentes,
ser admitido um índice de utilização do solo máximo superior ao determinado, desde que as edificações
não afetem negativamente as áreas envolventes do ponto de vista paisagístico bem como da sua
utilização44.
Tendo por base os pressupostos anteriormente observados, será lícito inferir que as linhas de orientação
estratégica que regulam o desenvolvimento da proposta do plano de pormenor se apresentam enquadradas com
o conjunto de disposições que decorre da revisão do PDM de Aljustrel.
Apesar do enquadramento supra exposto, importará no entanto observar que as pretensões manifestadas no
decurso dos trabalhos do plano orientaram a necessidade imperativa de proceder a um fracionamento da
propriedade a assegurar o enquadramento futuro de uma operação de transformação fundiária capaz de
sustentar futuramente a alienação das diversas parcelas resultantes da solução de desenho urbano estabelecida
pelo plano para a área de intervenção.
A elaboração do PPCTAR configurava, inicialmente, uma tramitação sustentada através de uma das
modalidades específicas previstas para a figura do plano de pormenor (Plano de Intervenção em Espaço Rural –
PIER), sendo então assumido que o plano teria efeito registais e, subsequentemente, haveria lugar a um registo
individualizado dos prédios resultantes das operações de transformação fundiária previstas no plano, em
conformidade com o disposto no n.º1 do artigo 108º do RJIGT.

44

Em acordo com o estabelecido no n.º 4 do art.º 32º do Regulamento do PDM de Aljustrel.
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Não sendo este o entendimento da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
(CCDRA), expresso de resto no seu parecer constante da Ata de Conferência Procedimental do Plano, verificouse a necessidade de assumir, no âmbito da elaboração do plano, a reclassificação da área de intervenção
abrangida pelo plano como solo urbano, assegurado para o efeito o cumprimento do disposto no Decreto
Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto e no RJIGT.
Neste pressuposto, houve lugar a uma reformulação do plano, nela se incluindo a fundamentação da
reclassificação do solo rural em que a área de intervenção do plano presentemente se enquadra como solo
urbano. A fundamentação desenvolvida é apresentada, por questões de ordem metodológica, numa outra
secção do presente documento.
Observada a necessidade de reclassificação dos solos abrangidos pelo plano de pormenor como solo urbano, e
assumindo como válida a fundamentação apresentada, importa assim assumir um novo enquadramento da
proposta do plano com o PDM de Aljustrel, uma vez que a realidade territorial em estudo passará a classificada
como solo urbano e integrada na categoria de “Espaços de Atividades Económicas”.
Face às características existentes e previstas para a área de intervenção, e considerando que o RJIGT veio
instituir 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 a
categoria operativa de solo urbanizável, será assim entendível que o enquadramento da proposta do plano de
pormenor com o PDM de Aljustrel seja aferido em função das disposições do Regulamento do PDM de Aljustrel
que se encontra estabelecidas para o “Solo Urbanizado”, nomeadamente as que observam incidência direta com
a categoria de “Espaços de Atividades Económicas”.
Assim, e neste novo enquadramento do plano de pormenor, que decorre da reclassificação da sua área de
intervenção como solo urbano, importará observar o conjunto de disposições estabelecidas nos artigos 43º e 44º
do Regulamento do PDM de Aljustrel.
Assim, e nos termos do disposto no artigo 43º (Ocupações e utilizações), será sobretudo de atender ao disposto
nos números 3 e 4, que seguidamente se transcrevem

• 1. Nos Espaços de Atividades Económicas, é interdita a construção de edifícios destinados a
habitação, excetuando -se no caso de vigilantes, cuja área de construção máxima será de 80 m2;
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• 2. Nos Espaços de Atividades Económicas deve proceder-se à correta integração paisagística das
estruturas edificadas a construir, através da criação de uma faixa verde de proteção e non aedificandi
ao parque industrial com um afastamento mínimo de 10 metros aos terrenos envolventes.
Importará neste particular observar a imposição da criação de uma faixa verde de proteção e non aedificandi ao
parque industrial. A criação deste tipo de barreira poderá ser pertinente quando exigida num contexto urbano,
uma vez que permite salvaguardar um maior afastamento das ocupações afetas a usos de cariz industrial a
outros usos admitidos em ambiente urbano.
Tal não é o caso da área de intervenção que se pretende ver submetida à disciplina o plano de pormenor, cuja
envolvente imediata e próxima se caracteriza de forma inequívoca pela presença de um ambiente
assumidamente rural e vocacionado para as praticas agrícolas, que ocorrem de facto, não sendo identificada
neste envolvente imediata e próxima a existência de usos e/ou atividades urbanas que justifiquem a salvaguarda
deste afastamento.
A proposta desenvolvida no plano salvaguarda de resto a criação de uma faixa verde / arborizada ao longo eixo
viário (EM 527) que serve o acesso rodoviário à área de intervenção, potenciando assim a dissimulação da
presença da estrutura edificada já existente na área de intervenção e prevista pelo plano, bem como a
qualificação de toda a frente que se desenvolve ao longo deste eixo viário.
No que observa relação direta com as disposições constantes do artigo 44º (Regime de edificabilidade) do
Regulamento do PDM de Aljustrel, importará unicamente observar os parâmetros urbanísticos e disposições
seguidamente elencadas:
• 1. Índice de ocupação máximo do solo de 0,50;
• 2. Índice de impermeabilização máximo do solo de 0,60;
• 3. Altura máxima da fachada de 10 metros, podendo este valor ser excedido em construções de
caráter técnico, quando devidamente justificado.
Face às pretensões manifestadas para a área de intervenção, e tendo presente os termos de referência do plano
de pormenor, será expetável que seja assegurado o cumprimento do parâmetro referente à altura da fachada,
salvaguardando-se no entanto a situação de exceção já prevista e admitida no Regulamento do PDM de
Aljustrel.
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No que observa relação direta com os índices suprarreferidos, será expetável, face às necessidades das
atividades a instalar futuramente, que os mesmos sejam excedidos, importando observar que quanto menor for a
área a afetar a cada uma das parcelas resultantes da operação de transformação fundiária, maior será a
tendência e probabilidade destes índices virem a ser ultrapassados, situação que será admissível em sede de
plano de pormenor, desde que devidamente fundamentada.
A análise e abordagem desenvolvidas em torno da existência de servidões e restrições de utilidade pública, dada
a especificidade que apresenta, será objeto de análise numa secção própria do presente documento.

5.12. ENQUADRAMENTO COM O
PLANO ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO DO
CONCELHO DE ALJUSTREL

O Plano Estratégico de Desenvolvimento do Concelho de Aljustrel (PEDAL), apresentado em 2004, estabelecia
os seguintes objetivos estratégicos de desenvolvimento:
•

1. Diversificação da base económica e desenvolvimento do tecido empresarial local.

•

2. Qualificação e desenvolvimento das condições urbanas, ambientais e sociais.

•

3. Reforço da base institucional de apoio ao desenvolvimento.

O PEDAL assume uma proposta orientada no sentido de promover a realização de um conjunto de 36 projetos,
estando os mesmos definidos em torno de 4 Domínios Estratégicos de Intervenção e respetivos objetivos.
Quadro 15 - Domínios estratégicos de intervenção do PEDAL e respetivos objetivos
Domínios Estratégicos de
Intervenção
Diversificação e
Desenvolvimento
Empresarial

Desenvolvimento Rural

Desenvolvimento

do

Objetivos
Reforçar a base institucional de apoio ao desenvolvimento empresarial;
Criar e qualificar os espaços de localização de empresas;
Promover os mecanismos de educação e formação profissional adequados;
Criar condições institucionais e financeiras para a dinamização socioeconómica da subregião mineira
do Baixo Alentejo
Revitalizar e desenvolver as atividades agrícolas como suporte do mundo rural;
Utilizar e ordenar o espaço rural em função do seu potencial,
Promover a gestão integrada dos recursos endógenos tendo em conta o seu aproveitamento
económico e social;
Melhorar a acessibilidade e infraestruturação do meio rural
Consolidar e desenvolver o sector agroindustrial;
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Domínios Estratégicos de
Intervenção
Regadio e da Agroindústria

Ambiente
Urbano
Desenvolvimento Social

e

Objetivos
Criar e manter as condições de competitividade das horto-industrias, hortícolas e
hortofrutícolas;
Reforçar e desenvolver o associativismo agrícola
Promover a qualificação urbana e ambiental da vila e da sua envolvente;
Valorizar o património histórico e cultural e promover a dinamização sociocultural no concelho;
Reforçar as relações com o Alentejo Litoral e Interior
Fonte: Plano Estratégico de Desenvolvimento do Concelho de Aljustrel

Independentemente deste conjunto de 4 Domínios Estratégicos de Intervenção (DEI) ter sido assumido no
âmbito do PEDAL em 2004, observa-se a atualidade e o enquadramento das intervenções que se pretendem ver
assumidas no âmbito da proposta do plano de pormenor com alguns dos objetivos que se encontram previstos
no PEDAL, nomeadamente com o objetivo “Criar e qualificar os espaços de localização de empresas”,
enquadrado no DEI relativo à “Diversificação e Desenvolvimento Empresarial”, sendo igualmente de assumir um
enquadramento com a generalidade dos objetivos que se encontram associados ao DEI relativo ao
Desenvolvimento do Regadio e da Agroindústria.

5.13. ENQUADRAMENTO COM O
PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA
FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Aljustrel enquadra-se no Sistema de
Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI), em conformidade com o previsto no Decreto-Lei nº
124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, que lhe é conferida pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de
janeiro, dispondo este diploma sobre as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema de Defesa da
Floresta contra Incêndios (SDFCI).
O PMDFCI de Aljustrel contém as ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios, para além das ações
de prevenção, nele se incluindo igualmente a previsão e a programação integrada das intervenções das
diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios no território concelhio, visando a
operacionalização, ao nível local e municipal, das normativas constantes da legislação em vigor em matéria de
defesa da floresta contra incêndios.
A análise desenvolvida em torno do conteúdo documental do PMDFCI permite concluir, que o concelho de
Aljustrel apresenta uma extensa superfície territorial que compreende solos associados a usos
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agrícolas, sendo de observar que a envolvente imediata de área de intervenção a submeter à disciplina
do plano de pormenor regista igualmente uma presença significativa deste tipo de solos.
Tendo em consideração a análise de risco de vulnerabilidade à ocorrência de incêndios desenvolvida no âmbito
do PMDFCI de Aljustrel, torna-se possível inferir, designadamente através leitura da informação graficamente
representada no Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal do Concelho de Aljustrel, que a realidade
territorial que se pretende ver submetida à disciplina do plano de pormenor, face às preexistências que
já apresenta, não se encontra, na sua generalidade, classificada, em termos de perigosidade de incêndio.

De facto, verifica-se a existência de uma zona onde ocorreu já uma forte intervenção humana,
nomeadamente na área que se encontra ocupada pelas preexistências que se observam já no local, revestindo
estas a presença de alguns pavilhões industriais, áreas de armazenagem e espaços afetos à atividade industrial,
cujas implantações ocupam ocupa toda a metade sul da área de intervenção e que é diretamente servida pelo
traçado da EM527.
Na metade norte da área de intervenção, conjuntamente com uma faixa longitudinal situada na extrema
nascente da área, até aos limites definidos pelo canal do Roxo, está associada a área livre / disponível da
área de intervenção, com características naturais, assinalando-se a presença de estruturas que configuram a
existência de um conjunto de lagoas artificiais de decantação, associadas à antiga indústria do tomate,
presente no local, entretanto desativadas (quadrante nordeste).
Da análise realizada, resulta assim ao nível da área de intervenção do plano a identificação de apenas uma área
(quadrante noroeste) onde não se regista a presença de ocupações de natureza edificada. Esta área encontrase classificada, para efeitos do PMDFCI como estando associada a um risco de perigosidade “Muito baixa”.
Na realidade, toda a realidade territorial que se desenvolve na envolvente imediata e próxima da área de
intervenção abrangida pelo plano de pormenor, está diretamente associada à presença de solos onde se verifica
uma ocorrência de um risco de perigosidade de incêndio “Muito baixa” e “Baixa”, como se constata através da
leitura e análise da informação constante do extrato do Mapa de Perigosidade do PMDFCI que se apresenta.
Importará ainda assumir uma referência expressa ao facto que, numa envolvente mais afastada da área de
intervenção do plano, se detonar a presença, ainda que sem expressão territorial digna de registo, de alguns
solos associados a registos de perigosidade “Muito alta”, “Alta” e “Média”, ocorrências estas que observam
relação direta com a galeria ripícola e com o coberto vegetal que ocorre ao longo da Ribeira do Roxo.
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Figura 32 - Enquadramento do PPCTAR no Mapa de Perigosidade Florestal do concelho de Aljustrel
Fonte: CM Aljustrel - PMDFCI (adaptado)

Com base neste enquadramento, e consideradas as características do uso do solo presente na área de
intervenção e na realidade territorial envolvente, será de observar que os riscos de ocorrência de incêndio
florestal são bastantes baixos, podendo neste contexto considerar-se a admissibilidade das expetativas
de ocupação assumidas e manifestadas para a área de intervenção que se pretende ver submetida à
disciplina do plano de pormenor.

5.14. ENQUADRAMENTO COM O
PLANO MUNICIPAL DE
EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Aljustrel, adiante designado de PMEPCA, observa
enquadramento na designação de plano geral, ou seja, a sua elaboração e subsequente implementação permite
enfrentar a generalidade das situações de acidente grave ou catástrofes que possam vir a ocorrer na área de
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abrangência territorial do concelho de Aljustrel, definindo as orientações relativamente ao modo de atuação dos
vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de proteção civil.
A assunção que os riscos naturais e tecnológicos constituem ameaças constantes para as populações, fez com
que a Câmara Municipal de Aljustrel, na prossecução do princípio da precaução e da mitigação de riscos,
procedesse à revisão do seu PMEPC45.
De acordo com o PMEPCA, os acidentes rodoviários, acidentes / incêndios industriais, incêndios florestais,
movimentos de vertente, cheias e inundações, colapso de edifícios e colapso de estruturas são alguns dos riscos
com maior probabilidade de ocorrência no concelho e com consequências mais gravosas.
O PMEPCA é um documento de carácter geral que identifica os riscos de origem natural ou de ação antrópica
com probabilidade de ocorrência significativa no território municipal dos quais podem resultar acidentes graves
ou catástrofes passíveis de afetar populações, património edificado, ambiente e atividades socioeconómicas.
No âmbito do PMEPCA foram analisados e identificados ao nível do território concelhio os riscos
constantes do quadro que se apresenta.
Quadro 16 - Riscos do concelho de Aljustrel
Riscos Naturais

Riscos Tecnológicos

Movimentos de massa em
vertentes
Cheias e inundações (urbanas,
rápidas e progressivas
Risco sísmico
Risco de secas
Ondas de calor
Vagas de frio
Nevoeiros
Ciclones e violentos e tornados

Riscos Mistos

Acidentes rodoviários e aéreos

Incêndios florestais

Acidentes no transporte terrestre de mercadorias
perigosas
Colapso de estruturas (túneis, pontes e outras
infraestruturas)
Cheias e inundações por rotura de barragens
Colapso de galerias e cavidades de minas
Acidentes em áreas e parques industriais
Acidentes que envolvam substâncias perigosas (Diretiva
Seveso)
Acidentes em instalações de combustíveis, óleos e
lubrificantes
Acidentes em estabelecimentos de fabrico e de
armazenagem de produtos explosivos
Incêndios urbanos
Poluição atmosférica grave com partículas e gases

Degradação e contaminação de
aquíferos
Degradação e contaminação de
águas superficiais
Erosão hídrica dos solos

Fonte: PMEPCA (2016)

O PMEPCA procede a uma análise das causas desses eventos de origem natural ou tecnológica e avalia as
suas consequências, no sentido de contribuir para a definição de cenários de acidentes, para a formulação de
medidas destinadas à redução de riscos e para o estabelecimento de estratégias de intervenção destinadas a
minimizar as consequências da sua ocorrência destes eventos.
45 A revisão do PMEPCA foi aprovada pela Comissão Nacional de Proteção Civil e publicado por intermédio da Resolução n.º 26/2016 no Diário da
República, 2.ª série, n.º 150, de 5 de agosto de 2016.
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Tendo por base os trabalhos desenvolvidos, o PMEPCA estabelece enquanto objetivos gerais o conjunto de
objetivos seguidamente identificado.
Quadro 17 - Objetivos gerais do PMEPCA
Objetivos gerais do PMEPCA
Providenciar, através de uma resposta concertada as condições e a disponibilização dos meios indispensáveis à minimização dos
efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe
Planear com as entidades e agentes de proteção civil as ações de proteção civil e socorro
Promover estratégias que assegurem a continuidade e a manutenção da assistência e possibilitem a reabilitação, com a maior rapidez
possível, do funcionamento dos serviços públicos e privados essenciais e das infraestruturas vitais, de modo a limitar os efeitos da
ocorrência
Elaborar planos regulares de treinos e exercícios, de carácter setorial ou global, destinados a testar o PMEPC, permitindo a sua
atualização
Promover junto das populações ações de sensibilização para a autoproteção, tendo em vista a sua preparação e envolvimento na
estrutura de resposta à emergência especialmente nos habitantes ou utilizadores de infraestruturas existentes na área de risco mais
elevado
Fonte: PMEPCA (2016)

Tendo em consideração a superfície territorial a submeter à disciplina do plano de pormenor, será de considerar
que os acidentes mais suscetíveis de ocorrer na área de intervenção se apresentam mais diretamente
relacionados com os riscos tecnológicos, situação que decorrerá em grande medida das características das
preexistências de edificado e dos usos e funções que se encontram já presentes na realidade territorial em
estudo.
Enquadrados nesta tipologia de riscos, poderão ser assumidos, enquanto riscos potenciais passíveis de
ocorrência / interferência na área de intervenção do plano, os seguidamente enunciados:
•

1. Acidentes rodoviários e aéreos;

•

2. Acidentes no transporte terrestre de mercadorias perigosas;

•

3. Cheias e inundações por rutura de barragens;

•

4. Acidentes em áreas e parques industriais;

•

5. Incêndios urbanos.

A primeira situação referenciada, respeitante aos acidentes rodoviários e aéreos, observa relação direta com a
infraestrutura viária que serve diretamente a área de intervenção do plano, designadamente a EM 527, que
estabelece a ligação entre Montes Velhos e Ervidel. No caso presente, o risco associado está diretamente
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associado à eventualidade da ocorrência de acidentes rodoviários, pese embora, o último registo de um
acidente com um ferido grave na EM 527 remonte a 201046.
O transporte de mercadorias perigosas por via rodoviária coloca problemas de segurança,
nomeadamente pelas consequências que dele podem vir a resultar e, embora não existam informações relativas
à ocorrência de quaisquer acidentes deste género na EM 527, será de considerar a eventualidade da
ocorrência de acidentes associados ao transporte deste tipo de mercadorias. Importará no entanto
observar que a via em causa se trata de uma via de acesso local e de ligação entre dois aglomerados urbanos
do município, não sendo por esta razão expetável a circulação de veículos de transporte de mercadorias
perigosas, não se descurando no entanto a eventual necessidade do acesso deste tipo de veículos à área
de intervenção do plano, por via da implementação da futura infraestrutura ou do abastecimento às
empresas a instalar.
A relativa proximidade da Ribeira do Roxo e a existência da Barragem do Roxo, a montante, motivaram a
consideração do risco de cheias e inundações por rutura de barragens. De acordo com o PDM de Aljustrel47,
a eventual rutura da barragem do Roxo poderá provocar uma onda de inundação que se propaga por
uma extensão de 107 km, 34 km no vale da Ribeira do Roxo a jusante da barragem até à confluência com
o Rio Sado. A rutura da Barragem do Roxo afetaria todas as áreas e populações ribeirinhas, nomeadamente a
povoação de Montes Velhos, a sul.
Tendo em vista uma aferição mais adequada da onda de inundação provocada pela eventual rutura da
Barragem do Roxo impôs-se uma análise da Carta C20 - Riscos Naturais e Tecnológicos do PDM de
Aljustrel, sendo desta forma possível observar que os “Locais vulneráveis a cheia ou inundação por rutura
de barragem” não atingem os limites da área de intervenção do PPCTAR, pelo que este risco tecnológico
não carece de consideração no âmbito da proposta do plano de pormenor.
Uma outra situação identificada observa relação direta com a eventual ocorrência de acidentes em áreas e
parques industriais. Esta tipologia de acidentes ocorre geralmente em resultado do desenvolvimento não
controlado de processos diretamente associados ao normal funcionamento de estabelecimentos industriais,
podendo resultar na ocorrência de explosões, incêndios e/ou na emissão de substâncias contaminantes.
É igualmente assumida uma referência à ocorrência de incêndios urbanos, embora numa perspetiva mais
restrita, de incêndio em edifício. Os efeitos associados à ocorrência deste tipo de incêndios assumem uma
expressão variável, resultando esta em grande medida das características dos edifícios afetados, do tipo de

46
47

Sinistralidade Ano de 2010 - Distrito de Beja, Observatório de Segurança Rodoviária, ANSR
Volume I – Relatório.
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materiais e infraestruturas que se encontram na sua proximidade e dos acessos aos locais de ocorrência deste
tipo de sinistros.
Não obstante não ser assumidamente urbana, no verdadeiro sentido do termo, a área de intervenção que se
pretende ver submetida à disciplina do plano de pormenor apresenta já algumas preexistências de
edificado que estão diretamente associadas a usos de natureza industrial e/ou de armazenagem e podem
ser encaradas enquanto edifícios de grande dimensão (ainda que não dotados de um elevado número de
pisos), pelo que a deflagração deste tipo de incêndios poderá assumir proporções que não podem nem
devem ser desconsideradas ou desacauteladas no âmbito da proposta do plano de pormenor.

5.15. ENQUADRAMENTO COM
OUTROS PLANOS MUNICIPAIS DE
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

O concelho de Aljustrel possui presentemente um conjunto de planos de pormenor eficazes, cuja referência e
descrição observa conformidade com o exposto no quadro seguinte.
No contexto da elaboração do PPCTAR, o PP da Zona Industrial de Aljustrel (Malha Ferro) e o PP da Zona
Industrial da Messejana assumem uma componente funcional similar, e podem ser entendidos como uma
mais-valia, uma vez que poderão constituir um fator indutor ao surgimento de complementaridades e
sinergias entre estas realidades. Estes dois instrumentos de gestão territorial constituem atualmente a oferta
ordenada e regulamentada de espaços destinados à instalação de atividades económicas no concelho, não
obstante se verificar a possibilidade de instalação das atividades económicas em outras localizações do
concelho.
Para além desta relação de similaridade funcional que se observa entre estas realidades territoriais, afigura-se
igualmente merecedora de uma referência particular a existência de outro plano no concelho, ainda que este
observe funcionalidades distintas das observadas na área de intervenção do presente plano, em concreto do
Plano de Pormenor do Parque de Exposições e Feiras de Aljustrel, dado a sua complementaridade e
elemento de dinamização e promoção empresarial no concelho.
Os restantes planos de pormenor em vigor destinam-se, na sua maior parte, ao ordenamento e regulamentação
de parcelas do território com função habitacional, fazendo-se também menção aos instrumentos de gestão
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territorial destinados aos equipamentos coletivos e a um PIER, cujo objetivo se encontra diretamente associado
com o ordenamento das atividades agrícolas.
Quadro 18 - Planos de Pormenor em vigor no concelho de Aljustrel
PP
PP do Carregueiro
PP da Encosta de Nossa
Senhora do Castelo
PP do Ferragial da Forca
PP Frente à Cooperativa
do Pessoal da Mina

Publicação
1.ª Alteração Regime Simplificado Declaração n.º 117/2005 (2.ª série), de 4 de
maio de 2005
2.ª Alteração Regime Simplificado Declaração n.º 235/2004 (2.ª série), de 3 de
setembro de 2004
1.ª Publicação - Portaria n.º 138/94, de 8 de
março de 1994
1.ª Alteração de Pormenor - Declaração n.º
297/99 (2.ª série), de 15 de setembro de 1999

PIER da Herdade de
Vale de Coelheiros

1.ª Publicação - Aviso n.º 1141/2014, de 27 de
janeiro de 2014

PP do Malha Ferro –
Aljustrel (Zona Industrial)

1.ª Alteração - Resolução de Conselho de
Ministros n.º 35/2000, de 19 de maio de 2000

PP do Monte Branco

Revisão - Aviso n.º 899/2008, de 10 de janeiro
de 2008

PP do Parque de
Exposições e Feiras de
Aljustrel
PP da Rua do Coronel
Mourão
PP da Zona Desportiva
de Aljustrel
PP da Zona frente ao
Centro de Formação
Profissional de Aljustrel
PP da Zona Industrial da
Messejana

1.ª Publicação - Declaração 3-4-97, de 23 de
abril de 1997
1.ª Publicação - Declaração 4-3-97, de 1 de
abril de 1997
1.ª Publicação - Declaração n.º 234/2000, de
21 de julho de 2000

Objeto
O Plano estabelece o parcelamento da área de intervenção com vista à
constituição de 22 lotes destinados a habitação unifamiliar de custos
controlados.
Loteamento destinado à construção do tipo unifamiliar, implantadas em
banda com lotes para realojamento (habitação social unifamiliar) (um
piso) e lotes para disponibilizar (dois pisos).
Destinado à implementação de equipamentos coletivos (parque
municipal, complexo das piscinas e anfiteatro e biblioteca).
Destinado à construção de 36 moradias.
Tem por objeto a definição da ocupação e respetivo modelo de
ordenamento agrícola e regulação das atividades complementares da
Herdade de Vale do Coelheiros.
Tem por objetivo estabelecer regras para a ocupação do uso do solo
de 37 lotes destinados à construção de armazéns, oficinas e indústrias
de pequena e média dimensão.
Estabelece as regras e orientações a que obedece a ocupação, uso e
transformação do solo para construções do tipo unifamiliar, geminadas,
agrupadas em 3 blocos de banda contínua.
Destinado a construções e equipamentos para o parque de exposições
e feiras de Aljustrel
Destinado a evitar a descaracterização do conjunto
Destinado a equipamentos da zona desportiva de Aljustrel

1.ª Publicação - Declaração 26-2-90, de 26 de
março de 1990

Loteamento destinado a construções do tipo unifamiliar e implantadas
em banda contínua e moradias isoladas e geminadas

1.ª Publicação - Declaração 146/2002, de 16
de maio de 2002

Tem por objetivo estabelecer regras para a ocupação do uso do solo
de lotes destinados a uso industrial / empresarial

Fonte: SNIT, DGT

O enquadramento da proposta do plano com outros instrumentos de gestão territorial de hierarquia e natureza
similares é, por norma, assumido como uma opção estratégica do próprio plano, decorrendo esta opção de uma
necessidade de articular a proposta a desenvolver ao longo das diferentes fases do processo técnico de
elaboração do plano com as linhas de orientação e propostas que se encontram implícitas e que
resultam diretamente da implementação de outras figuras de planeamento eficazes ou cujo processo de
elaboração se encontre em curso.
A questão determinante que decorre deste enquadramento observa relação direta com a eventual necessidade
de estabelecer uma articulação formal entre o conteúdo global das propostas previstas ou que se
pretendem ver preconizadas pelos diferentes instrumentos de planeamento, nomeadamente no que
observa relação direta com propostas cuja exequibilidade tenderá a estar associada à realização de
investimentos a suportar pelo município.
De entre este conjunto de investimentos assumem-se como merecedores de destaque, pela importância que
observam para a prossecução dos objetivos diretamente associados à elaboração do plano, os investimentos
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relacionados com a execução de soluções orientadas em torno da requalificação da estrutura viária e respetivas
redes de infraestruturas que a ela se encontram associadas.
A Câmara Municipal de Aljustrel, em reunião ordinária de Câmara, realizada no dia 29 de abril de 2015,
deliberou por unanimidade dar início ao procedimento para concretização de um conjunto de planos de
pormenor (nos quais se incluía o presente PP para o Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo) identificados
de seguida e aprovar os respetivos termos de referência:
Quadro 19 - Planos de Pormenor em elaboração no concelho de Aljustrel
PP

Publicação

Parque Empresarial e
Logístico da Mancoca

Infraestruturas de apoio
de acolhimento para
empresas, localizado
no Espaço de
Atividades Económicas
no Carregueiro

Nossa Senhora
Castelo (UOPG 3)

do

- Declaração de retificação n.º 41/2016, de 21
de janeiro de 2016

- Edital n.º 1077/2015, de 3 de dezembro de
2015;
- Declaração de retificação n.º 68/2016, de 26
de janeiro de 2016

- Edital n.º 1079/2015, de 3 de dezembro de
2015;
- Declaração de retificação n.º 55/2016, de 25
de janeiro de 2016

Zona Histórica de
Messejana (UOPG 7)

Centro Histórico
Aljustrel (UOPG 6)

- Edital n.º 1045/2015, de 19 de novembro de
2015;

de

- Edital n.º 1080/2015, de 3 de dezembro de
2015;
- Declaração de retificação n.º 57/2016, de 25
de janeiro de 2016
- Edital n.º 1081/2015, de 3 de dezembro de
2015;
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Objetivos gerais
O Plano de Pormenor do Parque Empresarial e Logístico da Mancoca,
dotado de uma localização privilegiada, junto ao acesso à A2, que
permitirá abrir a Região ao exterior, assume, assim, os seguintes
objetivos:
1. Promover a constituição de um Sistema Regional de Logística
Empresarial, por forma a dotar a região de condições de elevada
qualidade de atracão de empresas e de desenvolvimento empresarial;
2. Constituir um potencial de desenvolvimento regional, ancorado na
plataforma logístico-industrial de Sines e no aeroporto de Beja;
3. Garantir a sustentabilidade económica das produções agro-florestal
e agroindustriais;
4. Diversificar e valorizar as produções regionais.
O Plano de Pormenor de Infraestruturas de Apoio de Acolhimento para
Empresas, localizado no Espaço de Atividades Económicas do
Carregueiro, permitirá promover a diversificação e valorização das
produções locais, tornando operativa a multifuncionalidade dos
sistemas agrossilvopastoris e do património agrícola e rural.
Este plano tem como objetivos:
1. Criar condições para o acolhimento e fixação de novas atividades
económicas cujas características sejam compatíveis com o espaço
urbano e para a relocalização de atividades existentes;
2. Definir o desenho urbano dos espaços em articulação com as
categorias de espaço da envolvente próxima;
3. Definir e consagrar a estrutura edificada;
4. Definir as acessibilidades;
5. Definir as zonas de proteção e enquadramento ambiental.
Tem como objetivos:
1. Requalificar uma área de valor paisagístico assegurando a
adequada integração que reflita as aptidões do local, tendo em conta o
imóvel classificado em presença;
2. Promover um enquadramento adequado à envolvente patrimonial
existente, acautelando os valores cénicos e da identidade da
paisagem;
3. Prever a realização de trabalhos de proteção e conservação dos
elementos patrimoniais;
4. Garantir a intervenção cuidada face às preexistências na perspetiva
de uma melhoria ambiental, nomeadamente no que respeita ao
impacte visual;
5. Compatibilizar a valorização dos recursos naturais com o
desenvolvimento de outras atividades humanas.
6. Promover uma intervenção que assegure a salvaguarda e
valorização das áreas mais sensíveis do ponto de vista ambiental e
paisagístico.
Tem como objetivos:
1. Reabilitar as áreas degradadas;
2. Preservar as construções existentes.
3. Definir, em articulação com a estrutura viária e pedonal, espaços de
vivência urbana e outros espaços verdes e de utilização pública;
4. Promover uma ocupação que assegure a salvaguarda e valorização
das áreas mais sensíveis do ponto de vista ambiental e paisagístico.
Tem como objetivos:
1. Reabilitar as áreas degradadas;
2. Preservar as construções existentes.
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PP

Centro Tecnológico e
Agroalimentar
do
Roxo

Infraestruturas de apoio
de acolhimento para
empresas, localizado
no
Espaço
de
Atividades Económicas
de Ervidel (UOPG 4)

Núcleo Patrimonial do
Parque Mineiro de
Aljustrel (UOPG 1)

Parque de investigação,
tecnológica e
desenvolvimento de
Aljustrel, localizado a
Sul da zona do +25

Espaço residencial em
solo urbanizável no
perímetro urbano de
Aljustrel

Infraestruturas de apoio
de acolhimento para
empresas, localizado
no
Espaço
de
Atividades Económicas
em Rio de Moinhos

Publicação

Objetivos gerais

- Declaração de retificação n.º 59/2016, de 25
de janeiro de 2016

3. Definir, em articulação com a estrutura viária e pedonal, espaços de
vivência urbana e outros espaços verdes e de utilização pública;
4. Promover uma ocupação que assegure a salvaguarda e valorização
das áreas mais sensíveis do ponto de vista ambiental e paisagístico.
A elaboração deste plano tem como principal objetivo possibilitar
o desenvolvimento de atividades económicas maioritariamente
associadas às explorações agrícolas e ao regadio, potenciando a
mais-valia que resulta desta simbiose.

- Edital n.º 1082/2015, de 3 de dezembro de
2015;
- Declaração de retificação n.º 58/2016, de 25
de janeiro de 2016

- Edital n.º 1083/2015, de 3 de dezembro de
2015;
- Declaração de retificação n.º 54/2016, de 25
de janeiro de 2016

- Edital n.º 1094/2015, de 4 de dezembro de
2015;
- Declaração de retificação n.º 62/2016, de 25
de janeiro de 2016

- Edital n.º 1095/2015, de 4 de dezembro de
2015;
- Declaração de retificação n.º 61/2016, de 25
de janeiro de 2016

- Edital n.º 1096/2015, de 4 de dezembro de
2015

- Edital n.º 1116/2015, de 7 de dezembro de
2015;
- Declaração de retificação n.º 60/2016, de 25
de janeiro de 2016
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A proposta de Plano permitirá um tratamento mais detalhado ao
nível da implantação de edifícios afetos ao desenvolvimento de
atividades industriais, armazenagem e logística, ligadas
preferencialmente ao aproveitamento de produtos agrícolas e
florestais, e definirá complementaridades com os espaços
agrícolas.
O Plano de Pormenor – Infraestruturas de Apoio de Acolhimento para
Empresas, localizado no Espaço de Atividades Económicas de Ervidel,
tem como objetivos:
1. Criar condições para o acolhimento e fixação de novas atividades
económicas cujas características sejam compatíveis com o espaço
urbano e para a relocalização de atividades existentes;
2. Definir o desenho urbano dos espaços em articulação com as
categorias de espaço da envolvente próxima;
3. Definir e consagrar a estrutura edificada;
4. Definir as acessibilidades;
5. Definir as zonas de proteção e enquadramento ambiental.
Tem como objetivos:
1. Permitir a recuperação do património e promover o seu estudo e
investigação científica, nas várias componentes do âmbito histórico e
cultural, assim como natural e geológico;
2. Tornar este conjunto patrimonial em locais de lazer e usufruto da
população local, contribuindo através da educação patrimonial para a
preservação do legado social e para o desenvolvimento e geração de
riqueza, nomeadamente através da atividade turística;
3. Atrair e gerir os fluxos de visitantes, através da criação de uma zona
de visita delimitada, sinalizada e infraestruturada, promovendo
simultaneamente atividades complementares que permitam aumentar o
tempo de estadia e contribuir para a procura dos serviços turísticos
locais.
Tem como objetivo promover a constituição de uma Rede Regional de
Ciência, Tecnologia e Inovação ajustada ao perfil produtivo regional e
às dinâmicas económicas regionais, fomentadora da competitividade
empresarial e respondendo aos desafios da modernização e
qualificação da base económica regional. A sua proximidade com uma
das empresas de maior envergadura do concelho (de exploração
mineira) permitirá também o desenvolvimento das atividades
estratégicas emergentes diversificando e qualificando a base
económica e afirmando novos sectores de especialização regional.
Tem como objetivos:
1. Definição de densidades de ocupação consonantes com o meio
urbano em que se inserem;
2. Previsão de infraestruturas completas, estacionamento,
equipamentos de utilização coletiva, espaços verdes e outros espaços
públicos de proximidade com dimensão adequada.
A execução destas áreas deve ser feita mediante ação programada de
conceção da sua estrutura e morfologia urbanas, rede de
acessibilidades e infraestruturação, de acordo com PMOT (Plano de
Pormenor ou Plano de Urbanização a elaborar) ou por unidades de
execução de acordo com o Regulamento Geral das Edificações
urbanas e por verificação das disposições referenciadas no presente
Regulamento.
O Plano de Pormenor – Infraestruturas de Apoio de Acolhimento para
Empresas, localizado no Espaço de Atividades Económicas de Rio de
Moinhos, permitirá promover a diversificação e valorização das
produções locais.
Este plano tem como objetivos:
1. Criar condições para o acolhimento e fixação de novas atividades
económicas cujas características sejam compatíveis com o espaço
urbano e para a relocalização de atividades existentes;
2. Definir o desenho urbano dos espaços articulação com as categorias
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PP

Publicação

Expansão da zona
industrial de Aljustrel
(consolidação e
conclusão das
infraestruturas de apoio
ao empreendedorismo)

Centro de
(UOPG 2)

Aljustrel

Objetivos gerais

- Aviso n.º 14724/2015, de 17 de dezembro de
2015

- Edital n.º 1148/2015, de 21 de dezembro de
2015;
- Declaração de retificação n.º 56/2016, de 25
de janeiro de 2016

de espaço da envolvente próxima;
3. Definir e consagrar a estrutura edificada;
4. Definir as acessibilidades;
5. Definir as zonas de proteção e enquadramento ambiental.
A elaboração deste plano decorre da necessidade de aumentar a zona
industrial de Aljustrel, uma vez que, atualmente, a zona existente, se
encontra completamente preenchida. A expansão da zona industrial de
Aljustrel permitirá consolidar e concluir as infraestruturas de apoio ao
empreendedorismo. O desenvolvimento deste plano de pormenor pode
contribuir para uma melhoria qualitativa da base económica local,
através do incremento da inovação e do desenvolvimento tecnológico
nas empresas, da valorização económica dos recursos e das
produções regionais.
Esta zona, já identificada no PDM, como espaço de atividades
económicas oferece vantagens para a concretização do plano de
pormenor proposto.
Tem como objetivos:
1. Estruturar e programar a ocupação urbana e articular as
subcategorias de espaço propostas;
2. Colmatar as malhas viárias existentes;
3. Definir, em articulação com a estrutura viária e pedonal, espaços de
vivência urbana e outros espaços verdes e de utilização pública;
4. Reservar áreas para instalação de equipamentos coletivos;
5. Programar a execução das infraestruturas;
6. Reabilitar as áreas degradadas;
7. Promover uma ocupação que assegure a salvaguarda e valorização
das áreas mais sensíveis do ponto de vista ambiental e paisagístico.

Fonte: SNIT, DGT

A área de intervenção do PPCTAR apresenta uma localização que reflete de certa forma o seu isolamento
relativamente às malhas urbanas existentes no território, assim como em relação às principais acessibilidades
viárias, não se configurando desta forma a necessidade de uma articulação formal entre o conteúdo global das
propostas previstas ou que se pretendem ver preconizadas, designadamente investimentos relacionados com a
execução de soluções orientadas em torno da requalificação da estrutura viária e respetivas redes de
infraestruturas.
Será no entanto de observar a existência de uma relação centrada em torno da similaridade funcional que a
elaboração do presente PPCTAR possui relativamente a outros planos em elaboração no concelho de Aljustrel e
que visam dotar o território concelhio com uma rede alargada de Espaços de Atividades Económicas e
reforçar a capacidade de oferta instalada, promovendo desta forma o desenvolvimento económico do
concelho e o fomento à criação de emprego.
A expansão da zona industrial de Aljustrel, conjuntamente com o Parque de Investigação Tecnológica e
Desenvolvimento de Aljustrel, bem como a implementação de infraestruturas de apoio de acolhimento
para empresas em Mancoca, Carregueiro, Ervidel, Rio de Moinhos e no Roxo, embora com âmbito e
finalidades diversas, constituem, de facto, a operacionalização preconizada pelas linhas estratégicas e
objetivos definidos em sede de PDM para o concelho de Aljustrel.
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Acresce que os planos de pormenor em elaboração, designadamente o do Parque Empresarial e Logístico da
Mancoca e das Infraestruturas de apoio de acolhimento para empresas, localizado no Espaço de Atividades
Económicas no Carregueiro, possuem igualmente um âmbito que se encontra associado ao desenvolvimento do
setor agroindustrial, em consonância com os objetivos que regem a elaboração do PPCTAR.
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6. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

6.1. INTRODUÇÃO

O presente capítulo procura resumir a análise da realidade que atualmente se observa em torno da
superfície territorial a submeter à disciplina do plano de pormenor. Esta análise foi desenvolvida na
sequência dos trabalhos de campo realizados no terreno e da interpretação dos dados estatísticos e
bibliográficos recolhidos ao longo da fase inicial do processo técnico que se encontra diretamente associado à
elaboração do plano de pormenor.
O conjunto de informações recolhido nesta fase embrionária do processo técnico de elaboração do plano e as
subsequentes análises que resultaram da sua interpretação viriam a ser complementadas através do
estabelecimento de contatos com alguns dos atores institucionais que apresentam um envolvimento
mais direto no processo de planeamento. Este conjunto de contatos viria a assumir um papel determinante e
contribuir para um melhor enquadramento e para um melhor nível de compreensão da realidade territorial e
funcional em estudo, assim como da situação de referência que caracteriza no território envolvente que
enquadra a área de intervenção do plano de pormenor.
Será assim de assumir como pretensão, nesta fase de análise e diagnóstico da realidade territorial em estudo,
que este conjunto de ações, que observa enquadramento no domínio do planeamento estratégico, possa
sustentar o estabelecimento de um quadro de referência capaz de contribuir para a identificação das
potencialidades e debilidades que se manifestam ao nível da área de intervenção do plano e, numa
perspetiva mais abrangente, em torno do território presente na sua envolvente imediata a próxima.
Os resultados obtidos na sequência do conjunto de análises desenvolvido nesta fase inicial dos trabalhos do
plano constituem-se assim como elementos de extrema importância, uma vez que sustentam o
estabelecimento de uma articulação entre os vários tipos de informação disponibilizados com as
próprias ideias, propostas ou aspirações dos agentes locais mais diretamente envolvidos no processo
de transformação do território, designadamente a Associação de Beneficiários do Roxo, proprietária dos solos
que integram a área de intervenção do plano de pormenor, mas também, e em particular, com os representantes
da Câmara Municipal de Aljustrel.
Sendo entendida como desadequada a dissociação da área de intervenção em estudo da realidade territorial
que sustenta o seu enquadramento em termos espaciais e funcionais, as análises desenvolvidas no decurso
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desta fase inicial de caracterização e diagnóstico viriam a extravasar, ao nível de alguns dos descritores
considerados, os limites estabelecidos para a própria área de intervenção do plano, sustentando desta forma
uma articulação efetiva da área de intervenção do plano com a realidade territorial envolvente que a enquadra,
não apenas em termos espaciais, mas também em termos funcionais.
Observadas estas premissas, e tida em consideração a metodologia de base que esteve na génese da
estruturação do presente documento, os estudos e análises directamente relacionados com a caracterização e
diagnóstico da área de intervenção e realidade territorial envolvente observam conformidade com o apresentado
ao longo das secções seguintes, estando os mesmos estruturados em função dos diversos descritores a que
cada uma das matérias abordadas se apresenta diretamente associada.
Afigura-se no contexto presente merecedor de uma referência expressa o facto do concelho de Aljustrel ter sido
objeto de uma reorganização administrativa do seu território, designadamente ao nível das freguesias que dele
fazem parte integrante, tendo esta mesma reorganização sido concretizada nos termos do disposto na Lei n.º
11-A/2013, de 28 de janeiro.
O diploma legal supra identificado estabelece a reorganização administrativa do território das freguesias,
dando cumprimento à obrigação de reorganização administrativa do território das freguesias constante da Lei n.º
12/2012, de 30 de maio, sendo esta, no caso do concelho de Aljustrel, concretizada através da criação de
freguesias por agregação, em conformidade com os princípios, critérios e parâmetros definidos neste diploma
legal.
Resultou assim desta reorganização administrativa do território das freguesias do concelho de Aljustrel a
agregação de duas freguesias anteriormente existentes, resultando o “novo” mapa das freguesias do
concelho em conformidade com a informação constante do quadro que se apresenta.
Quadro 20 - Reorganização administrativa do território das freguesias do concelho de Aljustrel
Freguesias antes da reorganização administrativa
Aljustrel
Ervidel
Messejana
São João de Negrilhos
Rio de Moinhos

Freguesias após a reorganização administrativa
União das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos
Ervidel
Messejana
São João de Negrilhos
-

Fonte: Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro

Pode constatar-se através da leitura da informação constante do quadro apresentado que ocorreu a agregação
de duas das cinco freguesias anteriormente existentes no concelho, resultando desta forma a criação de uma
freguesia por agregação e a consequente redução do número total de freguesias anteriormente existente no
território concelhio para um total de 4 freguesias.
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Não obstante a reorganização administrativa operada, as análises desenvolvidas no âmbito dos trabalhos do
plano serão estruturadas em função do ano a que os dados se reportam, e a diferentes escalas de análise,
entendendo-se ser esta a forma mais expedita de sustentar a sua adequação à realidade administrativa do
concelho.

6.2. ENQUADRAMENTO
TERRITORIAL DA ÁREA DE
INTERVENÇÃO

A área de intervenção que se pretende ver submetida à disciplina do plano de pormenor assume uma
abrangência territorial de aproximadamente 13 hectares, estando já parcialmente ocupada com algumas
preexistências de edificado diretamente associadas a funções de cariz empresarial / industrial.

Figura 33 - Enquadramento Territorial da área de intervenção do PPCTAR
Fonte: CAOP 2016 (DGT, 2016) - (adaptado)

Em resultado da análise dos elementos informativos disponibilizados é possível observar de que a área de
intervenção se enquadra, em termos administrativos no concelho de Aljustrel, no território da União das
Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, tendo esta última sido criada, como a sua própria designação deixa
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antever, por agregação das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, nos termos da reorganização
administrativa recentemente ocorrida no concelho de Aljustrel em 2013.
Pelo posicionamento que observa no território concelhio, a área de intervenção localiza-se na proximidade do
aglomerado urbano de Montes Velhos, que integra a freguesia de S. João de Negrilhos.
Em termos locativos, a área de intervenção situa-se entre os aglomerado de Montes Velhos e Ervidel, dos
quais dista em cerca de 2 km e 7,5 km, respetivamente. O posicionamento da área de intervenção do plano
confere-lhe igualmente uma proximidade relativa à sede de concelho, distando de Aljustrel em cerca de 11
km, o que lhe confere vantagens locativas em termos de acessibilidades.
A área de intervenção é diretamente servida pelo traçado da EM527, que estabelece a ligação entre os
aglomerados urbanos de Montes Velhos e de Ervidel. A partir destes dois aglomerados é possível
estabelecer a conexão com os principais eixos viários estruturantes, bem como a outros concelhos e a centros
urbanos de dimensão regional.
De facto, esta relação de proximidade com vila de Aljustrel e o facto da área de intervenção se desenvolver na
proximidade do traçado do IP1/A2, o principal corredor viário longitudinal do sul de Portugal, conjuntamente
com outras vias de dimensão regional / nacional, tais como o IP8, a EN2, a EN18 e a ER2, conferem à área de
intervenção do plano algumas mais-valias em termos locativos e, consequentemente, uma forte apetência
para o reforço das condições adequadas à instalação de um polo empresarial na proximidade da sede de
concelho, com prevalência para a instalação de funções de cariz empresarial e/ou industrial.
Esta rede viária que a área de intervenção consegue aceder, possibilita o acesso à Área Metropolitana de Lisboa
e ao Algarve, por um lado, e aos polos logísticos de Sines e de Beja, permitindo igualmente o acesso ao país
vizinho.

6.3. CONDICIONANTES DE ORDEM
SUPERIOR / SERVIDÕES E RESTRIÇÕES
DE UTILIDADE PÚBLICA

A abordagem desenvolvida no âmbito do presente descritor assume por objetivo a identificação do conjunto
condicionantes de ordem superior presentes na realidade territorial em estudo e que decorrem da existência
de servidões e restrições de utilidade pública.
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A identificação destas condicionantes permitirá a obtenção de um conhecimento relativo ao conjunto de normas
e princípios gerais que a elas se encontra diretamente associado e que rege e atua como elemento
condicionador à utilização do solo. Em suma, serão identificadas as condicionantes que tenderão a
influenciar de forma direta o processo de desenvolvimento da proposta de ocupação urbanística que se
pretende ver estabelecida e futuramente concretizada na área de intervenção.
Neste sentido, e tendo em consideração a informação constante da Planta de Condicionantes do PDM de
Aljustrel, bem como o conjunto de análises realizadas no local, pode concluir-se que na área de intervenção
que se pretende ver submetida à disciplina do plano se observa a existência de algumas servidões e
restrições de utilidade pública.
Com base na análise desenvolvida em torno dos elementos cartográficos disponibilizados pelo município, assim
como os limites que se encontram estabelecidos para a área de intervenção a submeter à disciplina do plano de
pormenor, torna-se possível verificar que no interior do perímetro que delimita a área de intervenção existe uma
linha de água que integra a rede hidrográfica concelhia, sendo igualmente identificada a presença de troços
que integram a rede elétrica concelhia.
A presença de uma linha de água natural na área de intervenção que se pretende ver submetida à disciplina do
plano incorre, por força da legislação que se encontra presentemente em vigor, na constituição de uma faixa de
terreno afeta a servidão de Domínio Hídrico, com os condicionalismos que daí decorrem.
Observadas as características que a linha de água identificada na Planta de Condicionantes do PDM
apresenta (águas não navegáveis nem flutuáveis), as servidões que se encontram instituídas abrangem
uma faixa de 10 metros, sendo esta distância medida a partir das margens das respetivas linhas de água.
Este elemento natural, embora cartografado na Planta de Condicionantes do PDM de Aljustrel, não assume uma
expressão digna de registo, não constando mesmo a sua identificação do levantamento topográfico realizado no
terreno e posteriormente homologado pela Direção-Geral do Território. A situação identificada no terreno
corresponde a um talvegue, e constituirá um vestígio de uma vala existente no passado, conforme
informado pela ABROXO, pelo que apesar dos condicionalismos de ordem legal decorrentes da sua
representação na cartografia do PDM, estes não se verificam de facto no terreno.
Tal como anteriormente referido, verifica-se que a área de intervenção do plano se encontra já servida pela rede
elétrica existente no concelho, nela estando presentes troços aéreos que integram a rede elétrica de média
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tensão existente e que asseguram o fornecimento / distribuição de energia elétrica às unidades
industriais / empresariais já presentes e em laboração no local.

Figura 34 - Enquadramento do PPCTAR na Planta de Condicionantes do PDM de Aljustrel
Fonte: Planta de Condicionantes do PDM de Aljustrel
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Dada a presença destes troços integrantes da rede elétrica de média e alta tensão que serve o concelho,
deverão ser equacionadas no âmbito da proposta a formalizar para a área de intervenção do plano as restrições
impostas em torno dos seus traçados.
A constituição de servidões em torno destas linhas elétricas resulta fundamentalmente da necessidade de
garantir condições de segurança, o que acontece através do estabelecimento / definição de distâncias
mínimas entre as redes de distribuição e as estruturas edificadas e/ou outros obstáculos, garantindo-se
assim a segurança de pessoas e bens.
Esta restrição deverá ser observada aquando no momento da instalação de eventuais novas secções da rede na
área de intervenção, assim como aquando do licenciamento de novas construções a implantar na proximidade
destas linhas, pelo que deverão todos os novos edifícios respeitar o cumprimento das zonas de proteção
definidas pelas distâncias mínimas que traduzem os afastamentos legalmente instituídos para este tipo de redes.
Uma análise desenvolvida em torno dos limites da área de intervenção e do seu enquadramento na Planta de
Condicionantes permite verificar que estes limites se apresentam coincidentes, a norte, com o Canal
Distribuidor (vulgarmente designado por Canal do Roxo), uma das infraestruturas que está associada aos
Aproveitamentos Hidroagrícolas existentes no concelho, verificando-se igualmente, a sul, que o limite da área do
plano se apresenta contíguo do traçado de uma estrada municipal, designadamente a EM 527, que suporta a
passagem da Rede Elétrica de Média e Alta Tensão anteriormente referenciada.
Conforme determinado no Regulamento do PDM de Aljustrel, nos espaços canais, caso aplicável, aplicam-se
as respetivas restrições e servidões de utilidade pública, designadamente relativas a faixas non-aedificandi,
afastamentos de construções, coberto arbóreo envolvente e usos.
Importa igualmente assumir uma referência ao facto que a área de intervenção a submeter à disciplina do plano
de pormenor se apresenta como espaço intersticial inserido em “Área beneficiada por aproveitamento
hidroagrícola”, ou seja, uma área que não se encontra sujeita a esta condicionante do âmbito dos Recursos
Agrícolas e Florestais.
Merece igualmente referência o facto de toda a área de intervenção se desenvolver na contiguidade de solos
que se encontram associadas aos regimes da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica
Nacional (REN).
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As restrições de utilidade pública decorrentes da presença de solos integrados nestes regimes de proteção legal
não se verificam presentemente na área de intervenção a submeter à disciplina do plano de pormenor, uma vez
que os solos anteriormente associados a RAN e REN integraram os processos de delimitação desenvolvidos no
âmbito do procedimento de revisão do PDM de Aljustrel.
De facto, na sequência do processo de aprovação da RAN Bruta do concelho de Aljustrel por parte da DRAP
Alentejo, verificou-se a existência de uma mancha de solos com uma área de 0,28 ha afeta ao regime da
RAN que se apresentava coincidente com os solos afetos categoria de Espaços Afetos a Atividades
Industriais em Solo Rústico na Soci-Roxo, que corresponde à área de intervenção delimitada para
elaboração do plano de pormenor.

Figura 35 - Identificação da mancha da RAN que foi alvo de exclusão na área de intervenção do PPCTAR
Fonte: Revisão do PDM de Aljustrel: Planta de Condicionantes - Proposta de Reserva Agrícola Nacional (adaptado)

A mancha da RAN em causa para a qual foi proposta a exclusão do regime da RAN aquando da revisão do PDM
de Aljustrel (mancha D18), apresenta-se coincidente com a extrema norte da área de intervenção, tendo nesta
medida sido justificado um ajuste à delimitação da RAN. A delimitação operada foi fundamentada pelo facto da
área em causa se destinar à concretização das propostas de ordenamento, designadamente a criação de
condições para o desenvolvimento de atividades económicas, como é o caso da presente área destinada a
espaço de atividades industriais em solo rústico.
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Tal como observado relativamente à RAN, também no decurso da revisão do PDM de Aljustrel se verificou,
na sequência da delimitação da REN bruta do concelho, a necessidade de compatibilizar a proposta de
ordenamento com o regime da REN, compatibilização que viria a ser concretizada através de algumas
propostas de exclusão que foram devidamente aferidas e validadas pelas entidades competentes.
No caso concreto da realidade territorial afeta à área de intervenção do plano de pormenor, verificou-se a
existência de duas manchas a excluir da REN (manchas E08 e E09), ambas associadas ao sistema de Áreas de
máxima infiltração.

Figura 36 - Identificação das manchas da REN que foram alvo de exclusão na área de intervenção do PPCTAR
Fonte: Revisão do PDM de Aljustrel: Planta de Condicionantes – Proposta de Reserva Ecológica Nacional (adaptado)

As duas manchas em causa assumiam uma expressão territorial da ordem dos 9,72 ha, tendo a sua exclusão
do regime da REN sido sustentada no facto da área se apresentar já ocupada por uma preexistência industrial e
pela sua área adjacente.
As exclusões das manchas de solos dos regimes da RAN e REN suprarreferidas viriam a ser
concretizadas no âmbito do procedimento de revisão do PDM de Aljustrel, não se observando
presentemente na área de intervenção do plano de pormenor a existência de quaisquer condicionalismos
decorrentes destes regimes de proteção legal.
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6.4. CARTA DE RISCOS NATURAIS
E TECNOLÓGICOS

A inventariação dos fatores de risco permite identificar a existência de fenómenos potencialmente perigosos,
mas também avaliar as suas possíveis consequências para pessoas e bens, constituindo um elemento
fundamental nos processos de planeamento de emergência e de ordenamento do território.
A identificação, caracterização e avaliação metódica dos riscos são fundamentais para acautelar a segurança
das comunidades e das atividades económicas, nomeadamente através de uma correta ocupação, utilização e
transformação do solo no âmbito da definição dos planos territoriais de âmbito municipal, tal como preconizado
pelo PNPOT e PROTA.
As matérias diretamente relacionadas com a temática dos riscos naturais e tecnológicos são transversais a
vários instrumentos de planeamento, os quais são objeto de análise ao longo do presente documento. Assume
neste contexto particular destaque o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil do concelho de
Aljustrel, um documento bastante atualizado (2016), onde são identificados e descritos os riscos naturais,
tecnológicos e mistos para o concelho de Aljustrel, e que serviu como base para a realização de um exercício de
enquadramento com a área de intervenção a submeter futuramente à disciplina do plano de pormenor.
Nesta perspetiva, o presente descritor assume enquanto objetivo proceder ao enquadramento da área de
intervenção do PPCTAR com a Planta de Riscos Naturais e Tecnológicos (Carta C20), um dos elementos
que integra o conteúdo documental da revisão do PDM de Aljustrel.
A leitura e análise da informação constante deste conteúdo documental permitem inferir que a área de
intervenção do PPCTAR está localizada numa área do concelho que se encontra sujeita a risco de
desertificação. A situação observada nesta localização verifica-se praticamente em todo o território concelhio,
tendo por base a análise realizada à Planta de Riscos Naturais e Tecnológicos, sendo igualmente observada em
grande parte da região do Alentejo, e em particular na sub-região do Baixo Alentejo, tal como anteriormente
abordado no descritor referente ao enquadramento do plano de pormenor com o PROTA.
No entanto, e de acordo com o documento da Estratégia para o Regadio Público 2014 - 2020, DGADR,
setembro 2014, é reconhecido o impacto que as albufeiras do Empreendimento de Fins Múltiplos de
Alqueva vieram a assumir na mitigação dos efeitos do processo de desertificação (já mensuráveis pela
comparação dos indicadores de desertificação ao longo da última década).
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“Os recentes períodos de seca vieram demonstrar debilidades do setor no tocante ao armazenamento e gestão
interanual das disponibilidades hídricas, realçando carências evidentes em áreas consideráveis do território. No
entanto, é assinalável o impacto benéfico que a albufeira de Alqueva, mercê da sua capacidade de regularização
interanual, tem tido na sua zona de influência – desde logo o EFMA, mas também os aproveitamentos
hidroagrícolas de Odivelas e Roxo e futuramente o Alto Sado e a Vigia”.48
O estabelecimento do processo de desertificação confinado unicamente à área de intervenção do plano de
pormenor resultaria num exercício bastante redutor e inconclusivo, uma vez que o fenómeno de desertificação
assume proporções globais e que afetam, em maior ou menor escala, determinadas regiões do planeta, e para o
caso em apreço, a região do Alentejo.
Neste pressuposto, e tendo em consideração o facto que a área de intervenção do plano de pormenor se
localiza na área de influência do Alqueva (a uma macroescala) e na área de abrangência da Albufeira do Roxo
(a uma escala local), torna-se possível assumir que, sob um ponto de vista conceptual, estão criadas
condições para a mitigação do risco de desertificação, não apenas na área do concelho de Aljustrel, mas
também, e por inerência, no território onde a área de intervenção do plano se insere.
Uma análise em torno da Planta de Riscos Naturais e Tecnológicos que integra o conteúdo documental do PDM
de Aljustrel permite identificar, na envolvente imediata da área de intervenção do plano, a presença da EM527.
O traçado desta estrada municipal desenvolve-se ao longo e articula-se diretamente com o limite sul da área de
intervenção do plano, sendo considerada como uma infraestrutura da rede rodoviária com risco associado,
importando referir que, de acordo com o Plano Distrital de Emergência Civil de Beja (2007), os acidentes
rodoviários são referidos como um dos riscos com maior probabilidade de ocorrer na região em que o concelho
de Aljustrel está inserido.
Importa igualmente destacar na envolvente da área de intervenção do plano o risco de cheia ou inundação,
com a identificação, a poente da área do plano, de um local vulnerável à ocorrência de cheia ou
inundação, estando esta localização associada ao traçado da EM527.
Marca igualmente presença, a sul da área de intervenção do plano, toda uma faixa de solos que se encontra
identificada como local vulnerável a cheia ou inundação por rutura de barragem, estando a mesma
associada ao curso da Ribeira do Roxo.

48
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Figura 37 - Enquadramento do PPCTAR na Planta de Riscos Naturais e Tecnológicos do PDM de Aljustrel
Fonte: Planta de Riscos Naturais e Tecnológicos do PDM de Aljustrel (adaptado)

De acordo com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Aljustrel, e do conhecimento do local por
parte de membros da Associação de Beneficiários do Roxo, não existem registo e/ou conhecimento da
ocorrência de cheias na área de intervenção do plano nos últimos 50 anos.
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Será igualmente de destacar na envolvente da área que se pretende ver submetida à disciplina do plano de
pormenor o risco de contaminação de aquíferos e a presença de uma Falha Ativa Provável,
designadamente a sul.

6.5. CARATERIZAÇÃO BIOFÍSICA

6.5.1. RELEVO

A partir da análise das características orográficas presentes no território concelhio, foi possível definir em sede
de PDM a existência de três regiões com tipologia dominante, no que se refere aos declives, cabendo à área de
intervenção a submeter à disciplina do plano de pormenor um posicionamento na região com os declives mais
suaves, denunciando relevos planos ou ligeiramente ondulados, até 8% de inclinação. Estes declives “ocorrem
na maioria da área da bacia da ribeira do Roxo, quer a norte quer a sul da sede de concelho, e também em toda
a zona oeste, nos vales dos cursos de água afluentes das ribeiras do Roxo e da Messejana”.
Uma leitura orientada em função do conjunto de observações e análises realizadas no terreno e dos elementos
que resultaram do levantamento cartográfico da área de intervenção permitiu igualmente concluir que a
realidade territorial em estudo se integra numa zona que apresenta um suave pendente, e cuja evolução
hipsométrica cresce no sentido sudoeste-nordeste, em consequência da presença do vale da Ribeira do
Roxo que se localiza na envolvente sul da área de intervenção.
Do ponto de vista morfológico, pode assumir-se que a área de intervenção do plano de pormenor se caracteriza
pela presença de uma orografia bastante plana, com declives situados entre os 0 e 6%, sendo esta a classe
de declive predominante numa grande extensão do território municipal.
Assumem particular expressão as áreas associadas à presença de declives entre 0 e 2%, sobretudo na zona sul
da área de intervenção, na proximidade do traçado da EM527, correspondendo as mesmas às áreas que
observam relação direta com a presença das estruturas edificadas já presentes no local.
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Na sequência das análises
realizadas
registos

identificam-se
de

altimetria

superiores (com o maior
registo na ordem dos 107,9
metros), numa localização
mais a norte da área de
intervenção

em

nomeadamente

estudo,
na

proximidade do Canal do
Roxo.

Figura 38 - Área de intervenção do PPCTAR - Planta de Declives

Os registos altimétricos de menor expressão encontram-se presentes ao longo do limite sul da área de
intervenção, nomeadamente junto do traçado da EM527, com o menor registo altimétrico a cifrar-se em
torno da cota dos 95 metros, o que sustenta a conclusão anteriormente formulada relativa ao facto de nos
encontrarmos na presença de uma área de intervenção de características planas assente num relevo
claramente caracterizado por uma pendente suave. Tal constatação pode e deve ser encarada como uma
mais-valia, uma vez que denota uma efetiva apetência ao desenvolvimento de ações de natureza construtiva.
Uma leitura sumária e mais localizada das características do modelado do terreno que caracteriza a área de
intervenção permite igualmente assumir que esta pode ser subdividida em duas grandes zonas, as quais são
estabelecidas em função das características predominantes que este tipo de suporte físico apresenta e das
intervenções que nele foram já concretizadas.
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Pode assim, ser considerada
a existência de uma zona
onde ocorreu já uma forte
intervenção

humana,

designadamente

na

área

ocupada pela preexistência
existente

composta

por

alguns pavilhões industriais,
áreas de armazenagem e
espaços afetos à atividade
industrial, que ocupa toda a
metade sul da área de
intervenção

e

que

é

diretamente servida pelo
traçado da EM527.

Figura 39 - Área de intervenção do PPCTAR - Planta Hipsométrica

Na metade norte da área de intervenção, conjuntamente com uma faixa longitudinal situada na extrema
nascente da área, até aos limites definidos pelo canal do Roxo, está associada a área livre / disponível da
área de intervenção, com características naturais, assinalando-se a presença de estruturas que configuram a
existência de um conjunto de lagoas artificiais de decantação, associadas à antiga indústria do tomate,
entretanto desativadas.
Esta última zona identificada, com características de terreno natural, não observa presentemente qualquer tipo
de intervenção antrópica digna de registo ou referência, assumindo por força de localização que apresenta uma
relação de continuidade, por um lado, com as características do relevo e respetivos pendentes que se
desenvolvem na envolvente imediata e próxima, e por outro, com a dinâmica empresarial instalada fruto da
presença da laboração da unidade industrial na zona mais a sul da área de intervenção.
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As características observadas em torno deste suporte físico não registam acidentes de relevo dignos de registo,
sendo apenas de considerar a presença de uma linha de água, cujo curso se desenvolve longitudinalmente ao
longo da área de intervenção do plano.

6.5.2. HIDROGRAFIA

Os elementos hidrográficos presentes na área de intervenção do plano, assim como na realidade territorial
envolvente que sustenta o seu enquadramento físico e funcional, fazem parte integrante da Bacia Hidrográfica
do Rio Sado, assumindo-se a Ribeira do Roxo, dada o âmbito da presente análise, como sendo a linha de
água de maior relevância, designadamente ao nível da realidade territorial que se desenvolve na envolvente
próxima.
A ribeira do Roxo é o principal curso de água nesta região e um dos mais importantes afluentes da margem
direita do Sado, escoando de este para oeste, a partir da Barragem do Roxo, já incluída no território do concelho
de Aljustrel.
Embora não se verifique qualquer tipo de interferência entre a Ribeira do Roxo e a realidade territorial a
submeter à disciplina do plano de pormenor, a presença deste elemento não pode nem deve ser
desconsiderada, sobretudo quando se atende ao facto que esta linha de água assume um papel de elemento
coletor das águas provenientes das linhas de água presentes na sua envolvente.
Tendo por base o conjunto de observações e análises realizado no local, e considerando para o efeito a
realidade territorial que se pretende ver submetida à disciplina do plano de pormenor, pode identificar-se na
área de intervenção os vestígios da presença, no passado, de uma vala / linha de água, cujo curso
atravessaria longitudinalmente a zona norte da área de intervenção.
Esta vala / linha de água, que estaria associada à Ribeira do Roxo, embora representada na Planta de
Condicionantes do PDM de Aljustrel, não foi identificada no levantamento topográfico realizado no terreno,
resultando apenas a identificação de um pequeno troço, na zona central da área de intervenção,
correspondendo o mesmo a um talvegue de reduzida expressão, entendendo-se que os condicionalismos
decorrentes da servidão constituída por força da representação da linha de água na Planta de Condicionantes
serão inexistentes, dado que a linha de água em causa não é reconhecida / identificada no levantamento
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topográfico realizado no terreno e objeto de validação e homologação por parte da própria Direção-Geral
do Território.

6.5.3. GEOLOGIA

A área de intervenção do plano de pormenor e a envolvente territorial em que esta se enquadra encontra-se
integrada, em termos estruturais, na unidade morfoestrutural da Bacia do Tejo - Sado. Esta bacia compreende
terrenos de natureza e idade bastante diversas, abarcando três eras geológicas: terrenos paleozóicos,
mesozóicos e cenozóicos.
Com base nos estudos de Revisão do PDM de Aljustrel, “os depósitos da Bacia do Sado correspondem deste
modo a extensas séries detríticas que se foram depositando desde o Paleogénico, colmatando
progressivamente a extensa área subsidente ao longo de alinhamentos estruturais do Maciço Hespérico. Esta
bacia de sedimentação resultou da individualização de uma depressão que foi sendo colmatada com materiais
que fossilizaram o relevo hercínico, cuja composição, diversidade litológica e imaturidade demonstram a
importância do acarreio terrígeno das formações paleozóicas.
Mas as rochas mais antigas que circundam o bordo da bacia não foram decerto a única fonte de alimentação em
sedimentos. O preenchimento com materiais de origem continental foi intercalado com períodos de
sedimentação marinha de baixa profundidade, resultantes dos fenómenos transgressivos que se processaram
no início do Miocénico, e que se traduzem nas intercalações salobras e no abundante conteúdo fossilífero que
alguns estratos apresentam, designadamente na Formação do Esbarrondadoiro que deram fósseis de dentes de
tubarão e raia. Seguiu-se à transgressão miocénica um ambiente de sedimentação de fácies novamente
continental caracterizado pela deposição de materiais detríticos grosseiros da periferia da bacia (de idade
plioquaternária)”.
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Figura 40 - Enquadramento da área de intervenção do PPCTAR nas unidades morfoestruturais de Portugal
continental
Fonte: Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (http://snirh.pt) (adaptado)

Em termos litológicos a área de intervenção do plano pertence às Formações Sedimentares.
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Figura 41 - Enquadramento da área de intervenção do PPCTAR nos complexos litológicos
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente - Atlas do Ambiente Digital (http://sniamb.apambiente.pt/) (adaptado)

Com o objetivo de uma maior aferição da geologia da área de intervenção objeto de plano de pormenor,
recorreu-se à Carta Geológica do concelho de Aljustrel (Carta 2), que integra o conteúdo documental da revisão
do PDM de Aljustrel, bem como o respetivo descritivo constante nos Estudos de Caracterização realizados no
âmbito desta revisão. A diferenciação e caracterização da lito estratigrafia do concelho de Aljustrel foram
realizadas com base na cartografia 1:200.000 de Oliveira et. al. (1984) e Oliveira et al. (1992) e da cartografia
1:50.000 de Schermerhorn et al. (1987).
Na área de intervenção do plano regista-se a presença de duas formações geológicas: Pliocénico - Areias,
arenitos e cascalheiras de planalto (PQ) e Miocénico - Argilas, margas, calcários e conglomerados,
apresentando-se de seguida o extrato da Carta Geológica de Aljustrel e a respetiva descrição das formações
geológicas referenciadas.
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Figura 42 - Enquadramento da área de intervenção do PPCTAR na Carta Geológica do concelho de Aljustrel
Fonte: Carta Geológica do PDM de Aljustrel (adaptado)

Pliocénico - Areias, arenitos e cascalheiras de planalto (PQ)
Tratam-se de formações que estando representadas pelos depósitos detríticos de origem continental que
assentam indiferentemente em discordância sobre o Miocénico e o Paleogénico através de uma superfície de
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erosão inclinada para o centro a partir dos bordos da Bacia do Sado. Pimentel (1997) designou esta associação
por Formação de Alvalade.
Os depósitos da Formação de Alvalade definem-se pela sua clara distinção e sobreposição em relação aos
depósitos da Formação do Esbarrondadoiro, marcando uma nova etapa no preenchimento sedimentar da Bacia
do Sado. A cartografia desenvolvida nos anos 70 considerava a existência de uma unidade litostratigráfica de
fácies fluvial, designada por Formação de Marateca e datada como pertencente ao Miocénico Superior. No
entanto, segundo Pimentel (1997), essa corresponde essencialmente aos depósitos da Formação de Alvalade,
não existindo justificação aparente para que se distinga duas formações distintas.
Esta unidade distribui-se sob a forma de extensas manchas irregulares, predominando as areias, os arenitos,
cascalheiras e algumas argilas, verificando-se a presença de abundantes pisólitos, bem como de crostas
limoníticas e ferromanganesíferas.
A Formação de Alvalade apresenta uma geometria tabular e sub-horizontal, cobrindo indiferentemente os
terrenos das Formações de Vale do Guizo e do Esbarrondadoiro, ou mesmo da Zona Sul Portuguesa. A sua
superfície basal encontra-se a cotas aproximadas de 70 a 80 metros, que tendem a aumentar para oriente, até
cerca de 100 metros (Pimentel, 1997). As espessuras são geralmente reduzidas, não ultrapassando na maioria
dos casos os 20 metros.
À semelhança de outras unidades da bacia, a definição exata entre os limites dos depósitos de idade pliocénica
e quaternária tem sido dificultada pela incapacidade de distinguir a transição entre os vários depósitos detríticos,
conduzindo assim à inclusão das duas unidades de idades diferentes numa única.
Pela sua posição na série sedimentar e pela semelhança com os restantes depósitos do país, atribuiu-se-lhes a
idade Vilafranquiana, permitindo ainda considerar como de idade pliocénica o levantamento do bloco xistento da
Serra de Portel, a norte, uma vez que a sua deposição será correlativa.
Miocénico – Argilas, margas, calcários e conglomerados
O Miocénico está subdividido em dois termos: um com características de formação em ambiente continental, que
se desenvolve preferencialmente no bordo da bacia (Formação do Esbarrondadoiro), e outro no seu interior com
influências marinhas (Formação de Alcácer do Sal), este último representando uma transgressão representada
por materiais de origem continental.
O primeiro termo é constituído por areias, arenitos, argilas e margas com concreções calcárias, evidenciando
esta sequência uma variabilidade lateral e vertical de fácies, desde depósitos francamente marinhos e mesmo
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mar aberto, até depósitos litorais ou mesmo continentais detríticos e grosseiros. Consideram-se assim, como
pertencentes à Formação do Esbarrondadoiro, todos os depósitos, que independentemente da sua natureza e
origem, ocorram entre as formações basais e a Formação de Alvalade. No entanto, há que referir que na região
de Alcácer do Sal, mais propriamente a partir dessa localidade para N e para W, se verifica a presença de
unidades miocénicas mas pertencentes a uma formação distinta. Esta formação é composta por calcarenitos
fossilíferos e areias amareladas da Formação de Alcácer do Sal, datados do Serravaliano superior-Tortoniano
inferior. A separação geográfica entre estas duas formações coincide com a intreposição do horst de Chagas –
Valverde. Com base em sondagens constata-se que, a espessura desta formação deve ser superior a 50 m,
devendo ser inferior a 100 metros. Apresenta um membro inferior, grosseiro, com dezenas de metros de
materiais essencialmente detríticos, conglomeráticos, imaturos, heterogéneos e com alimentação exclusiva por
litologias da Zona Sul Portuguesa. O membro superior apresenta depósitos de fácies litoral, predominantemente
finos. A Formação do Esbarrondadoiro é constituída por uma sucessão de bancadas métricas bastante
homogéneas, tabulares e com grande extensão lateral. As bancadas são de natureza predominantemente
areno-argilosa, ocorrendo desde areias médias com espessuras centimétricas, até espessas argilas
homogéneas. A sucessão das camadas efetua-se geralmente por uma gradação positiva suave, sem superfícies
de estratificação claras entre camadas com granularidades distintas. Cada sequência positiva atinge no seu
conjunto uma espessura entre 3 e 10 metros, encontrando-se separadas entre si por superfícies de
descontinuidade com claro contraste granulométrico entre argilas plásticas e areias médias a grosseiras, ou
mesmo conglomerados argilosos com algum carácter erosivo (Antunes & Gonçalves, 1992).

6.5.4. SISMICIDADE

A área de intervenção a submeter à disciplina do plano de pormenor regista valores de intensidade sísmica que
podem ser considerados medianos, apresentando-se integrada numa área que se caracteriza pela presença de
uma intensidade sísmica máxima de valor 6 na escala internacional, considerando-se para o efeito a
classificação constante do Atlas do Ambiente.
A título comparativo pode referir-se que os valores registados em Portugal variam entre IV, no Nordeste
Transmontano e X, no Ribatejo.
Em termos de sismicidade histórica os valores registados podem igualmente observar a classificação de
medianos ou mesmo reduzidos, uma vez que a isossista de intensidade máxima que se observa na
Região onde o concelho de Aljustrel se integra assume um valor de intensidade 7, numa escala que varia
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entre 5 e 10, apenas se registando valores máximos em torno da Orla Costeira, designadamente ao nível das
regiões Centro e Sul do País.

Figura 43 - Enquadramento da área de intervenção do PPCTAR na Carta de Intensidade sísmica - zonas de
intensidade máxima (escala internacional) (período 1901 - 1972)
Fonte: Adaptado da Agência Portuguesa do Ambiente – Atlas do Ambiente Digital (http://sniamb.apambiente.pt/)

6.5.5. SOLOS

No concelho de Aljustrel predominam cinco unidades pedológicas: Cambissolos, Litossolos, Luvissolos,
Planossolos e Vertissolos, sendo de assinalar que, no que diz respeito à área de intervenção do plano, esta
tem enquadramento na tipologia de Luvissolos Plintíticos (Sr).
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Figura 44 - Enquadramento da área de intervenção do PPCTAR na Carta de Solos
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente – Atlas do Ambiente Digital (http://sniamb.apambiente.pt/) (adaptado)

As principais características dos Luvissolos Plintíticos (Sr), podem ser resumidas da seguinte forma:
•

Litologia: xistos e “rañas”;

•

Relevo: moderado a acentuado (declive 3 - 25%);

•

Ocupação do solo: cultura arvense de sequeiro, montado de sobreiro e azinheira.

No que concerne à acidez e alcalinidade dos solos, a área de intervenção apresenta solos “Dominantemente
ácidos” com um PH variável entre 5,6 e 6,5.
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Figura 45 - Enquadramento da área de intervenção do PPCTAR na Carta de capacidade de usos de solo (SROA)
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente - Atlas do Ambiente Digital (http://sniamb.apambiente.pt/) (adaptado)

Em termos de capacidade de uso do solo, tendo como fonte a Carta de Capacidade de Uso do Solo
(classificação SROA), a área de intervenção do plano apresenta-se maioritariamente inserida numa zona
de utilização agrícola genérica de Classe B – limitações moderadas, apresentando igualmente uma faixa
na sua parte norte inserida numa zona de Classe C – condicionada por limitações acentuadas.
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6.5.6. ASPETOS CLIMÁTICOS

Tendo em observação o âmbito do plano e a natureza dos diversos estudos e análises que nele se enquadram,
as análises que seguidamente se desenvolvem não procuram de forma alguma sustentar uma abordagem
exaustiva da caracterização climática da área de intervenção do plano e da realizada territorial que a enquadra,
procurando sim, possibilitar uma leitura sumária das principais características climáticas do concelho de Aljustrel
e da Região em que este se insere.
Observada esta premissa, optou-se, por questões de ordem metodológica, por considerar como elementos de
base para as análises pretendidas alguns elementos informativos sumários constantes do Atlas do Ambiente,
entendendo-se que estes elementos podem ser assumidos enquanto elementos representativos da Região, e,
por inerência, do concelho e da própria área de intervenção a submeter à disciplina do plano. Como apoio,
recorreu-se, sempre que possível, aos Estudos de Caracterização que apoiaram a elaboração da revisão do
PDM de Aljustrel, ao PMDFCI de Aljustrel, 2007 e ao Diagnóstico para a Sustentabilidade da Agenda 21 Local
de Aljustrel.
De acordo com a classificação de Koppen, o clima do Concelho de Aljustrel é do tipo Csa, ou seja, clima
temperado (mesotérmico) com Inverno chuvoso e Verão seco, sendo o verão quente, com a temperatura
média do ar no mês mais quente a apresentar um registo superior a 22º C. Por outro lado o Inverno, classifica-se
como temperado, dada a média dos mínimos do mês mais frio ser superior a 3º C.
A análise sumária dos diversos aspetos climáticos que se entende observarem maior representatividade ao nível
da caracterização climática desenvolvida resulta em conformidade com o apresentado ao longo das secções
seguintes.

6.5.6.1. TEMPERATURA

A temperatura, tal como se verifica ao nível da precipitação, observa variações temporais, apresentando registos
de ciclos diários e anuais, e espaciais. As variações climáticas observadas numa dada região apresentam-se
essencialmente condicionadas pelos fatores de ordem fisiográfica (altitude e exposição), pela natureza do solo e
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do revestimento que estes apresentam, pela proximidade a grandes massas de água e ainda pelo regime de
ventos que se faz sentir no local.

Figura 46 - Temperatura média do ar (ºC) no concelho de Aljustrel (1931 e 1960)
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente – Atlas do Ambiente Digital (http://sniamb.apambiente.pt/) (adaptado)

A área de intervenção do plano apresenta uma temperatura média do ar entre os 15 ºC e os 16 ºC, tal
como se verifica em quase todo o território concelhio. No verão a temperatura média mensal varia entre 28 ºC
e os 30 ºC, sendo que no Inverno, as temperaturas são relativamente baixas.
O número médio de dias no ano com temperatura máxima superior a 25 ºC é da ordem de 100 dias, não se
verificando a ocorrência destas temperaturas nos meses de dezembro e janeiro. Os maiores valores são
atingidos nos meses de julho e agosto, sendo relativamente elevado o número médio de dias nos meses de
verão com temperaturas máximas superiores a 25ºC.
RELATÓRIO

137

PLANO DE PORMENOR PARA O CENTRO TECNOLÓGICO E AGROALIMENTAR DO ROXO

6.5.6.2. RADIAÇÃO E INSOLAÇÃO
SOLAR

O número de horas de exposição solar a que um território se encontra submetido assume um valor variável. Esta
variação surge geralmente em função das diferentes estações do ano, pelo que os valores referentes ao número
de horas de exposição solar tendem a assumir um maior significado ao longo do período correspondente aos
meses de Verão.

Figura 47 - Enquadramento da área de intervenção do PPCTAR na Carta de Radiação Solar (kcal/cm2) (1938 - 1970)
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente – Atlas do Ambiente Digital (http://sniamb.apambiente.pt/) (adaptado)
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Da análise dos elementos climatológicos disponibilizados no Atlas do Ambiente, pode concluir-se que a área de
intervenção do plano, tal como o concelho de Aljustrel, se integra numa zona que regista valores de radiação
solar que variam entre 155 e 160 Kcal/cm2, valor que, de acordo com a escala adotada, pode ser considerado
como elevado.
A Insolação traduz o número de horas de sol descoberto acima do horizonte, expressa em horas de sol por ano,
o que revela muito das condições climatéricas de um território, nomeadamente a existência de nebulosidade.
Todo o território de Aljustrel, e consequentemente a área de intervenção do plano localizam-se numa zona do sul
de Portugal, onde a insolação é das mais elevadas com valores médios anuais entre 2900 e as 3000 horas.

Figura 48 - Enquadramento da área de intervenção do PPCTAR na Carta de Insolação - Valores Médios Anuais
(horas) (1931 - 1960)
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente – Atlas do Ambiente Digital (http://sniamb.apambiente.pt/) (adaptado)
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6.5.6.3. PRECIPITAÇÃO

A precipitação apresenta um regime que pode ser entendido como sendo relativamente irregular, embora se
constate que os meses de Verão assumem correspondência com os meses mais secos, verificando-se, ao invés,
a ocorrência de registos de precipitação mais significativos no período correspondente aos meses de inverno.

Figura 49 - Enquadramento da área de intervenção do PPCTAR na Carta de Precipitação - Valores Médios Anuais
(dias), (1931 – 1960)
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente – Atlas do Ambiente Digital (http://sniamb.apambiente.pt/) (adaptado)

De acordo com a informação constante do Atlas do Ambiente, a área de intervenção do plano, em função da
localização geográfica que observa, apresenta-se integrado numa zona em que se registam ocorrências
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de precipitação compreendido entre os 50 e os 75 dias por ano, incorrendo, em termos de precipitação total,
em registos que variam entre os 500 e os 600 mm de precipitação total anual.

6.5.6.4. HUMIDADE RELATIVA

A humidade relativa do ar varia ao longo do dia na razão inversa da evolução das temperaturas. Assim, durante
os meses de julho e agosto, registam-se os valores mais baixos, enquanto janeiro regista o valor mais elevado.

Figura 50 - Enquadramento da área de intervenção do PPCTAR na Carta de Humidade do Ar – humidade relativa do
ar às 9 T.M.G. (%), (1931 – 1960)
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente – Atlas do Ambiente Digital (http://sniamb.apambiente.pt/) (adaptado)
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A análise desenvolvida com base na informação disponibilizada permite inferir, no que diz respeito à humidade
relativa, que a área de intervenção apresenta no período compreendido entre 1931 e 1960 registos de
valores médios anuais entre 75 e 80%.

6.5.6.5. NEVOEIRO E GEADA

A ocorrência de nevoeiro verifica-se principalmente na estação húmida e com maior incidência em dezembro e
janeiro.

Figura 51 - Enquadramento da área de intervenção do PPCTAR na Carta de Geada - N.º de dias no ano, valores
médios anuais (dias), (1941 - 1960)
Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente – Atlas do Ambiente Digital (http://sniamb.apambiente.pt/) (adaptado)
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O total anual de dias de geadas em Aljustrel situa-se num intervalo entre os 20 e os 40 dias, sendo que
praticamente a zona oeste do concelho regista entre 30 e 40 dias de geada por ano, enquanto a zona este
regista entre 20 e 30 dias por ano. Estes dias encontram-se distribuídos por um período compreendido entre
novembro e março, observando-se uma maior incidência de dias com nevoeiro no mês de dezembro.
A área de intervenção do plano, localizada no quadrante nordeste do território concelhio, apresenta um
registo de entre 20 e 30 dias de geada por ano, estando posicionada na zona menos propícia à ocorrência de
geada do município.

6.5.6.6. VENTO

De acordo com o PMDFCI de Aljustrel, verifica-se que os ventos dominantes no território concelhio têm
proveniência do quadrante oeste, seguido do quadrante noroeste, intensificando-se a ocorrência de ventos
com estes rumos durante os meses de verão.
Ainda de acordo com esta fonte, os ventos com o rumo Norte apresentam uma maior frequência no mês de abril
e uma maior velocidade nos meses de maio e agosto; o rumo nordeste apresenta uma maior frequência no mês
de dezembro e uma maior velocidade no mês de maio; o rumo este apresenta uma maior frequência no mês de
janeiro e uma maior velocidade no mês de março; o rumo sudeste apresenta uma maior frequência no mês
outubro e uma maior velocidade nos meses de outubro e novembro; o rumo sul apresenta uma maior frequência
no mês de janeiro e uma maior velocidade no mês de fevereiro; o rumo sudoeste apresenta uma maior
frequência e velocidade no mês de fevereiro; o rumo oeste apresenta uma maior frequência no mês de agosto e
uma maior velocidade no mês de fevereiro; o rumo de noroeste apresenta uma maior frequência no mês de julho
e uma maior velocidade no mês de agosto.
O mês de setembro corresponde ao período em que se regista uma maior número de calmas, sendo de
assinalar que entre os meses de junho e setembro os ventos apresentam uma velocidade média que varia entre
14,2 km/h e 15,8 km/h e sopram predominantemente de oeste.
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6.6. USO DO SOLO

Tendo em vista a aferição do uso de solo na área de intervenção do plano com o maior rigor e atualidade
possível recorreu-se à atualização do COS 2007 utilizado no âmbito da revisão do PMDFCI do concelho de
Aljustrel.
A análise orientada em função dos usos do solo que se verificam na área de intervenção em estudo permite
verificar que estes solos se encontram predominantemente associados a duas grandes tipologias de usos.

Figura 52 - Enquadramento da área de intervenção do PPCTAR na Planta de Uso do Solo
Fonte: PMDFCI de Aljustrel (atualização do COS2007 realizada no âmbito do PMDFCI) (adaptado)
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Em presença da realidade que se encontra presente na área de intervenção a submeter à disciplina do plano,
torna-se possível constatar que parte da sua zona sul, conjuntamente com uma faixa que se desenvolve
junto ao seu limite oeste, se encontra associada a “Instalações Agrícolas”, assumindo estas áreas
correspondência, com as instalações das empresas presentes no local e suas áreas dependentes49, sendo de
destacar de entre estas preexistências industriais / empresariais o conjunto de silos existentes e as lagoas
artificiais de decantação que se encontram desativadas.
Os solos associados a este tipo de uso compreendem, assim, as parcelas sobre as quais se observa já a
presença de atividade empresarial / industrial, e onde de facto se verifica a existência de estruturas de
natureza edificada associadas à normal atividade das empresas que se encontram já instaladas no local,
bem como a outras estruturas antrópicas, as quais revelam já um processo de renaturalização.
A restante área de intervenção apresenta-se na sua totalidade associada a solos classificados como
“Culturas Temporárias de Regadio”, pese embora, esta parcela do território objeto de plano de pormenor não
esteja cultivada e não observe presentemente qualquer utilização agrícola, designadamente, a nível de culturas
de regadio. De facto, e na falta de melhor terminologia, esta área pode ser considerada como sendo uma “Zona
com vegetação arbustiva e/ou herbácea”50, o que remete para a tipologia de “Matagais”, adotada nesta
parcela de território específica pela Planta da Situação Existente que faz parte integrante do conjunto de
elementos que acompanharam a Revisão do PDM de Aljustrel.
Será, no entanto, de assumir de forma expressa que as áreas que se apresentam classificadas como “Culturas
Temporárias de Regadio”, correspondem, na sua generalidade, a áreas expectantes que se encontram já
associadas a parcelas com apetência para a edificação, e constituem-se como a área de expansão mais propícia
da dinâmica empresarial já instalada na sua contiguidade.
Este facto surge na sequência da qualificação de toda a área de intervenção como “Espaços afetos a atividades
industriais”, em solo rústico. De acordo com o estabelecido no regulamento do PDM, “Os espaços afetos a
atividades industriais correspondem às áreas industriais, existentes e de expansão, da Soci-Roxo (…)”,
justificando-se desta forma a intenção já assumida pelo município em promover a ocupação da área de
intervenção a submeter à disciplina do plano de pormenor com usos e funções diretamente associadas à
atividade económica.

49 Encontram-se presentemente instaladas na área de intervenção duas empresas: Transaqua - Sociedade Ibérica de Tubagens, S.A. e Campos do Roxo,
Lda.
50 Adaptado de Corine Land Cover Nível 5, Contribuição para a Carta de Uso do Solo em Portugal Continental, AMDE, 2009
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6.7. PAISAGEM

O domínio da horizontalidade é marcante na grande maioria do território deste município. As extensas áreas
abertas, sem vegetação arbórea ou muito pontual, ocupadas por sistemas arvenses de sequeiro ou regadio,
constituem o traço característico desta paisagem plana, cerealífera, homogénea e de vastos horizontes.51
Tendo como fonte Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental,
DGOTDU, junho de 2004, a área de intervenção do plano situa-se no Grupo de Unidades de Paisagem S –
Baixo Alentejo, na Unidade de Paisagem 110 – Terras Fortes do Baixo Alentejo.
Nas Terras Fortes do Baixo Alentejo o domínio da horizontalidade assume uma especial expressão nesta
unidade de paisagem, sendo a mesma caracterizada pelas extensas áreas abertas ou ocupadas por sistemas
arvenses de sequeiro, associadas por vezes a um coberto arbóreo pouco denso. O padrão de paisagem é
dominado pela presença de grandes propriedades, ocupadas essencialmente por sistemas arvenses de sequeiro
(para grão ou forragem), atualmente explorados de forma intensiva.
O povoamento concentrado é rodeado por um mosaico agrícola, onde é frequente uma presença dominante do
olival, em associação com diferentes usos de solo, assumindo-se como elemento marcando a paisagem, em
contraste aos campos abertos envolventes
Os aglomerados urbanos são elementos que se destacam sempre na paisagem, pela sua localização definida
em função de uma lógica agrícola, de defesa ou em função das principais vias de comunicação. Por outro lado,
mas não menos marcantes, surgem os “montes”, correspondentes aos assentos de lavoura de grandes
explorações. Também os silos, pelo volume e cor, são dos elementos construídos que maior destaque assumem
na paisagem, testemunhos de uma época áurea de produção cerealífera que vingava na região, em meados do
século passado.
As linhas de drenagem natural são no geral quase impercetíveis pois não correspondem a mais do que simples
canais de escoamento da água, sem que a elas esteja associada qualquer vegetação ripícola.
Nesta unidade de paisagem foram consideradas 5 subunidades que mantêm os traços comuns do caráter
descrito. A área de intervenção do plano insere-se no setor oeste das Terras Fortes do Baixo Alentejo,

51

Estudos de Caracterização da Revisão do PDM de Aljustrel.
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com uma forte componente de agricultura intensiva e de regadio, correspondente, essencialmente, ao
perímetro hidroagrícola do Roxo, onde a presença de “pivots” é frequente.

Figura 53 - Enquadramento da área de intervenção do PPCTAR na Planta de Unidades de Paisagem
Fonte: Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental, Alexandre Cancela d’Abreu - Teresa
Pinto Correia - Rosário Oliveira (Universidade de Évora) (adaptado)
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A uma escala mais localizada, os Estudos de Caracterização da Revisão do PDM de Aljustrel assumiram a
definição de doze unidades de paisagem para o território concelhio, de acordo com o conjunto de
características e atributos intrínsecos de cada uma, tendo as mesmas sido identificadas na Carta 6 (Unidades de
Paisagem), que integra o conjunto de elementos desenhados que acompanha a Revisão do PDM de Aljustrel.
Neste contexto, a área de intervenção do plano apresenta-se inserida na unidade de paisagem “Sistemas
de arvenses de sequeiro e regadio” (zonas norte, oeste, centro e sul). Esta unidade de paisagem é descrita
da seguinte forma nos Estudos de Caracterização da Revisão do PDM de Aljustrel:
“A maioria do território do concelho de Aljustrel possui uma forte componente agrícola apoiada em sistemas de
cultivo de arvenses, em sequeiro e regadio, ou com prados e pastagens em suporte da criação pecuária de
bovinos, ovinos ou caprinos. Esta forma de uso, onde pouco aparece a árvore, é exemplo de uma paisagem
marcada de forma esmagadora pela horizontalidade.
Assim, esta primeira unidade de paisagem abrange um vasto território a norte, oeste, centro e sul, onde a quase
ausência de volumetria de vegetação arbórea se encontra aliada a um relevo aplanado ou ligeiramente
ondulado. Identificam-se diversos montes agrícolas que sobressaem de forma evidente na paisagem, e alguns
trechos de estradas marginadas por alinhamentos de arvoredo, com pinheiro manso ou eucalipto (caso das ER
261, EM 526, EM 383 e EN 2 - a sul de Aljustrel).
Consoante a época do ano e a hora do dia, é possível identificar fortes contrastes de cor, texturas e luz,
transmitindo variadas sensações associadas ao contexto de pene planície. No entanto, a fraca diversidade de
vegetação presente, a reduzida expressão de volumetria e a evidência da humanização da paisagem cultivada,
determinam a identificação de uma unidade com baixa a média qualidade visual”.
Não obstante, e tendo em consideração as especificidades da área de intervenção e da realidade
territorial que se desenvolve na sua envolvente imediata e próxima, torna-se necessário assinalar uma
notória presença do olival e do amendoal, alternada com parcelas de arvenses em sequeiro, bem como a
fissura imposta à paisagem pela presença do Canal do Roxo.
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6.8. SOCIOECONOMIA

A análise estatística desenvolvida realiza-se com base nos limites administrativos estabelecidos a que se
reportam temporalmente, considerando para o efeito a reorganização administrativa operada no território
concelhio em 2013, uma vez que a grande parte da informação disponível na base do Instituto Nacional de
Estatística (INE), nomeadamente os dados referentes aos Censos, se encontra desagregada nessas unidades
territoriais e de modo a ser possível realizar a comparação com anos anteriores de forma mais expedita.
A área de intervenção do plano pertence, desde a reorganização administrativa de 2013, à União de Freguesias
(UF) de Aljustrel e Rio Moinhos, tendo integrado até à data o território da freguesia de Aljustrel. A área de
intervenção apresenta-se como uma pequena parcela do território do concelho de Aljustrel situada em solo
rústico, apartada dos aglomerados urbanos, nela se encontrando atualmente presentes e em laboração duas
empresas, não se observando desta forma a presença de população residente, famílias clássicas, edifícios
clássicos residenciais ou alojamentos, que constituem os elementos tradicionais utilizados nas caracterizações
estatísticas.
Conforme anteriormente observado no descritor referente ao “Enquadramento da área de intervenção”, a área
de intervenção apresenta um posicionamento periférico no contexto da dinâmica urbana da freguesia
sede de concelho e um maior relacionamento em termos de espaciais e de conexão com a sede de
freguesia de São João de Negrilhos (Montes Velhos), bem como com Ervidel.
Ou seja, a realização da análise estatística no contexto da especificidade da área de intervenção, tem
necessariamente que extravasar os moldes habituais que suportam este tipo de análises, sob pena de a tornar
inócua. Direcionar, por exemplo, a análise para o território da antiga freguesia de Aljustrel, ou quando aplicável
para a União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, ignorando deste modo, as conexões com São João
de Negrilhos e Ervidel afigura-se do ponto de vista conceptual redutor.
A utilização das subsecções estatísticas e mesmo dos lugares, comuns nas análises ao nível das escalas dos
planos de urbanização e planos de pormenor para o caso concreto do PPCTAR não constitui uma opção
exequível, em face das especificidades que a área de intervenção manifesta.
Neste sentido, a escala de análise privilegiada tem necessariamente de ser ajustada ao tema em abordagem: a
nível do concelho de Aljustrel, desagregando sempre que possível à escala das freguesias e/ou lugares, não
descurando a necessidade de enquadramento com a sub-região do Baixo Alentejo ou mesmo com a região ou o
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país. Tratando-se de um plano com uma vertente agroindustrial / empresarial marcadamente assumida, a
análise terá forçosamente de ser adaptável a esta particularidade, procurando escalas de análise mais
adequadas e consentâneas com as matérias a tratar.
O concelho de Aljustrel é um dos municípios que integra a NUT III do Baixo Alentejo. Com uma área geográfica
de 458,47 km2(52), registava em 2011 uma população de 9257(53) habitantes (8589(54) habitantes em 2015),
assumindo um registo de dinâmica populacional que tem vindo a traduzir-se, desde meados do século passado,
num declínio continuado da sua população residente. ”Esta regressão populacional caracteriza o contexto
demográfico subregional e regional, resultado de uma dinâmica migratória negativa, originada pela procura por
parte da população ativa de novas oportunidades de trabalho e de vida, principalmente na área metropolitana de
Lisboa, face à redução da oferta de trabalho agrícola”.55
Uma análise estabelecida em torno das dinâmicas mais recentes, designadamente no período intercensitário
compreendido entre 1991 e 2011, permite concluir que o concelho de Aljustrel registou ao longo deste período
um decréscimo populacional na ordem dos -22,8%, o que corresponde a uma redução de 2733 habitantes.
Este decréscimo populacional foi sustentado nos dois períodos intercensitários com um registo de -11,9%, entre
1991 e 2001, e de -14,2% entre 2001 e 2011.
Quadro 21 - População residente do concelho de Aljustrel e freguesias e variação para os anos 1991, 2001 e 2011
Unidade Territorial

1991

2001

2011

Aljustrel
Ervidel
Messejana
São João de Negrilhos
Rio de Moinhos
Concelho

6095
1599
1303
2056
937
11990

5559
1309
1112
1723
864
10567

5137
1005
892
1482
741
9257

Variação (%)
(1991-2001)
-8,8%
-18,1%
-14,7%
-16,2%
-7,8%
-11,9%

Variação (%)
(2001-2011)
-7,6%
-23,2%
-19,8%
-14,0%
-14,2%
-12,4%

Variação (%)
(1991-2011)
-15,7%
-37,1%
-31,5%
-27,9%
-20,9%
-22,8%

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011

A quebra demográfica ocorrida no concelho de Aljustrel verificou-se em todas as freguesias, com a
freguesia de Aljustrel a registar a menor quebra populacional entre 1991 e 2011, enquanto a freguesia de Ervidel
registou a maior devolução populacional no mesmo período com -37,1%.
A análise estabelecida em torno do indicador população residente ao nível da área geográfica do concelho de
Aljustrel e suas freguesias, designadamente entre 1991 e 2011, permite desenvolver uma leitura evolutiva das
dinâmicas populacionais, expressa no gráfico seguinte.

Anuário Estatístico da Região do Alentejo 2015
INE, Censos 2011
54 INE, Estimativas Anuais da População Residente
55 Estudos de Caracterização da Revisão do PDM de Aljustrel
52
53
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Gráfico 1 - Evolução da população residente do concelho de Aljustrel e freguesias, 1991 - 2011
Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011

Com recurso às variáveis de crescimento populacional, expressas nas taxas de crescimento natural e
migratório, é possível verificar que o concelho de Aljustrel apresentou, de forma sistemática, taxas de
crescimento negativas, em ambas as variáveis. Estes indicadores enquadram os pressupostos que explicam
a tendência regressiva verificada no concelho nas últimas duas décadas, em que o número de óbitos foi superior
ao de nascimentos, o que se traduziu em taxas de crescimento natural negativos, ao mesmo tempo que o
número de efetivos populacionais que saiu de Aljustrel suplantou o número de efetivos que entrou no concelho e
que se traduziu em taxas migratórias negativas. A conjugação destas duas variáveis refletiu-se,
obrigatoriamente, em taxas de crescimento efetivo negativas, o que explica a regressão populacional observada.

Gráfico 2 - Taxas de crescimento natural e migratório (%) do concelho de Aljustrel, 1992 - 2015
Fonte: INE, Indicadores Demográficos, (1992 – 2015)
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Uma das reflexões sobre as características do território que se infere é que a dinâmica demográfica do
concelho é significativamente influenciada pela evolução da freguesia de Aljustrel, onde se localiza a
sede de concelho, que representava mais de metade (55%) da população concelhia em 2011, o que revela
uma distribuição diferenciada da população pelo território concelhio. De referir igualmente a freguesia de São
João de Negrilhos, que apresentava em 2011 uma população residente de 1482 habitantes, ou seja, cerca de
16% da população que residia no concelho neste ano censitário.

Gráfico 3 - Distribuição da população residente pelas freguesias do concelho de Aljustrel em 2011
Fonte: INE, Censos 2011

Uma maior acuidade na análise ao nível da distribuição da população pelos lugares do concelho de Aljustrel
permite constatar que a vila de Aljustrel alberga metade da população do concelho, o que atesta o seu estatuto
de principal polo urbano do concelho, com as sedes de freguesia de Montes Velhos e Ervidel, a ocuparem as
posições seguintes, com registos de 12% e 11% da população concelhia, respetivamente.

Gráfico 4 - Distribuição da população do concelho de Aljustrel pelos lugares, 2011
Fonte: INE, Censos 2011
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Tendo em presença o posicionamento da área de intervenção do plano no contexto urbano do concelho de
Aljustrel, torna-se possível inferir que se encontra estabelecido uma rede de relações entre esta área e um
conjunto de aglomerados, alicerçada fundamentalmente, pela proximidade, pelas acessibilidades e pela
importância que o aglomerado revela no contexto concelhio.
Tendo por base as premissas supra descritas, a rede relacional da área de intervenção do plano no contexto
do concelho é formada pelos aglomerados de Montes Velhos - Ervidel - Aljustrel - Corte Vicente Anes, a
qual representa 75% da população residente do concelho de Aljustrel.

Figura 54 - Esquema da Rede Relacional da área de intervenção do plano no contexto do concelho de Aljustrel
Fonte: PDM de Aljustrel

Este sistema urbano apresenta-se estruturado em função da sede do concelho e das sedes de freguesia, sendo
caracterizado por um tipo de povoamento concentrado e servido por uma estrutura viária concelhia que
apresenta o seu ponto central na vila de Aljustrel. A este nível pode ser considerada a existência de dois polos
prioritários de desenvolvimento: um primeiro polo, estruturado e sustentado na vila de Aljustrel, e um segundo
polo, formado pelo conjunto de aglomerados de Montes Velhos, Ervidel, Messejana e Rio Moinhos.
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A distribuição desta população residente por escalões etários permite constatar uma crescente diminuição da
população agregada às classes mais jovens, bem como da população adulta em idade ativa, em
contraponto com um ligeiro aumento do peso da população mais idosa, fenómeno que traduz de resto
um envelhecimento generalizado da população concelhia.

Gráfico 5 - Evolução da população residente no concelho de Aljustrel por escalões etários, 1991 - 2011
Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011

O índice de envelhecimento da população do concelho de Aljustrel desde 1991 até 2015 encontra-se traduzido
no gráfico seguinte, sendo possível constatar o incremento do fenómeno de envelhecimento, com o registo
máximo em 2015 de 233,1, valor superior ao registado em Portugal (146,5), Alentejo (191,6) e Baixo Alentejo
(186,9), relativo ao mesmo ano.

Gráfico 6 - Evolução do Índice de Envelhecimento do concelho de Aljustrel, 1991 - 2015
Fonte: INE, Estimativas Anuais da População (1991 – 2015)
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Uma análise desagregada e de maior pormenor em torno da distribuição da população por grupos etários
permite de facto verificar que ao nível do concelho de Aljustrel a população em idade adulta (25 - 64 anos)
apresenta uma tendência regressiva desde o ano censitário de 1991. Não obstante, o peso desta população
na estrutura da população concelhia aumentou de 49% (1991) para 53% (2011), em consequência do declínio
acentuado registado nas camadas mais jovens ao longo deste período.
Esta dinâmica de crescimento viria a ser igualmente observada ao nível do grupo etário que agrega a
população idosa (65 e mais anos), que apresentou desde o ano censitário de 1991 uma variação positiva
do seu efetivo. A variação ocorrida viria a traduzir-se num aumento do peso da população idosa na estrutura da
população concelhia, de 19% (1991) para um registo da ordem dos 25 pontos percentuais, no ano censitário de
2011, o que não deixa de ser revelador.
A dinâmica de crescimento observada em torno destes grupos etários viria a traduzir-se num decréscimo do
peso da população que agrega a população mais jovem do concelho. De facto, a população mais jovem
(população com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos) e a população jovem - adulta (com idades entre
os 15 e os 24 anos) viriam a registar um decréscimo ao longo do período em análise de 18% para 11 % e de
14% para 10%, respetivamente, o que tem implicações na capacidade de regeneração demográfica do
concelho e na capacidade de regeneração de mão-de-obra no mercado de trabalho.
Pode-se desta forma inferir-se que as dinâmicas ocorridas num passado recente refletem um duplo
envelhecimento da população residente no concelho, fenómeno que caracteriza, de uma forma
generalizada, a dinâmica demográfica que tem vindo a verificar-se um pouco em todo o País num passado
recente.
Este fenómeno poderá estar relacionado com uma diminuição da dimensão média da família, mas
também pelo facto de ser a população ativa em idade mais jovem que parte em busca de melhores
condições de vida, não só para os polos urbanos de maior dimensão, mas também, e cada vez de forma mais
notória, para o estrangeiro.
Todas estas dinâmicas têm repercussões nos índices de dependência da população, com os quais se relaciona
os efetivos populacionais ativos com as camadas dependentes da população formadas pelos jovens e idosos.
Assim, o concelho de Aljustrel apresentou em 2011 um índice de dependência total de 58,6, isto é, por
cada 100 ativos potenciais existiam cerca de 59 não ativos, constituídos por crianças, jovens e idosos. O
concelho de Aljustrel regista um valor inferior ao registado na região do Alentejo (60,6) e na sub-região do Baixo
Alentejo (62,6), embora superior à média nacional (51,3).
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O índice de dependência total do concelho de Aljustrel em 2011 está em grande medida correlacionado com o
índice de dependência de idosos, uma vez que apresentava um registo de 40,4, enquanto o índice de
dependência de jovens não foi além de um registo de 18,2. Estamos desta forma perante uma população que
se caracteriza, em grande medida, por um registo considerável de idosos, que imputa encargos
potenciais sobre a população adulta em idade ativa.
A desagregação destes índices pelos territórios das freguesias em 2011 revela que a freguesia sede de
concelho de Aljustrel, com maiores índices de desenvolvimento e de urbanidade, apresenta os menores
índices de dependência total e de idosos e o maior índice de dependência de jovens. Este dado é
revelador de uma freguesia com uma população mais ativa e com menor peso relativo da população idosa, ao
mesmo tempo que revela uma maior incidência de população mais jovem. Por outro lado, Ervidel assume-se
como sendo a freguesia com maiores índices de dependência total e de idosos, o que revela um carácter
marcadamente mais rural e envelhecido no contexto municipal.

Gráfico 7 - Índices de dependência total, de idosos e de jovens no concelho de Aljustrel e suas freguesias, 2011
Fonte: INE, Censos 2011

Tendo em consideração o Índice de renovação da população ativa56, o concelho de Aljustrel registou em 2011
um índice de 68,44, um valor inferior ao registado à média nacional (94,34), ao Alentejo (84,38) e ao Baixo
Alentejo (84,83), o que atesta uma menor capacidade do município em suprimir as carências de mão-deobra ativa face à demanda do mercado laboral. Em termos das freguesias em 2011, São João de Negrilhos
56 INE, conceito: relação entre a população que potencialmente está a entrar e a que está a sair do mercado de trabalho, definida habitualmente como o
quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 55
e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 (10^2) pessoas com 55-64 anos).
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apresentou o maior índice de renovação da população em idade ativa (75,76) com a freguesia sede de
concelho a registar 69,65.
Em termos do indicador “grau de instrução”, torna-se possível concluir que o nível de instrução que maior
expressão assume ao nível da população concelhia em 2011 é o 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), com
um registo de 2761 indivíduos, representando a população com este grau de ensino cerca de 30% da
população do concelho. Este registo assume uma expressão mais elevada em relação ao observado no
contexto subregional (26%), regional (27%) e nacional (25%).
Considerando que o concelho de Aljustrel apresenta cerca de 52% da população residente com qualificação até
ao 1.º CEB, é possível deduzir que se trata de uma população com níveis de instrução que podem ser
considerados relativamente baixos.
Quadro 22 - População segundo o nível de escolaridade completo no concelho de Aljustrel e freguesias, 2011
Unidade Territorial

Aljustrel
Ervidel
Messejana
S. João de Negrilhos
Rio de Moinhos
Concelho

Total

Sem nível de
escolaridade
completo

1.º ciclo

2.º ciclo

3.º ciclo

Ensino
secundário

Ensino
póssecundário

Ensino
superior

5137
1005
892
1482
741
9257

938
272
228
403
183
2024

1461
307
283
461
249
2761

588
122
115
182
116
1123

958
162
161
227
132
1640

664
97
71
136
50
1018

26
1
3
4
3
37

502
44
31
69
8
654

Fonte: INE, Censos 2011

Os registos associados à população com nível de ensino superior ao Ensino Secundário (Ensino Pós-Secundário
e Superior) assumem uma expressão de pouca significância, centrando-se em torno de um valor de apenas 7%
do total da população residente no concelho.
A freguesia sede de concelho de Aljustrel apresenta os melhores níveis de instrução, com o menor peso relativo
de população com menores níveis de instrução, e inclusive sem nenhum nível de escolaridade, para em
contrapartida, relevar os maiores índices de população com níveis de instrução mais elevados, nomeadamente
3.º CEB (19%), ensino secundário (13%) e ensino pós-secundário e ensino superior (10%).
O concelho de Aljustrel assistiu a uma redução da taxa de analfabetismo ao longo do período
compreendido entre os anos censitários de 1991 e 2011, com uma diminuição de mais de metade da
população sem nenhum nível de literacia. Não obstante, em 2011, cerca de 10,3% da população residente no
concelho ainda era considerada analfabeta. O registo observado ao nível do concelho apresenta-se
consentâneo com os valores então observados para a sub-região do Baixo Alentejo (11,12%) e para a região do
Alentejo (9,55%). Já a taxa de analfabetismo registada em Portugal em 2011 é bastante mais favorável cifrandose em torno de um valor da ordem dos nos 5,2%.
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Gráfico 8 - Nível de instrução completo da população do concelho de Aljustrel e freguesias, 2011
Fonte: INE, Censos 2011

A freguesia de Aljustrel com maiores índices de urbanidade e desenvolvimento é freguesia do concelho
que apresentava no ano censitário de 2011 a menor taxa de analfabetismo, com 6,25%, enquanto todas as
outras freguesias apresentavam registos superiores a 14 pontos percentuais.

Gráfico 9 - Taxa de Analfabetismo no concelho de Aljustrel e freguesias, 2011
Fonte: INE, Censos 2011

A análise desenvolvida em torno dos indicadores relativos à população ativa permite verificar que a população
ativa do concelho diminuiu ao longo do último período intercensitário. A dinâmica observada foi no entanto
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contrariada a nível da taxa de atividade, que viria a assumir um acréscimo, em virtude da maior diminuição da
população residente face à população ativa.
O concelho de Aljustrel apresentava no ano censitário de 2011 uma taxa de atividade da ordem dos 43%,
um registo que não era muito díspar do observado para a sub-região do Baixo Alentejo (43,56%). Já em relação
à região do Alentejo (45,25%) e à média do País (47,56%), a taxa de atividade observada para o concelho ficava
aquém.
Nota de destaque para a freguesia de Aljustrel, que para além de constituir 59% da população ativa do concelho,
foi o único território que assistiu a um aumento (2%) da sua população ativa entre 2001 e 2011. A freguesia sede
de concelho foi igualmente a que apresentou a maior taxa de atividade do concelho (45,4%).
Quadro 23 - Evolução da população ativa e da taxa de atividade no concelho de Aljustrel e suas freguesias (20012011)
Unidade Territorial
Aljustrel
Ervidel
Messejana
São João de Negrilhos
Rio de Moinhos
Concelho de Aljustrel

População Ativa (N.º)
2001
2011
2297
2332
461
394
405
356
676
601
326
299
4165
3982

Taxa de Atividade (%)
2001
2011
41,3
45,4
35,2
39,2
36,4
39,91
39,2
40,55
37,7
40,35
39,4
43,02

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

A leitura da informação constante do quadro apresentado permite de resto sustentar estas inferências,
verificando-se, entre 2001 e 2011, um ligeiro aumento do desemprego de 529 para 573 indivíduos, dinâmica
esta que viria a refletir-se num aumento da taxa de desemprego de 12,7% para 14,39%, registo ligeiramente
superior à taxa de desemprego observada para o continente no ano censitário de 2011 (13,18%).
A nível dos territórios das freguesias, a sede de concelho de Aljustrel registou a menor taxa de desemprego
em 2011, com 12,86%, tendo registado um dos menores incrementos entre os dois períodos intercensitários.
Apenas a freguesia de Rio de Moinhos apresentou uma diminuição da taxa de desemprego.
A pesquisa em torno dos dados mais recentes relativos a março de 2018, referentes aos desempregados
registados no IEFP57, apontam para a existência no concelho de Aljustrel de 328 desempregados registados,
verificando-se que 144 desempregados procuram emprego há menos de 1 ano (43,9%) e 184 desempregados
procuram emprego há mais de 1 ano (56,1%), sendo ainda de referir que uma grande maioria destes
desempregados se encontra à procura de novo emprego (263 desempregados, ou seja, cerca de 80%).

57

Desemprego Registado por Concelho – Estatísticas Mensais, março de 2018, IEFP
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Quadro 24 - Evolução da população empregada, desempregada e taxa de desemprego no concelho de Aljustrel e
suas freguesias (2001 - 2011)
Unidade Territorial
Aljustrel
Ervidel
Messejana
São João de Negrilhos
Rio de Moinhos
Concelho de Aljustrel

População Empregada (N.º)
2001
2011
2016
2032
408
336
367
296
583
489
262
256
3636
3409

População Desempregada (N.º)
2001
2011
281
300
53
58
38
60
93
112
64
43
529
573

Taxa de Desemprego (%)
2001
2011
12,2
12,86
11,4
14,72
9,3
16,85
13,7
18,64
19,6
14,38
12,7
14,39

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

Na sua maioria, os desempregados do concelho são residentes com idades compreendidas entre os 35 e os 54
anos (cerca de 41,2%), sendo igualmente de assinalar que os níveis de escolaridade mais representativos da
população desempregada, inscrita corresponde ao 3º Ciclo do Ensino Básico (76 desempregados, cerca de
23,2%), sendo igualmente expressivo o número de trabalhadores desempregados que não completou o 1º Ciclo
do Ensino Básico (79 indivíduos desempregados, cerca de 24% do total de desempregados)
Uma análise centrada em torno da estrutura social do emprego por setores de atividade permite inferir que num
período de cerca de três décadas, o concelho de Aljustrel assistiu a uma alteração da sua base social de
emprego, com um efetivo o reforço da terciarização do tecido produtivo.

Gráfico 10 - População empregada por sector de atividade no concelho de Aljustrel (1991, 2001 e 2011)
Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011

De facto, e tendo em consideração os dados estatísticos relativos aos três últimos censos, pode afirmar-se que o
emprego gerado ao nível do setor primário decresceu de forma significativa, com uma quebra de -59%,
representando atualmente um registo de apenas 8% do total da população ativa no concelho. Esta
tendência de decréscimo foi igualmente observada ao nível do setor secundário, ainda que tal não tenha
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ocorrido de forma tão acentuada, embora se tenha registado uma quebra de -25% entre os anos censitários
de 1991 e 2011.
Em oposição, a dinâmica observada em torno do setor terciário assumiu um comportamento
manifestamente distinto, com um aumento de cerca de 33% ao longo das últimas três décadas. A
população empregada neste setor viria a assumir no último ano censitário em análise (2011) uma forte
expressão na estrutura social do emprego no concelho, atingido então um registo da ordem dos 61%.
A desagregação pelos territórios das freguesias em 2011 permite descortinar que todas as freguesias têm a
maioria da sua população empregada afeta ao sector terciário, com exceção da freguesia de Rio
Moinhos, onde a maior parte da população (48%) está empregada no sector secundário. O sector primário
assume maior relevância na freguesia de São João de Negrilhos, com um registo de 19% da população
afeta a este sector de atividade.

Gráfico 11 - População empregada por sector de atividade nos lugares do concelho de Aljustrel (2011)
Fonte: INE, Censos 2011

No contexto da rede relacional da área de intervenção do plano, formada pelos aglomerados de Montes Velhos –
Ervidel – Aljustrel – Corte Vicente Anes, o estudo mais aprofundado revela que Corte Vicente Anes e Montes
Velhos possuem uma estrutura social na qual o sector agrícola possui ainda uma expressão importante, na
medida em que, 19% e 18%, respetivamente, da população empregada pertence ao sector primário. Corte
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Vicente Anes possui uma importante fatia da população empregada no sector secundário, sendo um dos
aglomerados a nível concelhio onde o emprego na indústria assume maior importância. Já a vila de Aljustrel e
Ervidel assumem um cunho marcadamente ligado às atividades administrativas, dos serviços e comércio, com
66% e 64%, respetivamente, da população empregada no sector terciário.

6.9. ESTRUTURA EMPRESARIAL

De acordo com o PORA 2020, a base económica da região assenta em condições naturais propícias a
atividades diversificadas, com destaque para as atividades agrícolas, agroindustriais, pecuárias e florestais,
atividades associadas à exploração de recursos geológicos e minerais (pirites, mármores, águas, granitos, entre
outros) e turismo assente no património natural, paisagístico e cultural.
O documento supracitado também elucida que nos anos mais recentes, a estrutura agrícola e agroalimentar
tem sido progressivamente alterada como resultado, fundamentalmente, do forte investimento no
regadio do Empreendimento de fins Múltiplos de Alqueva, que abastece 25 aproveitamentos
hidroagrícolas e beneficia uma área de cerca de 120000 ha, com produções que se encontram sobretudo
associados à vinha e ao olival.
A mesma fonte constata igualmente que as atividades integradas na agricultura, produção animal, caça, floresta
e pesca, representam cerca de 9% da estrutura do VAB regional e 10% do emprego da Região. A indústria
transformadora é responsável por cerca de 21% do VAB Regional, com preponderância para as indústrias
alimentares, que representam cerca de 30% do total de empresas industriais da Região e 34% do total do
pessoal ao serviço.
A indústria extrativa do Alentejo representa cerca de 9% no total do VAB Regional e mais de 60% do total
sectorial nacional, assumindo a este nível particular destaque a extração de mármore, outro calcário e granito
(30% do emprego e 67% das empresas deste sector na Região). A atividade mineira tem expressão
produtiva no Baixo Alentejo, com contributos determinantes da atividade desenvolvida nos concelhos de
Castro Verde e Aljustrel.
O concelho de Aljustrel é marcado por uma forte tradição mineira representando as décadas de 60 e 70 do
século XX o último grande pico da atividade mineira do concelho. Embora temporariamente desativada entre
1993 e 2008, a mina voltou recentemente a reiniciar a sua produção, constituindo-se, a par da agricultura
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de regadio potenciada pelo perímetro de rega do Roxo, recentemente alargado por via da ligação entre a
Albufeira do Roxo e a de Alqueva, como um importante património económico e cultural da região.
Uma análise sumária centrada em torno do tecido empresarial presente no concelho de Aljustrel permite
sustentar que este é maioritariamente constituído por micro / pequenas empresas individuais, sendo a
este nível de referir que, em 2014, e de acordo com a informação constante no Anuário Estatístico da Região do
Alentejo 2015, estavam sedeadas no concelho 878 empresas (cerca de 77% em nome individual), que
representavam 6,3% das empresas sedeadas no Baixo Alentejo.
Relativamente ao pessoal ao serviço nas empresas sedeadas no concelho, estavam contabilizados, em
2014, um total de 2244 trabalhadores, que representavam então cerca de 8,2% da mão-de-obra ao serviço das
empresas da subregião do Baixo Alentejo. Cerca de 98% das empresas com sede no concelho empregam
menos de 10 trabalhadores, com a particularidade de existirem no concelho de Aljustrel duas das três
empresas com mais de 250 trabalhadores que se encontram presentes na sub-região do Baixo Alentejo,
e também três empresas que empregam mais de 50 trabalhadores.
As empresas sedeadas em Aljustrel atingiram em 2014 um volume de negócios na ordem dos 258 milhões de
euros, correspondendo este registo a cerca de 13% do volume de negócios total gerado pelas empresas da subregião do Baixo Alentejo. O concelho de Aljustrel posicionava-se numa posição cimeira em termos de volume de
faturação das suas empresas, ficando apenas aquém do volume de faturação gerados pelas empresas
sedeadas em Beja e Castro Verde.
Quadro 25 - Empresas por setor de atividade, pessoal ao serviço e volume de negócios, segundo o CAE-Rev.3 no
concelho de Aljustrel (2014)
CAE
Rev.3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
P
Q
R
S

Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3)
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Indústrias extrativas
Indústrias transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição
Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares
Atividades de informação e de comunicação
Atividades imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
Atividades administrativas e dos serviços de apoio
Educação
Atividades de saúde humana e apoio social
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas
Outras atividades de serviços

Total

Empresas
(N.º)
253
2
57
1
2
44
194
10
92
5
10
38
61
36
27
13
33

Pessoal
(N.º)
392
X
235
X
X
140
407
17
142
6
12
62
77
39
53
13
41

Vol. negócios
(milhares €)
14.916
X
34.187
X
X
8.118
45.357
1.111
2.849
59
88
1.122
1.083
299
967
80
476

878

2244

257.971

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), 2014
Nota : X - valor confidencial
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A estrutura empresarial do concelho de Aljustrel, em 2014, assenta, em termos do número de empresas,
em duas atividades económicas: a agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (A), que
representavam então cerca de 29% do parque empresarial do concelho, e o comércio por grosso e a
retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (G), com uma quota de 22% do total de
empresas sedeadas em Aljustrel. Neste particular, será de assumir uma referência à indústria transformadora
(C), que corresponde a 6% das empresas do concelho.
A análise dos dados relativos ao pessoal ao serviço das empresas e ao volume de negócios necessita do
estabelecimento de alguns pressupostos, uma vez que as atividades B, D e E não apresentam dados por motivo
de confidencialidade. O conhecimento da realidade empresarial local e regional permite, com um elevado grau
de confiança, inferir que as duas indústrias extrativas existentes no concelho são responsáveis pela larga
maioria do pessoal ao serviço e pelo volume de negócios calculado para as três atividades (B+D+E).

Gráfico 12 - Distribuição das empresas sedeadas no concelho de Aljustrel por atividade económica (CAE Rev.3)
(2014)
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), 2014

Relativamente ao total de pessoal ao serviço nas empresas sedeadas em Aljustrel, é possível inferir que a
indústria extrativa (B) será responsável por uma parte significativa dessa quota (B+D+E perfazem 27%).
Seguem-se as duas atividades com maior representação em termos do número de empresas existentes no
concelho: o comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (G) e a agricultura,
produção animal, caça, floresta e pesca (A), com 18% e 17%, respetivamente, do total de pessoal ao serviço das
empresas. Igualmente de referir que as empresas da indústria transformadora (C) empregam 11% do total
pessoal ao serviço em Aljustrel.
No que observa relação direta com o volume de negócios das empresas sedeadas em Aljustrel, verifica-se
seguramente que a indústria extrativa (B) é a atividade que maior volume de negócios gera no concelho, e
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com grande distanciamento para as restantes atividades, uma vez que que conjuntamente com as atividades D e
E perfaz 57% do total do volume de negócios de todas as empresas do concelho.

Gráfico 13 - Distribuição do pessoal ao serviço das empresas sedeadas no concelho de Aljustrel por atividade
económica (CAE Rev.3) (2014)
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), 2014
Nota: B+D+E foram calculados tendo por base o total de pessoal, excluindo o somatório de todo o pessoal ao serviço das empresas das
restantes atividades económicas

Juntamente com as empresas de comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e
motociclos (G), com 18% do total de volume de negócios, da indústria transformadora (C), com 13%, e da
agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (A), com 6%, fica definido o quadro empresarial de Aljustrel
em termos do volume de negócios gerado.

Gráfico 14 - Volume de negócio das empresas sedeadas no concelho de Aljustrel por atividade económica (CAE
Rev.3), 2014
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), 2014
Nota: B+D+E foram calculados tendo por base o total de pessoal, excluindo o somatório de todo o pessoal ao serviço das empresas das
restantes atividades económicas
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6.9.1. INFRAESTRUTURAS E
INSTRUMENTOS DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

O presente descritor assume por objetivo o desenvolvimento de uma breve descrição das infraestruturas e dos
instrumentos de apoio ao desenvolvimento empresarial do concelho de Aljustrel, utilizando para o efeito a
informação veiculada na página eletrónica institucional da Câmara Municipal, bem como a informação constante
dos conteúdos documentais que integram a Agenda 21 Local de Aljustrel.
O concelho de Aljustrel possui atualmente dois espaços de atividades económicas regulamentados em sede de
instrumentos de gestão territorial, designadamente a Zona Industrial de Aljustrel regulamentada por intermédio
do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Aljustrel (Malha Ferro)58, e a Zona Industrial da Messejana59,
igualmente regulamentada pela disciplina de um plano de pormenor.
O Centro Municipal de Acolhimento de Micro Empresas (CMAME), localizado na Zona Industrial de Aljustrel,
é um equipamento destinado preferencialmente a induzir um primeiro impulso à criação de novas empresas que
visem um nível de atividade de escala superior. Esta unidade dispõe de salas e pavilhões para incubação de
microempresas da área dos serviços e da indústria, bem como uma área de serviços comuns. Neste momento
apresenta uma taxa de ocupação na ordem dos 60%(60).
O CMAME assume como principal objetivo fomentar o aparecimento de novas empresas na área
geográfica do concelho de Aljustrel, proporcionando-lhes condições técnicas e físicas para um
desenvolvimento e crescimento sustentados, tendo em vista a criação de postos de trabalho locais.
Complementarmente, o Centro assume igualmente como objetivo o acolhimento de empresas que já exerçam
atividade no concelho de Aljustrel cujo projeto se adeque aos objetivos definidos no respetivo regulamento de
funcionamento.
O Parque de Exposições e Feiras de Aljustrel é igualmente encarado como outro dos projetos estruturantes
da economia do concelho de Aljustrel. O Parque ocupa uma área de 39.400 m2, sendo constituído por dois
pavilhões multiusos de exposições, um picadeiro, parque de estacionamento e áreas livres onde podem ser
realizadas atividades económicas de base local e regional, culturais, desportivas e recreativas.

O Plano de Pormenor da Zona Industrial de Aljustrel (Malha Ferro) foi ratificado pela Portaria n.º520/95, de 31 de maio, tendo sido posteriormente
alterado, com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/2000, de 19 de maio.
59 O Plano de Pormenor da Zona Industrial de Messejana foi publicado através da Declaração n.º 146/2002, de 16 de maio de 2002.
60 Agenda 21 Local de Aljustrel
58
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Este equipamento assume um importante contributo para a potenciação e projeção das atividades económicas
do concelho e da região, nomeadamente através da promoção e realização de feiras, mostras e exposições,
assim como de outros eventos e manifestações com interesse para as atividades económicas do concelho,
possibilitando ainda a realização de atividades de carácter sociocultural, científico, recreativo e desportivo.
A Câmara Municipal de Aljustrel tem ainda disponível um Gabinete de Desenvolvimento Económico, a ele se
encontrando atribuídas as seguintes competências:
•

1. Desenvolvimento de projetos e programas que permitam a revitalização do tecido económico e das
atividades tradicionais do concelho;

•

2. Realização de estudos de base de diagnóstico relacionados com as necessidades e as
potencialidades socioeconómicas do concelho;

•

3. Promoção e apoio de ações de sensibilização e apoio aos agentes económicos para a modernização,
reconversão e expansão de atividades já instaladas;

•

4. Prestar informação (nomeadamente a decorrente dos sistemas de incentivo à criação de empresas) e
encaminhamento de pequenos projetos de natureza empresarial desenvolvidos pela população local;

•

5. Manter os contatos necessários com os agentes económicos do concelho, quer na área da produção,
quer ao nível da área comercial, tendo em vista o desenvolvimento das suas atividades;

•

6. Estudo das formas de promoção do concelho nas áreas comercial e industrial, por forma a
desenvolver as zonas industriais e melhorar o sector comercial, promovendo a criação de novos
estabelecimentos comerciais ou renovando os existentes;

•

7. Organização, apoio e apresentação de projetos e candidaturas a fundos comunitários ou a outras
fontes de financiamento;

•

8. Gestão do Centro de acolhimento a Micro Empresas

A plataforma comercial de produtos agrícolas surge como resultado de um memorando de entendimento
subscrito pelas seguintes entidades: Câmara Municipal de Aljustrel, Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo,
Caixas de Crédito Agrícola de Ferreira do Alentejo e de Aljustrel, Associação de Beneficiários da Obra de Rega
de Odivelas e a Associação de Beneficiários do Roxo em torno das componentes agrícolas e agroindustriais,
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tendo em vista o desenvolvimento de projetos na área da produção, transformação e comercialização de
produtos agrícolas capazes de contribuir para a promoção do desenvolvimento da região. A criação desta
plataforma tem como objetivos:
•

1. Promover a confluência de interesses entre os produtores e o mercado, designadamente através da
intermediação das necessidades do mercado e os produtos agrícolas produzidos na área do
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA);

•

2. Desenvolvimento das soluções técnicas e tecnológicas de apoio à produção e comercialização;

•

3. Criação e dinamização de áreas/instalações agroindustriais existentes nos concelhos de Aljustrel e
Ferreira do Alentejo.

Vários são os fatores que conferem a estes concelhos especificidades e dinâmicas próprias nos domínios
agrícolas e em particular, no regadio. Ressalta de imediato o facto de os seus territórios estarem abrangidos pelo
âmbito territorial do EFMA e integrarem os aproveitamentos hidroagrícolas de Odivelas e do Roxo, estando
desta forma diretamente interessados na criação de mecanismos que possibilitem o desenvolvimento económico
e social dos territórios através do aproveitamento das potencialidades criadas por este empreendimento.
Igualmente importante é o capital de conhecimento acumulado pelas associações que gerem os recursos
hidroagrícolas de Odivelas e do Roxo, bem como a relação privilegiada que mantêm com os agricultores, que
aliados à existência de infraestruturas de apoio, suporte e de produção agroindustriais, gera condições únicas
para o desenvolvimento e implementação de projetos inovadores na sua área de influência.
O FAME - Fundo de Apoio às Microempresas no concelho de Aljustrel é o resultado de uma parceria entre a
Câmara Municipal, o Banco Espírito Santo e a Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL). O
FAME visa o apoio a microempresas instaladas no concelho, com investimento máximo elegível de 45.000,00
Euros.
Referência igualmente para a Plataforma logística de concentração e expedição de hortícolas da Agromais,
localizada em Ervidel, sendo de admitir uma complementaridade potencial com o projeto do Centro Tecnológico
e Agroalimentar do Roxo.
Importa no presente contexto de análise assumir uma referência particular à presença de duas zonas industriais
no concelho, designadamente a Zona Industrial de Aljustrel (Malha Ferro) e a Zona Industrial de Messejana,
ambas regulamentadas por plano de pormenor.
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A Zona Industrial de Aljustrel apresenta uma localização que se desenvolve a nascente da sede de concelho.
Esta área pode acolher até 36 lotes, agrupados em 3 classes, em função da área de acessibilidade. Localizada a
cerca de 35 km do Aeroporto de Beja, a zona industrial é servida por uma ligação ferroviária direta ao Porto de
Setúbal (além do ramal de carga (via larga) do Carregueiro), distando apenas em cerca de 7 km do nó de ligação
ao traçado do IP1/A2 (saída 11 - Aljustrel).

Figura 55 - Planta de Implantação do PP da Zona Industrial de Aljustrel (Malha Ferro)
Fonte: SNIT, DGT

A Zona Industrial de Aljustrel abrange uma área de aproximadamente 96 ha e apresenta uma elevada taxa
de ocupação, estado sobretudo afeta à deslocação de atividades oficinais e carpintarias do tecido urbano
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consolidado61. Devido a um grande número de intenções de aquisição de solos para instalação de novas
indústrias / empresas no concelho, encontra-se já prevista em sede de Plano Diretor Municipal a expansão da
zona industrial atualmente existente.
Em termos de infraestruturas, a zona industrial encontra-se dotada de rede de abastecimento de água, rede de
esgotos, rede de energia elétrica, rede de acessos, ETAR, arruamentos, estacionamentos e passeios. A Câmara
Municipal dispõe de uma política de incentivos destinada a facilitar a aquisição de terreno, bem como a
instalação de empresas na zona industrial, que inclui preço de venda acessível, facilidades de pagamento, apoio
técnico, acompanhamento no processo burocrático / administrativo, prioridade em relação a outros processos de
carácter não empresarial, entre outras.
Encontram-se já instaladas e em laboração na Zona Industrial de Aljustrel 26 empresas, sendo que esta
estrutura empresarial se caracteriza sobretudo pela presença de micro empresas, não empregando mais de 9
trabalhadores.
As áreas de atividade das empresas instaladas na zona industrial assumem uma natureza diversificada,
envolvendo empresas que exerce a sua atividade nas áreas da indústria metalomecânica, fabricação de
caixilharias em alumínio, oficinas de manutenção e reparação automóvel, carpintarias, exposição de mobiliário,
fabricação, produtos químicos, fabricação de móveis em aço e inox, tetos falsos e publicidade, entre outras.
No que observa relação direta com a Zona industrial de Messejana, esta foi criada em 2000, apresentando-se
localizada na vila de Messejana, a cerca de 9 Km da sede de concelho e na proximidade perto do acesso ao
IP1/A2.
A Zona Industrial de Messejana surgiu em resposta à necessidade de deslocalizar da malha urbana as oficinas /
indústrias existentes, procurando simultaneamente incentivar o espírito empresarial e a criação de empresas
industriais.
Esta zona industrial assume uma abrangência territorial inferior à da Zona Industrial de Aljustrel, ocupando
apenas cerca de 2,3 ha. Com uma capacidade para 20 lotes, com dimensões que variam entre os 416 m2 e 1020
m2, a Zona industrial de Messejana encontra-se dotada de rede de abastecimento de água, rede de esgotos,
rede de energia elétrica, rede de acessos, ETAR, arruamentos, estacionamentos e passeios.
Tal como anteriormente observado para a zona industrial de Aljustrel, também para a Zona Industrial de
Messejana a Câmara Municipal dispõe de uma política de incentivos que inclui o baixo custo do terreno, venda

61

Agenda Local 21 Aljustrel.
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de terrenos a preço acessível, facilidades de pagamento, apoio técnico, acompanhamento no processo
burocrático/administrativo, prioridade em relação a outros processos de carácter não empresarial, entre outras.

Figura 56 - Planta de Implantação do PP da Zona Industrial da Messejana
Fonte: SNIT, DGT

Do total dos 20 lotes existentes, 7 encontram-se atribuídos a empresas que exercem a sua atividade nas áreas
de reparação de veículos automóveis, máquinas agrícolas e industriais, carpintaria, atividade de transformação
de alumínios, e produção de mel62.

6.10. AGRICULTURA

Uma vez elaborado um breve enquadramento quadro macroeconómico do concelho de Aljustrel e a composição
da sua estrutura empresarial, a análise que seguidamente se desenvolve assume enquadramento nos objetivos
que se encontram subjacentes à elaboração do PPCTAR, que procuram sustentar o desenvolvimento de
atividades económicas maioritariamente associadas às explorações agrícolas e ao regadio.
62
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Resulta nesta medida que o enfoque na caracterização será orientado em torno da atividade agrícola no
concelho de Aljustrel e da componente do regadio que a ela se encontra associada.
A principal fonte de informação utilizada no âmbito da presente análise é o Recenseamento Geral da Agricultura
de 2009, que, apesar de alguma desatualização, constitui uma fonte oficial que permite retratar com alguma
atualidade o panorama agrícola do concelho.

6.10.1. RECURSOS HUMANOS
AGRÍCOLAS

De acordo com os Censos 2011, a população empregada no sector primário no concelho de Aljustrel era,
naquele ano censitário, de 288 pessoas, sendo que cerca de 68% deste efetivo pertencia às freguesias de
Aljustrel e São João de Negrilhos, de forma equitativa.
Uma vasta maioria da população empregada no sector agrícola trabalha na atividade das culturas temporárias
(produção de cereais, culturas forrageiras, etc.), que conta com um efetivo 188 pessoas empregadas (65% do
total do sector primário). Claramente distanciados deste efetivo a população empregada na atividade de
produção animal (14%) e na atividade das culturas permanentes (pomares, olival, vinha, frutos de casca rija)
com um registo da ordem dos 10%.
Quadro 26 - População empregada no sector primário por tipologia de atividade económica no concelho de
Aljustrel e freguesias (2011)

Unidade
Territorial

Aljustrel
Ervidel
Messejana
S.
João
de
Negrilhos
Rio de Moinhos
Concelho

Atividades
dos serviços
Total
Agricultura relacionados Silvicultura
população
Culturas
Culturas
Produção e produção
com a
e outras Exploração
empregada
temporárias permanentes animal
animal
agricultura e atividades
florestal
no sector
combinadas
com a
florestais
primário
produção
animal
103
27
41

65
21
22

5
4
0

20
0
9

7
1
8

1
0
0

2
0
0

3
1
2

93

63

18

7

2

3

0

0

24

17

3

3

0

0

0

1

288

188

30

39

18

4

2

7

Fonte: INE, Censos 2011
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Por sua vez, o Recenseamento Geral da Agricultura de 2009, assinalava como mão-de-obra agrícola, a
existência de um registo total de 892 indivíduos, sendo que 658 destes indivíduos correspondiam a mão-de-obra
agrícola familiar e os restantes 234 a mão-de-obra agrícola não familiar. Já a população agrícola familiar63
ascendia a um total de 961 pessoas, com 32% localizadas na freguesia de Aljustrel e 23% em São João de
Negrilhos.

6.10.2. EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS
E SUPERFÍCIE AGRÍCOLA
UTILIZADA

De acordo com os dados do Recenseamento Agrícola referentes a 2009, o concelho de Aljustrel, contava com
um registo total de 406 explorações agrícolas (que ocupavam 41.834 ha), com destaque para a freguesia
de Aljustrel, onde se localizava 33% do total de explorações, seguido de São João de Negrilhos com
24%.
Praticamente todas as explorações agrícolas (400) são usadas como Superfície Agrícola Utilizada (SAU)64, se
bem que grande parte das explorações agrícolas apresenta, simultaneamente, outro tipo de utilização.
Quadro 27 - Explorações agrícolas (n.º) por tipo de utilização das terras (2009)
Unidade Territorial
Aljustrel
Ervidel
Messejana
São João de Negrilhos
Rio de Moinhos
Concelho

Explorações
agrícolas (N.º)

SAU (N.º)

135
65
81
96
29
406

133
65
80
94
28
400

Matas e florestas
sem culturas sobcoberto (N.º)
22
2
17
10
3
54

Superfície agrícola
não utilizada (N.º)

Outras superfícies
(N.º)

29
1
7
11
3
51

130
65
72
90
29
386

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura (2009)

As 400 explorações agrícolas com SAU ocupam uma área concelhia da ordem dos 38927 ha, sendo que cerca
de 89% são compostas por terras aráveis. As terras aráveis podem ser compostas por culturas temporárias e/ou
pousio, sendo que 81% do total de explorações com SAU é composta por culturas temporárias e 46% por terras
em pousio. As culturas permanentes e as pastagens permanentes assumem igualmente uma importante

63 INE, conceito: Conjunto de pessoas que fazem parte do agregado doméstico do produtor (singular) quer trabalhem ou não na exploração, bem como de
outros membros da família que não pertencendo ao agregado doméstico, participam regularmente nos trabalhos agrícolas da exploração.
64 INE, conceito: superfície da exploração que inclui: terras aráveis (limpa e sob-coberto de matas e florestas), horta familiar, culturas permanentes e
pastagens permanentes.
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representatividade na composição de todas as explorações agrícolas com SAU, representando 36% e 29%,
respetivamente.
No que observa relação direta com a área da SAU, verifica-se que dos 38927 ha, cerca de 74% são terras
aráveis, das quais 46% são culturas temporárias e 28% apresentam-se em pousio. As pastagens permanentes e
as culturas permanentes assumem igualmente alguma representatividade, ocupando respetivamente 16% e 10%
da área total da SAU do concelho.

Gráfico 15 - Composição da SAU em termos do número de explorações e superfície (ha) no concelho de Aljustrel
(2009)
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura (2009)

Relativamente às classes de SAU, é notório que o concelho de Aljustrel se caracteriza, em grande medida,
pela presença de uma agricultura de base latifundiária, em que as propriedades agrícolas (as designadas
Herdades) são constituídas por áreas extensas de grandes dimensões. Importa neste contexto assinalar
que uma grande parte das 400 explorações agrícolas com SAU (37%) possuem mais de 50 ha e 15%
apresentam uma área compreendida entre 20 e 50 ha. Apenas cerca de 20 % das explorações apresentam
uma área inferior a 5 ha, sendo igualmente de assinalar que cerca de 81% do total da área de SAU se encontra
associada a explorações com uma área superior a 100 ha.

RELATÓRIO

174

PLANO DE PORMENOR PARA O CENTRO TECNOLÓGICO E AGROALIMENTAR DO ROXO

Gráfico 16 - Classes de SAU (2009)
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura (2009)

A dimensão média das explorações encontra-se intimamente correlacionada com o tipo de ocupação agrícola,
que terá uma maior amplitude, no caso do predomínio das culturas extensivas de produção cerealífera e
forrageira. O concelho de Aljustrel apresentava em 2009 uma SAU média superior à registada na região do
Alentejo e na subregião do Baixo Alentejo. A freguesia de Aljustrel destacava-se das demais com a maior SAU
média do concelho.

Gráfico 17 - SAU média por exploração (ha) (2009)
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 2009
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6.10.3. CULTURAS PERMANENTES

As explorações agrícolas com culturas permanentes no concelho de Aljustrel registam um predomínio
acentuado do olival, tanto em número de explorações (124 explorações, que correspondem a 87%) como
em termos de superfície (3148 ha, que correspondem a 84% da superfície associada a culturas
permanentes).
De facto, o olival, e em particular o olival de regadio, assistiu a uma renovação e expansão em detrimento
do abandono das culturas de sequeiro. Uma nota também para os frutos de casca rija, e no caso em
concreto para o amendoal, com apenas 5 explorações agrícolas mas com uma superfície de exploração
da ordem dos 418 ha. Tanto o olival como o amendoal usufruem diretamente das amenidades proporcionadas
pela disponibilidade de água para regadio.
Quadro 28 - Explorações agrícolas com culturas permanentes em termos do número de explorações e superfície
(ha) por tipo (culturas permanentes) no concelho de Aljustrel e freguesias (2009)
Unidade
Territorial

Total

Frutos frescos
(exceto citrinos)
N.º
Ha

N.º

Ha

Aljustrel
Ervidel
Messejana
São João de
Negrilhos
Rio de Moinhos

55
14
28

260
160
285

30

2823

16

214

Concelho

143

3742

3

Citrinos
N.º

Ha

-

7
2
2

43
0
52

-

-

-

-

-

2

-

13

96

2
1
-

Frutos de casca
rija
N.º
Ha

Olival

Vinha

N.º

Ha

N.º

Ha

49
7
26

183
95
170

4
7
1

4
65
0

325

27

2495

3

3

0

15

205

2

9

418

124

3148

17

80

3
1

30
0
63

0

1

1

5

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura (2009)

Gráfico 18 - Explorações agrícolas com culturas permanentes em termos do número de explorações e superfície
(ha) por tipo (culturas permanentes) no concelho de Aljustrel (2009)
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 2009
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A desagregação das explorações agrícolas com culturas permanentes pelas diversas freguesias do concelho de
Aljustrel permite retirar as seguintes conclusões:
•

1. A freguesia de Aljustrel apresenta o maior número de explorações com culturas permanentes,
com as explorações associadas ao olival a assumirem a predominância em todas as freguesias;

•

2. A freguesia de São João de Negrilhos apresenta, com largo destaque (75%), a maior superfície
(ha) associada a culturas permanentes;

•

3. O olival é a cultura permanente com maior superfície em todas as freguesias do concelho de
Aljustrel, com uma variação entre os 59%, em Ervidel, e os 96%, na freguesia de Rio de Moinhos;

•

4. O olival ocupa no concelho uma área total de 3148 ha, sendo que 79% desta área se localiza
na freguesia de São João de Negrilhos, representando a área de olival nesta freguesia 67% do total
da superfície associada a culturas permanentes no concelho.

Gráfico 19 - Explorações agrícolas com culturas permanentes em termos do N.º de explorações e superfície (ha) por
tipo (culturas permanentes) nas freguesias do concelho de Aljustrel (2009)
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 2009

O gráfico seguinte permite aferir o predomínio da superfície de olival no concelho de Aljustrel,
representando 84% do total da área das culturas permanentes. A totalidade do olival existente no
concelho tem por destino a produção de azeite. As áreas associadas às explorações de amendoeiras
assumem igualmente alguma expressão, representando cerca de 9% do total da área afeta a culturas
permanentes.
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Gráfico 20 - Distribuição da superfície (ha) por espécies de culturas permanentes no concelho de Aljustrel (2009)
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura (2009)

Dados recentes disponibilizados pelo INE, referentes a 2015, indicam que a produção de azeitona no
concelho se cifrou em torno de um valor da ordem das 24008 toneladas. Esta produção concelhia
corresponde a cerca de 7% da produção da sub-região do Baixo Alentejo e a 5% da produção de toda a região
do Alentejo, onde a produção de azeitona atingiu as 502715 toneladas. A uma escala territorial mais alargada, o
concelho de Aljustrel é responsável por 3% da produção nacional de azeitona.

6.10.4. CULTURAS TEMPORÁRIAS

As explorações agrícolas com culturas temporárias no concelho registam um predomínio dos cereais
para grão, tanto em número de explorações (237 explorações, que correspondem a 72% do total de
explorações) como em termos de superfície (11194 ha, que correspondem a 61% da área associada a
culturas temporárias).
Quadro 29 - Explorações agrícolas com culturas temporárias em termos do N.º de explorações e superfície (ha) por
tipo (culturas temporárias) no concelho de Aljustrel e freguesias (2009)
Unidade
Territorial
Aljustrel
Ervidel
Messejana
São João de
Negrilhos
Rio
de
Moinhos
Concelho

Total

Cereais para
grão
N.º
Ha

Leguminosas
secas para grão
N.º
Ha

Prados
temporários
N.º
Ha

Culturas
forrageiras
N.º
Ha

Culturas
industriais
N.º
Ha

Culturas
hortícolas
N.º
Ha

N.º

Ha

124
61
48

9064
2251
3581

96
43
35

6291
1180
2060

10
5
8

264
45
96

2
2

48
61

41
9
25

763
203
835

61
46
5

1594
822
520

11
2

104
10

74

2677

51

1421

10

143

3

43

19

429

29

564

16

77

21

679

12

241

1

3

-

-

8

149

9

287

-

-

328

18251

237

11194

34

551

7

151

102

2379

150

3786

29

190

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura (2009)
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As culturas industriais e as culturas forrageiras desempenham igualmente um papel relevante no contexto das
culturas temporárias no concelho de Aljustrel, com as culturas industriais a marcarem presença em 46% das
explorações agrícolas e em 21% da superfície ocupada com culturas temporárias e com as culturas forrageiras
em 31% das explorações e em 13% da superfície.

Gráfico 21 - Explorações agrícolas com culturas temporárias em termos do N.º de explorações e superfície (ha) por
tipo (culturas temporárias) no concelho de Aljustrel (2009)
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura (2009)

A desagregação das explorações agrícolas com culturas temporárias pelas diversas freguesias do concelho de
Aljustrel permite sustentar as seguintes considerações:
•

1. A freguesia de Aljustrel regista o maior número de explorações e de superfície (ha) com
culturas temporárias;

•

2. As explorações agrícolas com cereais para grão constituem a maioria das explorações em
todas as freguesias do concelho;

•

3. A superfície ocupada com cereais para grão é maioritária em todas as freguesias do concelho,
com exceção de Rio Moinhos, onde a área com culturas industriais assume uma expressão
ligeiramente superior;

•

4. Os cereais para grão ocupam uma superfície de 11194 ha no concelho, sendo que 56% desta
área se localiza na freguesia de Aljustrel, representando a área de cereais para grão nesta freguesia
34% % do total da superfície das culturas temporárias no concelho.
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Gráfico 22 - Explorações agrícolas com culturas temporárias em termos do N.º de explorações e superfície (ha) por
tipo (culturas temporárias) nas freguesias do concelho de Aljustrel (2009)
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura (2009)

Por intermédio do gráfico seguinte torna-se possível verificar que o trigo (21%), a aveia (18%), o girassol (16%) e
a cevada (15%) são as espécies de culturas temporárias com maior área ocupada no concelho de Aljustrel.

Gráfico 23 - Distribuição da superfície (ha) por espécies de culturas temporárias no concelho de Aljustrel (2009)
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura (2009)
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6.10.5. PRADOS E PASTAGENS
PERMANENTES

Os prados e pastagens permanentes estão presentes em 121 explorações agrícolas do concelho e
ocupam uma área total de 6338 ha. As explorações agrícolas com prados e pastagens permanentes, são na
grande maioria das explorações, em terra limpa (74%), seguido dos prados e pastagens permanentes sobcoberto de matas e florestas (32%). A superfície (ha) ocupada acompanha o mesmo padrão, com 63% da área
ocupada por prados e pastagens permanentes em terra limpa e 36% da área ocupada por prados e pastagens
permanentes sob-coberto de matas e florestas.
Quadro 30 - Explorações agrícolas com prados e pastagens permanentes em termos do N.º de explorações e
superfície (ha) por tipo (prados e pastagens permanentes) no concelho de Aljustrel e freguesias (2009)
Total

Unidade Territorial

Concelho de Aljustrel

Em terra limpa

Sob-coberto de
matas e florestas

Sob-coberto de
culturas
permanentes

N.º

Ha

N.º

Ha

N.º

Ha

N.º

Ha

121

6338

89

3990

39

2272

11

53

Não produtivos
em Regime de
Pagamento Único
(RPU)
N.º
Ha
1

23

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura (2009)

Gráfico 24 - Explorações agrícolas com prados e pastagens permanentes em termos do N.º de explorações e
superfície (ha) por tipo (prados e pastagens permanentes) no concelho de Aljustrel (2009)
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura (2009)

Os prados e pastagens permanentes apresentam maior expressão territorial nas freguesias de Aljustrel (40%) e
de Messejana (37%) conforme se depreende da informação constante do gráfico seguinte.
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Gráfico 25 - Explorações agrícolas com prados e pastagens permanentes em termos de superfície (ha) nas
freguesias do concelho de Aljustrel (2009)
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura (2009)

6.10.6. SUPERFÍCIE IRRIGÁVEL

O concelho de Aljustrel registava em 2009 um total de 146 explorações agrícolas com superfície irrigável,
correspondendo este registo a 36,5% do total de explorações agrícolas com SAU do concelho. A proporção de
explorações agrícolas com disponibilidade de rega em Aljustrel é superior à registada no Alentejo (25,55%) e à
registada no Baixo Alentejo (19,79%), apresentando inclusivamente, a terceira maior percentagem de
explorações com disponibilidade de rega da subregião do Baixo Alentejo.
No ano em análise, a superfície irrigável (ha) das explorações agrícolas contabilizava um registo total de
6843 ha no concelho de Aljustrel, correspondendo esta área 18% da SAU total do concelho. O registo então
observado é superior ao verificado na região do Alentejo e na subregião do Baixo Alentejo, onde a
representatividade das superfícies irrigáveis relativamente às respetivas SAU se cifra em torno de um registo da
ordem 8% e dos 9%, respetivamente.
O concelho de Aljustrel apresentava-se em 2009 como sendo o quarto município da sub-região do Baixo
Alentejo com maior proporção de superfície irrigável na SAU, sendo de referir que o concelho de Aljustrel tem
vindo a assistir a uma evolução significativa na superfície irrigável, em resultado do desenvolvimento da
infraestrutura de regadio no concelho, com um registo de 11% de superfície irrigável na SAU em 1989, 13% em
1999 e finalmente 18% em 2009, tal como referido, sendo expetável que esta superfície irrigável tenha
inclusivamente aumentado num passado mais recente.
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O recurso à irrigação resume-se praticamente a duas tipologias de utilização das terras: para terra arável (em
cultura principal) e para as culturas permanentes. Em termos do número de explorações agrícolas com
superfície irrigável o predomínio recai sobre as terras aráveis, com 79%, enquanto as explorações com culturas
permanentes registam 34%.
Em relação à superfície irrigável (ha) das explorações agrícolas verifica-se uma situação de equilíbrio, repartida
entre a superfície afeta às terras aráveis (53%) e as culturas permanentes (46%).

Gráfico 26 - Número de explorações com superfície irrigável e superfície irrigável (ha) das explorações agrícolas
por tipo de utilização das terras no concelho de Aljustrel (2009)
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura (2009)

Uma análise à escala das freguesias permite constatar que à data do último Recenseamento Agrícola a
freguesia de São João de Negrilhos apresentava o maior número de explorações com superfície irrigável
(41%), apresentando igualmente a maior superfície irrigável (67%).
Esta posição de liderança era secundada pela freguesia de Aljustrel, com um registo de 30% de explorações
com superfície irrigável e 18% da superfície irrigável. Os dados suprarreferidos estão diretamente
correlacionados com a presença do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo e com a infraestrutura de
rega já instalada, que beneficia a zona norte do concelho de Aljustrel e em particular o território da
freguesia de São João de Negrilhos.
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Gráfico 27 - Explorações agrícolas com superfície irrigável e superfície irrigável (ha) pelas freguesias do concelho
de Aljustrel, 2009
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura (2009)

6.10.7. SUPERFÍCIE REGADA

Tendo em consideração as explorações agrícolas com culturas permanentes, com culturas temporárias e com
prados e pastagens permanentes, verifica-se que, no seu conjunto, cerca de 18% das explorações eram
regadas, sendo que a maioria destas explorações regadas estavam associadas a culturas temporárias.
Em termos relativos, as culturas temporárias regadas constituíam cerca de 18% do total das explorações com
culturas temporárias, enquanto 32% das explorações com culturas permanentes eram regadas.

Gráfico 28 - N.º de explorações com superfície regada e superfície regada (ha) das explorações agrícolas por tipo
de utilização das terras no concelho de Aljustrel (2009)
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura (2009)
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A importância das culturas permanentes é evidente em termos da superfície regada, sobretudo quando se
atende ao facto que 67% dos 4682 ha de superfície regada total do conjunto das culturas e prados e pastagens
permanentes se refere às culturas permanentes. A rega é um fator essencial neste capítulo, com 84% da
superfície das culturas permanentes a serem regadas, enquanto apenas 8% da superfície das culturas
temporárias era regada.
Uma análise mais detalhada permite a constatar que a maioria da superfície regada no concelho de Aljustrel
se destina ao olival para fabrico de azeite, com uma área que assume uma expressão territorial da ordem dos
2667 ha, o que corresponde a 57% do total da superfície regada no concelho. As explorações de girassol, com
540 ha de superfície regada, e os amendoais, com uma superfície regada de 325 ha, assume igualmente uma
expressão importante, correspondendo, respetivamente, a 12% e a 7%, da área regada do concelho.

Gráfico 29 - Superfície regada (ha) das explorações agrícolas por tipo de espécies de culturas no concelho de
Aljustrel (2009)
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura (2009)
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6.10.8. REGADIO E APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA
DO ROXO

A área de intervenção do plano encontra-se inserida numa área vocacionada para a agricultura de regadio uma
vez que se apresenta integrada na área afeta ao Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) gerida
pela Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva S.A. (EDIA), um projeto estruturante no sul de
Portugal e um investimento âncora do desenvolvimento regional.
São 120000 hectares de regadio implementado numa região onde os solos denotam elevada aptidão para esta
prática agrícola, o número de horas de sol é superior à média europeia e o clima, aliado à disponibilidade de
água, apresenta características singulares, resultando num enorme potencial em termos agrícolas e que confere
à região indiscutíveis vantagens competitivas.65
De acordo com a EDIA, o sistema global de rega de Alqueva beneficia uma área de aproximadamente 120000
hectares de terrenos agrícolas, sendo constituído por um conjunto de 69 barragens, reservatórios e açudes, 382
km de rede primária, 1620 km de extensão de condutas na rede secundária, 47 estações elevatórias, 5 centrais
mini-hídricas e 1 central fotovoltaica.
O Sistema Global de Rega de Alqueva apresenta-se dividido em três subsistemas, de acordo com as
diferentes origens de água, nomeadamente, Alqueva, Ardila e Pedrógão. Em Aljustrel, a área envolvente,
onde se insere a área de intervenção a submeter à disciplina do plano de pormenor, beneficia do
subsistema de Alqueva.
No contexto da envolvente mais próxima à área de intervenção do plano, o Alqueva abastece a barragem do
Roxo, fazendo-se também referência para o Bloco de Rega de Ervidel, com uma área de 7896 ha, e para o
Bloco de Rega de Rio Moinhos, embora com uma área de rega inferior, da ordem dos 4400 ha.
O Alqueva sustenta o abastecimento de 25 aproveitamentos hidroagrícolas, incluindo o Aproveitamento
Hidroagrícola do Roxo, gerido pela Associação de Beneficiários do Roxo (ABROXO), que se desenvolve na
contiguidade da área de intervenção do plano. O Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo abrange 791
prédios e conta atualmente com 755 beneficiários (dos quais 545 são proprietários e 210 rendeiros).

65

EDIA Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, in http://www.edia.pt/pt/o-que-fazemos/promocao-o-regadio/95
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A Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2013, de 9 de maio, classifica o Aproveitamento Hidroagrícola do
Roxo como obra do grupo II, nos termos dos artigos 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho.

Figura 57 - Enquadramento da área de intervenção do plano no sistema de abastecimento do subsistema do
Alqueva
Fonte: EDIA, in http://sigims.edia.pt/indicadoresgeograficos/indexevo.html

Conforme consta na Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2013, de 9 de maio, “foi construído entre 1963 e
1968 e estava integrado no sistema do Baixo Alentejo do «Plano de Rega do Alentejo», sendo beneficiado pela
barragem do Roxo, com a capacidade útil de 89,5 hm³. Este aproveitamento abrange a área de 5041 hectares,
desenvolvida nos designados campos do Roxo, a norte de Aljustrel, está repartida pelas freguesias de S. João
de Negrilhos e de Aljustrel, pertencentes ao concelho de Aljustrel (num total de 4065 hectares) e pela freguesia e
concelho de Ferreira do Alentejo (645 hectares), (…), bem como pela freguesia de Alvalade (331 hectares)
pertencente ao concelho de Santiago do Cacém, (…)”.
O diploma também refere que “a construção deste aproveitamento, que se encontra incluído numa área
agroecológica com condições favoráveis, numa zona com a propriedade bem dimensionada, em que a
disponibilização de água através da rega proporciona a instalação de diversas culturas de regadio com boas
produções, tenha trazido bastantes vantagens aos agricultores da região. Em consequência a melhoria das
condições introduzidas na agricultura através do regadio e da adoção dos métodos de rega sob pressão, mais
eficientes na aplicação de água, conduziu ao desenvolvimento rural da zona, tendo proporcionado, em última
instância, o aumento do nível de vida e de bem-estar da população da região”.
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Figura 58 - Enquadramento da área de intervenção do plano no Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo
Fonte: DGADR, in http://sir.dgadr.pt/images/conteudos/regadios/cartografia/reg_Exploracao2011/PDFs_Alentejo/AH_Roxo.pdf

O perímetro de rega do Roxo, cuja origem da água é da Albufeira do Roxo, apresenta-se constituído por
3 blocos de rega: Bloco Gravidade, com 4831 ha de área regada, Bloco Montes Velhos, com 2412 ha de
área regada e o Bloco Aljustrel, com uma superfície de 1183 ha de área regada.

Figura 59 - Blocos de Rega do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo
Fonte: QARSC, ABROXO, in https://abroxo.maps.arcgis.com/home/index.html

RELATÓRIO

188

PLANO DE PORMENOR PARA O CENTRO TECNOLÓGICO E AGROALIMENTAR DO ROXO

A área de intervenção que se pretende ver submetida à disciplina de plano de pormenor apresenta-se
inserida no extremo este do Bloco de Rega de Montes Velhos, não observando no entanto qualquer
interferência com os seus limites.

Figura 60 - Enquadramento da área de intervenção no Bloco de Rega de Montes Velhos
Fonte: QARSC, ABROXO, in https://abroxo.maps.arcgis.com/home/index.html

De acordo com a Carta Agrícola 2014, informação constante na plataforma eletrónica QARSC – Qualidade da
água da Albufeira do Roxo na dinâmica dos solos e das culturas agrícolas, as principais culturas praticadas
pelos beneficiários do perímetro de rega do Roxo, em 2014, foram o olival com 2718,93 ha (40,3% do total
das culturas), o girassol com 702,31 ha (10,4%), o trigo mole com 510,01 ha (7,6%) e o amendoal com
459,38 ha (6,8%).

Gráfico 30 - Total das culturas do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo (2014)
Fonte: QARSC, ABROXO, in https://abroxo.maps.arcgis.com/home/index.html
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A análise à escala do plano permite verificar que a área de intervenção se encontra rodeada a norte, oeste e
a sul por amendoal e a este por olival, precisamente duas das culturas que maior expressão territorial
apresentam no Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo.

Figura 61 - Enquadramento da área de intervenção do plano na Carta Agrícola 2014 do Aproveitamento
Hidroagrícola do Roxo
Fonte: QARSC, ABROXO, in https://abroxo.maps.arcgis.com/home/index.html

A Albufeira do Roxo recebeu pela primeira vez um transvase de água do Alqueva em meados de 2016, o que
constituiu um marco histórico para o fortalecimento da agricultura de regadio, contribuindo para a mitigação de
períodos de escassez de água e para o reforço das condições de produtividade das culturas existentes e de
desenvolvimento de novos investimentos agrícolas assentes em novas culturas intensivas e de maior
rentabilidade.
A Barragem do Roxo possui uma capacidade de 96311 hm3, com um volume útil de 89511 hm3 e, de acordo com
a informação disponibilizada pela ABROXO, tinha um volume armazenado de 14002 hm3, no início de janeiro de
201766, o que correspondia a um rácio de cerca de 15%.
A Associação de Beneficiários do Roxo tem vindo a desenvolver esforços no sentido da modernização
do perímetro de rega, tendo em vista uma maior eficiência na utilização da água, o que levou a associação a
aproveitar o anterior Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) para realizar um investimento de
aproximadamente de 3,5 milhões de euros em parte do canal condutor geral e nos órgãos de segurança e de
monitorização da barragem, resultando numa poupança de água por via da minimização das perdas de água
decorrentes do seu transporte e utilização.
66

Data: 03.01.2017
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Num passado mais recente, a Associação apresentou duas candidaturas ao novo PDR2020 enquadradas na
Medida 3.4.2 Melhoria da Eficiência dos Regadios Existentes, num valor total de cerca de 30 milhões de euros
destinados à conclusão dos trabalhos de modernização do canal condutor geral do perímetro e na passagem
dos blocos gravíticos de Vale de Zebro e Monte Novo para blocos de pressão. De acordo com a informação
veiculada pela associação, estes investimentos permitirão um aumento de cerca de 2000 ha de área regada.
Estas duas candidaturas foram aprovadas tecnicamente mas não foram dotadas de financiamento para a sua
execução. Aguarda-se no momento presente que a situação se altere com a gestão dos projetos não executados
e/ou desistências que possam ocorrer.
Na Estratégia para o Regadio Público 2014-2020, setembro 2014, a DGADR identifica a Barragem do Roxo
como uma das potenciais candidaturas no âmbito da segurança das barragens, com intervenção na
reformulação do descarregador de cheias no valor de 145000 euros. A candidatura teria como proponente a
Associação de Beneficiários do Roxo, porém o projeto está em reanálise em termos da sua viabilidade.
É portanto por demais evidente o contexto locacional que a área de intervenção do plano usufrui, quer em
termos de proximidade das infraestruturas que apoiam o regadio, quer em termos da proximidade às
explorações agrícolas e aos seus responsáveis, elementos que por si só são potenciadores para a prossecução
dos objetivos de constituir uma infraestrutura de apoio empresarial predominantemente direcionada para o
desenvolvimento de atividades económicas associadas às explorações agrícolas com culturas de regadio.

6.11. ESTRUTURA CADASTRAL

A análise seguidamente realizada assume por objetivo primordial o desenvolvimento de uma caracterização
sumária da estrutura cadastral presente na área de intervenção que se pretende ver submetida à disciplina do
plano de pormenor.
Tendo por base este enquadramento, e observado o conjunto de princípios subjacente à elaboração do plano de
pormenor, procedeu-se, na fase inicial do processo técnico de elaboração do plano, à realização do
levantamento cartográfico da realidade territorial a submeter à disciplina do plano de pormenor, procurando-se
assim garantir a obtenção de uma base de trabalho rigorosa e capaz de traduzir, com a maior fiabilidade
possível, a realidade da estrutura fundiária presente no local.
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O conjunto de trabalhos desenvolvidos no decurso da fase inicial dos trabalhos do plano viria a ser
complementado com o levantamento cadastral presente na realidade territorial em estudo, no sentido de
possibilitar numa fase posterior do processo técnico a eventual realização de um estudo perequativo capaz de
contribuir para uma justa repartição dos encargos e benefícios que se encontram subjacentes à execução futura
da solução estabelecida no âmbito da proposta do plano de pormenor.
Assim, e na sequência da leitura e análise da informação resultante do conjunto de trabalhos realizado no
terreno, nomeadamente no que observa relação direta com o levantamento cadastral, foi possível constatar que
na realidade territorial em estudo apenas se encontra presente um único prédio (Prédio n.º 25 da Seção
V), sendo o mesmo pertença da Associação de Beneficiários do Roxo.
De acordo com o disposto no RJIGT, a identificação da estrutura cadastral presente na área de intervenção deve
ter tradução em planta cadastral (ou ficha cadastral original, quando existente), sendo que este elemento integra
o conteúdo documental do plano de pormenor. Contudo, e tendo em presença as especificidades da área de
intervenção e considerado o princípio da adaptabilidade do conteúdo documental ao seu conteúdo material
conferido à figura do plano de pormenor pelo RJIGT, entende-se apropriado a representação gráfica da planta
cadastral, estando em conformidade com o constante na figura que se apresenta e na Planta do Cadastro
Original.

Figura 62 - Estrutura cadastral da área de intervenção do plano
Fonte: CM Aljustrel
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Tendo em consideração a análise realizada em torno da área afeta ao prédio que configura a área de
intervenção do plano, importa assinalar que uma expressiva extensão da área de intervenção em estudo se
apresenta já ocupada por preexistências de edificado associadas a funções empresariais, estando as mesmas
localizadas na zona sul do prédio, na envolvente do traçado da EM 527.
Importará igualmente assumir uma referência expressa ao facto que a zona norte do prédio não se apresenta
ainda comprometida em termos de edificado.

6.12. ESTRUTURAÇÃO E
ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL

Como anteriormente referido, a área de intervenção a submeter à disciplina do plano de pormenor encontra-se
numa posição de “isolamento” entre os aglomerados urbanos de Montes Velhos e Ervidel, apresentando
uma estreita relação de proximidade com o traçado da EM 527, via que assume um caráter estruturante e
estruturador ao nível da configuração e da organização rodoviária da área de intervenção.

Figura 63 - Estrutura de ocupação presente na área de intervenção
Fonte: CM Aljustrel
RELATÓRIO

193

PLANO DE PORMENOR PARA O CENTRO TECNOLÓGICO E AGROALIMENTAR DO ROXO

De facto, tendo em presença a realidade territorial em estudo, assim como a envolvente que a enquadra,
verifica-se que a principal (e única) acessibilidade viária à área de intervenção é presentemente
assegurada pelo traçado da EM527, sendo a partir desta via que são realizados os acessos ao interior do
prédio.
Observa-se desta forma a presença de uma estrutura territorial que se encontra fortemente sustentada e
ancorada na estrutura viária preexistente, garantido desde já esta estrutura viária, o acesso às empresas que
se encontram instaladas e na área de intervenção a submeter à disciplina do plano de pormenor.
Procura-se com a elaboração do presente plano promover o ordenamento de uma nova realidade
ocupacional da área de intervenção, por forma a sustentar o enquadramento da instalação de “novas”
unidades empresariais / industriais e assegurar uma resposta adequada às atuais dinâmicas de procura e
às pretensões já manifestadas por alguns empresários num passado recente.

6.13. ESTRUTURA FUNCIONAL

Na sequência do conjunto de observações realizado no local na fase inicial de caracterização e diagnóstico da
realidade territorial em estudo, tornou-se possível constatar que, apesar da área de intervenção denota já a
presença de algumas preexistências de edificado, uma significa superfície da área de intervenção não se
encontra ainda comprometida com ocupações de natureza edificada.
Na sequência da análise desenvolvida, resulta igualmente a conclusão que parte do prédio se apresenta no
entanto ocupada por duas empresas que têm desenvolvido a desenvolver a sua atividade no local,
designadamente:
•

1. A empresa Transaqua - Sociedade Ibérica de Tubagens, S.A., uma unidade industrial associada à
fabricação de produtos de betão para a construção (CAE Rev.3 - 23610), nomeadamente à fabricação
de tubagens de betão destinadas a infraestruturas de rega e obras hidráulicas67.

67

A empresa encontra-se presentemente com a sua atividade suspensa, estando prevista a sua deslocalização e/ou encerramento.
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Fotografia 1 - Unidade empresarial existente na área de intervenção do plano (Transaqua)
Fonte: http://www.transaqua.com.pt/pt/portfolio

•

2. A empresa Campos do Roxo, Lda, criada em julho de 2013 e presidida pela Associação de
Beneficiários do Roxo, proprietária do prédio que constitui a área de intervenção do plano. Esta
empresa tem como atividade principal o comércio por grosso de cereais, sementes, leguminosas,
oleaginosas e outras matérias-primas agrícolas (CAE Rev.3 – 46214). A empresa Campos do Roxo é
uma sociedade por quotas detida maioritariamente pelos produtores de cereais e hortofrutícolas do
concelho de Aljustrel, que tem como grandes metas concentrar a produção e abrir novos canais para a
sua comercialização, assim como representar os agricultores da região junto de clientes e
fornecedores. O foco da atividade prende-se com a receção, armazenamento, secagem e
comercialização de cereais, produtos hortofrutícolas e amêndoa.

A área de intervenção do plano foi utilizada no passado pela antiga Cooperativa Hortofrutícola do Roxo,
cooperativa que viria a ser adquirida pela Associação de Beneficiários do Roxo. Na sequência desta aquisição,
parte das instalações presentes no local seriam arrendadas à empresa Transaqua, sendo que toda a área
remanescente se encontra presentemente arrendada empresa Campos do Roxo.

6.14. CARACTERIZAÇÃO DO
EDIFICADO

As preexistências de edificado cuja presença se observa na área de intervenção a submeter à disciplina de
plano encontram-se, como referido, associadas às instalações das empresas em laboração da Transaqua e
da Campos do Roxo. Estas preexistências configuram a presença de algumas naves e pavilhões industriais
onde a atividade destas duas empresas ocorreu e algumas áreas de armazenagem e logística,
consentâneas com as atividades desenvolvidas. Destaca-se em altura uma estrutura metálica existente, sendo
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também de referir a existência de módulos edificados de menores dimensões destinados a área administrativa e
de gestão.
Estas preexistências compreendem estruturas edificadas de grande volumetria, que na sua generalidade
aparentam um bom estado de conservação e nas quais o betão armado e o aço marcam forte presença
Toda a área era utilizada pela antiga Cooperativa Hortofrutícola do Roxo. Após o arrendamento parcial à
Transaqua, todo o restante espaço onde se incluem os silos, armazém, espaço de secagem de cereal, entre
outras áreas, foi arrendado à empresa Campos do Roxo.
As instalações da Transaqua foram parcialmente construídas de raiz já que resultam da reabilitação / renovação
dos elementos edificados originais da Cooperativa do Roxo, tais como os dois edifícios situados no extremo
sudeste junto ao parque de estacionamento do pessoal e os escritórios localizados junto à entrada.
Um dos elementos caracterizadores da área de intervenção é o conjunto de 12 silos, anteriormente utilizados
pela Cooperativa do Roxo, divididos em duas filas existentes no centro da área do plano e a estrutura fabril
associada.
Importa igualmente referir a presença de um conjunto de barracões / anexos e telheiros existentes pela área do
plano. Algumas destas preexistências encontram-se em funcionamento, em funções de apoio à atividade
empresarial, verificando-se no entanto a existência de algumas estruturas que estão devolutas.
Uma última nota de registo prende-se com a presença de algumas ruínas no local.

6.15. ACESSIBILIDADES E
ESTRUTURA RODOVIÁRIA

A presente secção assume por objetivo o desenvolvimento de uma caracterização sumária da estrutura
rodoviária que se encontra já presente na realidade territorial a submeter à disciplina do plano de pormenor,
procurando-se desta forma formalizar a identificação dos principais eixos rodoviários que são considerados
como estruturantes, bem como o papel que os mesmos assumem ao nível da área de intervenção do plano e da
envolvente imediata que sustenta o seu enquadramento em termos territoriais.

RELATÓRIO

196

PLANO DE PORMENOR PARA O CENTRO TECNOLÓGICO E AGROALIMENTAR DO ROXO

Assumido o pressuposto que a estrutura rodoviária já presente na área de intervenção do plano não pode nem
deve ser dissociada da realidade territorial envolvente, a análise desenvolvida teve igualmente em consideração,
ainda que a título complementar, a presença e as características da estrutura rodoviária igualmente presente na
sua envolvente imediata e próxima, designadamente ao nível do conjunto de vias que assegura as
acessibilidades rodoviárias à área do plano e sustenta, desta forma, o estabelecimento de uma articulação
espacial e funcional da área de intervenção com a realidade territorial envolvente.
Tendo em presença os fatores locativos diretamente associados à área de intervenção, pode concluir-se que
esta se apresenta localizada fora da esfera direta das principais vias rodoviárias existentes no concelho,
verificando-se no entanto que se encontra assegurado o acesso, não apenas à sede de concelho, mas também
ao exterior do território concelhio.
Conforme anteriormente referido, a área de intervenção é diretamente servida pela EM 527, via que assegura
a ligação entre os aglomerados urbanos de Montes Velhos e de Ervidel. A partir destes dois aglomerados
encontram-se já estabelecidas conexões com os principais eixos viários estruturantes, nomeadamente o IP1/A2
e a EN 2, bem como a outros concelhos e a centros urbanos de dimensão regional.
A EM527 observa um caráter estruturante para a área de intervenção, não apenas por se constituir como um
dos seus limites físicos (limite sul), mas também, e sobretudo, pelo importante papel que desempenha ao nível
do reforço do seu caráter de atratividade.

Fotografia 2 - Vista da entrada na área de intervenção a partir da EM 527
Fonte: https://www.google.pt/maps

Este eixo rodoviário é constituído por uma plataforma rodoviária que garante um duplo sentido de circulação,
com um perfil de 6 m, apresentando um piso em asfalto que se encontra em razoável estado de conservação.
Para além deste eixo viário estruturante, no contexto da relação direta com a área de intervenção, afigura-se
igualmente merecedora de uma referência particular a presença de duas vias que se desenvolvem na
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envolvente próxima da área de intervenção do plano, entroncando ambas com o traçado da EM 527. A
primeira destas vias localiza-se a poente da área de intervenção, assumindo a designação de EM 526-1 e
apresenta um traçado que se desenvolve a partir de EM 527, para norte, até à Estrada de Aldeia Nova,
entre Gasparões e Ferreira do Alentejo. A nascente da área de intervenção encontra-se presente a EM
527-2, cujo traçado se desenvolve, igualmente a partir da EM 527, para sul, assegurando a ligação com
Corte Vicente Anes.
Assume igualmente uma importância particular na acessibilidade à área de intervenção a presença de um
caminho longitudinal que se desenvolve a partir do traçado da EM527 até ao Canal do Roxo. Este
caminho, ao qual não se encontra atribuída qualquer toponímia, apresenta-se contíguo, em toda a sua extensão,
com o limite poente da área de intervenção, podendo constituir uma alternativa à criação de acessibilidades ao
interior da área do plano.
Constituído em terra batida e com um perfil transversal da ordem dos 5,25 m, este caminho assume particular
importância, uma vez que assegura a acessibilidade rodoviária aos veículos de transporte de mercadorias
pesados da empresa Transaqua. Esta preexistência viária configura assim a presença de uma via de serviço,
destinada à entrada e saída de veículos para cargas e descargas, sendo de assinalar que a circulação é feita, de
preferência, alternadamente, e de forma bastante condicionada.

Fotografia 3 - Caminho contíguo ao limite oeste da área de intervenção
Fonte: https://www.google.pt/maps

Uma observação e subsequente análise realizadas a uma escala mais localizada, centrada exclusivamente na
área de intervenção, permitem afirmar que esta realidade territorial, em termos de acessibilidades, apenas se
apresenta servida por um canal de circulação rodoviário, desenvolvendo-se o mesmo entre os limites poente
e sul (constituído pela EM 527) da área de intervenção.
O perfil transversal que se encontra associado a este “arruamento interno”, que configura a acessibilidade e
mobilidade interna na área de intervenção, apresenta-se apenas parcialmente asfaltado (precisamente na
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confluência com a EM 527 e que constituí a “entrada principal” quer para as empresas em atividade, quer da
área do plano) e permite a circulação do tráfego em ambos os sentidos, assumindo um perfil transversal tipo
composto por uma faixa de circulação que oferece uma largura de aproximadamente 4 metros.
Na sequência das observações realizadas no local, verifica-se que a EM527 e o caminho que se desenvolve ao
longo do limite poente da área de intervenção não se encontram dotados com quaisquer áreas destinadas a
circulação pedonal e a estacionamento público.
A análise estabelecida em torno das áreas de estacionamento público que se encontram já presentes no local
permite constatar a existência de um parque de estacionamento com cerca de 500 m2, numa localização que
se desenvolve no extremo sudeste da área de intervenção, com acesso à EM 527, verificando-se
complementarmente a presença de outras áreas destinadas ao estacionamento de veículos afetos ao
pessoal ao serviço das empresas que se encontram já em atividade no local.

6.16. INFRAESTRUTURAS

O nível de infraestruturação presente em áreas de caráter assumidamente urbano / industrial pode e deve ser
entendido como um indicador do grau de humanização e do próprio caráter de urbanidade que estas áreas
apresentam, podendo neste pressuposto concluir-se que esta urbanidade é tanto maior quanto maior for a
diversidade e o grau de cobertura destas mesmas redes de infraestruturas.
A análise que se pretende ver formalizada no âmbito da caracterização e diagnóstico desenvolvido em torno da
realidade territorial abrangida pelo plano assume enquanto objetivo a identificação das diversas redes de
infraestruturas já presentes e em fase de operação no local, permitindo esta análise a identificação das
carências que a área de intervenção ainda manifesta ou poderá vir a observar futuramente na sequência da
elaboração do plano, e na capacidade de instalação de novas unidades empresariais.
O estabelecimento desta situação de referência numa fase embrionária dos trabalhos do plano permitirá, em
fases subsequentes deste procedimento, designadamente num momento em que se verifique a consolidação da
solução de desenho urbano proposta pelo plano, o desenvolvimento de propostas concretas e capazes de
satisfazer as necessidades decorrentes do incremento da atividade prevista para a área de intervenção que
estará associado à instalação de novas unidades empresariais/industriais.
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Tendo em consideração as observações e análises decorrentes dos trabalhos de campo realizados no local, os
contactos estabelecidos com a Associação de Beneficiários do Roxo, bem como as análises desenvolvidas em
torno do conjunto de elementos informativos resultante do levantamento cartográfico realizado, torna-se possível
assumir que a área objeto de plano se encontra já servida por algumas redes de infraestruturas.
Contam-se entre estas redes de infraestruturas a rede de distribuição de energia elétrica e rede de
telecomunicações. No interior da área de intervenção é possível verificar a existência de postes de
iluminação, os quais se destinam à iluminação da área do plano, constatando-se a inexistência de iluminação
pública. Verifica-se igualmente a presença de um depósito de gás na área de intervenção.
Importa assumir uma referência particular ao facto que a área de intervenção do plano não se encontra ainda
servida pela rede pública de abastecimento de água nem pela rede pública de drenagem e tratamento de
águas residuais (redes públicas em baixa geridas pela Câmara Municipal de Aljustrel), nem se apresenta
servida por rede de iluminação pública, como anteriormente referido.
De facto, o traçado da EM527 não se apresenta dotado de infraestruturas físicas (adutoras, condutas, ramais) de
abastecimento de água e de drenagem de águas residuais que permitam efetuar a ligação ao ramal (vulgo
“baixada / puxada”) da rede de água e de drenagem de águas residuais à área de intervenção.
Atualmente o abastecimento de água na área de intervenção é assegurado através de furo, sem controlo
conhecido da qualidade da água, enquanto as águas residuais são canalizadas para fossa sética.
Importa referir no presente contexto de análise, ainda que como mera referência histórica, que o abastecimento
de água à antiga Fábrica de Concentrados de Tomate da Cooperativa Hortofrutícola do Roxo era
assegurado a partir do Canal do Roxo. A água utilizada e rejeitada era submetida a tratamento, sendo
posteriormente restituída ao canal para utilização em rega. Presentemente não se verifica a existência de
qualquer ligação operacional entre a área de intervenção e o canal de rega do Roxo.
No que observa relação direta o depósito de gás que se encontra presente na área de intervenção, será de
referir que o mesmo pertence à Associação de Beneficiários do Roxo. Esta infraestrutura está incluída no
arrendamento à empresa Campos do Roxo, sendo utilizada para a secagem do milho.
Todas as redes que se encontram já presentes e em fase de operação observam uma distribuição que se
apresenta estruturada em função das atividades empresariais instaladas na área de intervenção
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Em termos sumários poder-se-á concluir que a área de intervenção embora não esteja dotada da rede de
infraestruturas públicas de água, drenagem de águas residuais e de iluminação pública, não constitui um óbice à
capacidade das unidades empresariais presentemente instaladas desenvolverem a sua atividade.
Em todo o caso, e tendo em consideração que a área de intervenção a submeter à disciplina do plano de
pormenor será objeto de desenvolvimento empresarial, é de recomendar a ampliação das redes de
infraestruturas que se encontram já presentes no local. A ampliação destas redes de infraestruturas deverá
ser desenvolvida e executada em articulação com os traçados que se encontram já executados no local, bem
como com os novos traçados resultantes da proposta de ordenamento elaborada para a área do plano,
garantindo-se desta forma a manutenção dos atuais níveis de fruição em matéria de redes de infraestruturas.
A elaboração do presente plano de pormenor pode e deve ser encarado como uma oportunidade para o
alargamento das infraestruturas públicas mais deficitárias e para o reforço das infraestruturas já instaladas,
sobretudo quando se atende ao facto que estas contribuirão de forma efetiva para a minimização dos custos
significativos que estão geralmente à execução deste tipo de infraestruturas.

6.17. EQUIPAMENTOS DE
UTILIZAÇÃO COLETIVA

Tendo em consideração o conjunto de análises estabelecido em torno dos elementos cartográficos fornecidos
pelo município e sustentadas através dos trabalhos de campo realizados in situ, pode-se afirmar que não se
encontra presente no interior do perímetro consignado à elaboração do plano de pormenor qualquer
unidade de equipamento de utilização coletiva.
A inferência supra estabelecida é extensível à realidade territorial que se desenvolve na envolvente
imediata e próxima da área que se pretende ver submetida à disciplina do plano

6.18. ESTRUTURA VERDE

Do conjunto de observações realizado na área de intervenção resultou a conclusão relativa à inexistência de
espaços verdes de caráter público verdadeiramente assumidos como tal, situação que não será de estranhar,
uma vez que nos encontramos na presença de um território assumidamente vocacionado para um uso industrial
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/ empresarial, onde a presença destes espaços tende a ser subalternizada, e num contexto de carácter
marcadamente rústico apartado de qualquer dinâmica urbana envolvente.
Apenas se destaca a presença de elementos arbóreos. Ainda que esta presença ocorra de forma pontual e
localizada, assume um importante contributo para a qualificação da área de intervenção, sendo particularmente
notória a sua presença na zona de entrada na área de intervenção, que se verifica na zona sul e se desenvolve
ao longo do traçado da EM527.
A presença destes elementos arbóreos pode ser observada quer no interior da área de intervenção, quer nas
imediações da EM527, definindo, ainda que de forma orgânica e pouco estruturada, um corredor verde de
enquadramento e de proteção visual entre a rede rodoviária e as preexistências de edificado já instaladas na
área do plano.
Como anteriormente referido, toda a zona norte, bem como uma faixa situada no extremo este da área de
intervenção apresenta características naturais, a ela estando associada a presença de vegetação espontânea,
caracterizada por uma linha de água, sem características dignas de registo, e por um terreno pautado pela
existência de algumas árvores, nomeadamente nas extremas da área de intervenção

6.19. VALORES PATRIMONIAIS E
NATURAIS

Tendo como elemento de base a análise desenvolvida em torno dos elementos informativos recolhidos na fase
inicial de caracterização e diagnóstico da realidade territorial em estudo, e na sequência dos trabalhos de campo
realizados no local, pode afirmar-se que não resultou ao nível da área de intervenção a identificação de
quaisquer elementos patrimoniais classificados ou em vias de classificação ou ainda a presença de
quaisquer elementos patrimoniais de outro tipo.
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6.20. COMPROMISSOS
URBANÍSTICOS

Nos termos do definido na alínea c) do n.º 4 do artigo 107º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, o plano
de pormenor deve ser acompanhado de planta ou relatório onde conste a identificação dos compromissos
assumidos.
Igualmente nos termos do disposto neste diploma legal, deverão constar destes elementos a “indicação dos
alvarás de licença e dos títulos de comunicação prévia de operações urbanísticas emitidos, bem como das
informações prévias favoráveis em vigor ou declaração comprovativa da inexistência dos referidos
compromissos urbanísticos na área do plano”.

Figura 64 - Alvará de utilização n.º 3/1998
Fonte: Câmara Municipal de Aljustrel
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Neste sentido, e em cumprimento do supra disposto, importará apenas referir que, em acordo com a informação
disponibilizada pela Câmara Municipal de Aljustrel, a licença inicial de construção da preexistência de edificado
que se encontra presente na área do plano remonta a 1968 (Licença n.º 210, de 15/10/1968), sendo igualmente
de ressalvar que o único alvará de utilização emitido na área de intervenção do plano assume correspondência
com alvará n.º 3/1998.
Para além do alvará de autorização de utilização suprarreferido não existem quaisquer outros compromissos
urbanísticos recentes para a área de intervenção do plano, conforme atesta a declaração emitida pela
Câmara Municipal de Aljustrel para o efeito.

Figura 65 - Declaração de inexistência de compromissos urbanísticos recentes
Fonte: Câmara Municipal de Aljustrel

Importará no entanto observar que existem perspetivas de investimento que estão diretamente dependentes da
aprovação da proposta do plano, nomeadamente as que observam relação direta com a instalação de uma
unidade agroindustrial de produtos para uso farmacêutico, cujo projeto de investimento, face à importância que
observa para o concelho e para a própria região está classificado como sendo de Potencial Interesse Nacional
(PIN). A instalação futura desta unidade implica um investimento significativo e resultará na criação de um
significativo número de postos de trabalho, resultando na geração de mais valias significativas à escala local,
quer termos económicos, quer em termos sociais.
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7. DIAGNÓSTICO – ANÁLISE SWOT

Tendo em consideração o caráter descritivo e de análise assumido no âmbito do estabelecimento da situação de
referência em torno da área de intervenção objeto de plano, a solução urbanística a desenvolver pelo plano
deverá ser orientada por forma a maximizar as forças e oportunidades e minimizar as fraquezas e ameaças
identificados nesta fase inicial de caracterização e diagnóstico, com eles se procurando articular as diferentes
tipologias de soluções e a organização morfológica e funcional pretendida e a concretizar futuramente na
realidade territorial em estudo.
Esta articulação, que se procura ver formalmente assumida, não apenas em termos espaciais, mas também em
termos funcionais, observa como propósito fundamental a conceção de uma proposta global que possa traduzirse num produto final capaz de refletir um conjunto de soluções técnica e financeiramente exequível e que seja
encarado como sendo a solução que melhor se adequa à realidade territorial abrangida pelo plano de pormenor,
procurando, em simultâneo, reunir os agentes direta e indiretamente intervenientes no processo de planeamento
em torno de um produto que se pretende, na medida do possível, possa assumir um caráter de consensualidade.
Observados estes pressupostos, e na sequência do conjunto de observações e análises desenvolvido em torno
da realidade territorial em estudo e da envolvente que a enquadra, formaliza-se seguidamente uma análise
SWOT68, na qual se procura reflete uma abordagem sumária das forças, fraquezas, oportunidades e
ameaças identificadas e que poderão contribuir para uma eventual redefinição dos objetivos do plano e o
orientar o estabelecimento de uma proposta de modelo estratégico para a ocupação e desenvolvimento
futuro do Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo.
Estes elementos, em articulação com as linhas de orientação estratégica e objetivos que haviam sido
inicialmente formulados, sustentarão o reforço e a definição das linhas de orientação programática a
observar na fase de conceção da solução urbanística do plano e do conjunto de intervenções
estratégicas que se pretende ver futuramente concretizado na sua área de abrangência territorial.
Quadro 31 - Análise SWOT do PPCTAR - Forças
Forças (Internas)
Área de intervenção do plano com tradição associada à atividade agroindustrial
Projeção de uma imagem vincada na atividade agroindustrial
Área de intervenção do plano é entendida como plataforma fundamental para a prossecução de atividades económicas, sobretudo em
torno dos processos que se desenvolvem a jusante da produção, em particular das explorações associadas a culturas de regadio
Massa crítica de potenciais investidores, sustentada na existência de um significativo conjunto de agricultores beneficiários do
Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo
68

SWOT - Strengths (Forças) - Weaknesses (Fraquezas) – Opportunities (Oportunidades) – Threats (Ameaças).
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Forças (Internas)
Área de intervenção está integrada em solos qualificados pelo PDM como “Espaços afetos à atividade industrial”, que enquadra a
prossecução das linhas de orientação estratégica do plano de pormenor
Dinâmica empresarial já observada, refletida na ocupação parcial da área do plano por duas empresas que aí exercem ou exerceram
a sua atividade
Presença na área de intervenção da empresa “Campos do Roxo”, criada pela Associação de Beneficiários do Roxo, e seu papel
enquanto projeto-piloto e prossecutor da estratégia de desenvolvimento empresarial da área de intervenção
Presença na área de intervenção da empresa Transaqua e seu papel na dinamização da expansão das infraestruturas associadas ao
regadio
Posicionamento da área de intervenção face aos aglomerados de Montes Velhos e Ervidel e que, face à distância a que estes se
encontram, contribui para uma minimização efetiva da geração de potenciais conflitos entre as funções industrial e urbana
Proximidade relativa da área de intervenção aos aglomerados de Montes Velhos e Ervidel constitui um fator de reforço da atratividade
à instalação de residentes nestes aglomerados
Existência na área de intervenção de áreas que não se apresentam ainda comprometidas em termos de edificado e que se encontram
disponíveis para infraestruturação, construção de novas edificações e instalação de novas unidades empresariais / industriais
Preexistências de edificado atualmente existentes na área de intervenção permitem a adoção de um modelo de ocupação que viabiliza
a agregação de várias áreas destinadas a edificação no sentido de constituição de uma área edificada única, de maiores dimensões,
salvaguardando uma oferta mais flexível e adequada às reais necessidades do mercado empresarial
Características morfológicas e topográficas da área de intervenção são favoráveis à infraestruturação e edificação e com potencial
para atrair a instalação de novas empresas e/ou sustentar a eventual ampliação das unidades já existentes
Dinâmica e proatividade da Associação de Beneficiários do Roxo na gestão da área de intervenção e na promoção de um dinamismo
empresarial orientado para uma lógica comum de investimento e sustentada no reforço da presença de uma base empresarial
associada à atividade agroindustrial
Área de intervenção é servida pela rede viária municipal (EM527), que assegura uma resposta adequada às exigências de circulação
rodoviária, possibilitando a sua “aproximação” ao exterior
Forte exposição visual que a área de intervenção apresenta a partir do traçado da EM527 contribui para um efetivo reforço da sua
atratividade e atua como um elemento potenciador à instalação de novas empresas
Área de intervenção é atualmente servida por rede elétrica e rede particular de abastecimento de água e drenagem de águas residuais
Área de intervenção é constituída por um único prédio, propriedade da Associação de Beneficiários do Roxo, o que evita a
necessidade de realização de quaisquer procedimentos negociais e contribui para uma melhor agilização do processo administrativo
de elaboração do plano e para uma maior consensualidade em torno da proposta e da sua operacionalização futura
Os solos integrados na área de intervenção são propriedade do promotor do plano, o que permite uma significativa redução dos custos
associados à execução futura da proposta e uma gestão efetiva e livre das pressões que se encontram geralmente associadas a
fenómenos de especulação de solos
Processo de redefinição dos limites da RAN e REN municipal operado no âmbito da revisão do PDM de Aljustrel teve em consideração
os limites da área de intervenção e as expetativas futuras de ocupação, não estando esta vinculada a qualquer condicionalismo
decorrente da presença de solos integrados neste regimes de proteção legal

Quadro 32 - Análise SWOT do PPCTAR - Fraquezas
Fraquezas (Internas)
Caráter incipiente da estruturação e organização territorial da área de intervenção, que se reflete ao nível das preexistências de
circulação viária, espaços de circulação pedonal e de estacionamento e espaços verdes que contribuam para sua qualificação e
reforço do enquadramento das preexistências de edificado com o território envolvente
Impossibilidade de no momento presente se promover a instalação efetiva de um conjunto de pretensões de atividades económicas
ligadas ao sector agroindustrial
Carências manifestas em termos de infraestruturas que assegurem a prestação de serviços complementares e de apoio às atividades
económicas já instaladas e a instalar futuramente na área de intervenção
Adequação da área de intervenção para a instalação de novas unidades empresariais / industriais implica um investimento avultado
com a execução de infraestruturas urbanas, designadamente ao nível da rede viária e das redes de infraestruturas
Inexistência de redes públicas de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais na envolvente da área de
intervenção (EM527) dificulta a ligação das empresas existentes e futuras a estas mesmas redes públicas
Rede viária de circulação interna desestruturada e em mau estado de conservação
Presença de edifícios devolutos e em ruínas contribui para uma desqualificação da imagem para o Centro Tecnológico e
Agroalimentar do Roxo
Área de intervenção não é servida por transportes públicos de passageiros, o que condiciona o acesso ao local através da utilização
de meio de transporte privado
Acesso de veículos pesados é realizado através de uma caminho de terra batida que se desenvolve a partir do traçado da EM527 e
que não apresenta qualquer qualificação urbanística
Inserção do caminho de terra batida com o traçado da EM527 não configura uma solução viária segura, sobretudo quando
considerada a sua regular utilização por veículos pesados
Imagem de conjunto da área de intervenção apresenta-se pouco qualificada, não sendo visualmente apelativa e atrativa à instalação
de novas unidades empresariais
Inexistência de iluminação pública
Impactes visuais negativos em termos de imagem empresarial que resultam da presença de algumas linhas elétricas aéreas na área
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Fraquezas (Internas)
de abrangência territorial do plano
EM527 não se apresenta suficientemente qualificada, designadamente no que observa relação direta com a oferta de áreas de
circulação pedonal e estacionamento público

Quadro 33 - Análise SWOT do PPCTAR - Oportunidades
Oportunidades (Externas)
Inclusão da área de intervenção na área de abrangência territorial do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva potencia a
valorização dos potenciais da agricultura de regadio e da agroindústria
Parte integrante do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo e da dinâmica agrícola instalada por parte dos beneficiários do perímetro
de rega como forma de valorizar os potenciais da agricultura de regadio e da agroindústria
Potencial de desenvolvimento da agricultura de regadio e de novas culturas mais competitivas e rentáveis
Oportunidades decorrentes da instalação de novas empresas, com a consequente promoção da geração de emprego no concelho
Posicionamento geoestratégico da área de intervenção e sua articulação com o modelo territorial estruturado por Sines e pelo seu
porto atlântico e grande plataforma de serviços e logística internacional e, por Beja, um centro económico regional, reforçado com o
principal polo logístico do Baixo Alentejo e com a presença do Aeroporto de Beja
Presença da Albufeira do Roxo e a sua importância enquanto recurso de água estratégico, quer para o abastecimento público, quer
para a rega e para dinamização da agricultura de regadio
Estruturação da área de intervenção na envolvente imediata do traçado da EM527 decorre de fatores de ordem estratégica e
económica, designadamente em matéria de acessibilidades, possibilitando a criação de um “novo” espaço empresarial sem que para o
efeito se verifique a necessidade de promover a realização de investimentos na criação de novas acessibilidades ao local
Posicionamento favorável em termos de acessibilidades aos principais eixos viários estruturantes de âmbito regional, nacional e
internacional, designadamente o IP1/ A2, o IP8, a EN2, a EN18 e a ER2
Amenidades climáticas da região atrativas à fixação populacional e empresarial
Existência de um conjunto alargado de pretensões manifestadas por unidades empresariais ligadas sector agroindustrial e
farmacêutico, tendo em vista uma instalação futura na área de intervenção
Política ativa da Câmara Municipal de Aljustrel em matéria de desenvolvimento económico e do ordenamento do território, que assume
expressão na concretização de um conjunto de planos de pormenor que visam a instalação, expansão e promoção de espaços de
atividades económicas, neles se incluindo o Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo. A operacionalização desta política permite
um reforço da oferta de solos devidamente infraestruturados e potencia a criação de condições de atratividade capazes de promover a
captação e fixação de novas empresas com a consequente criação de novos postos de trabalho e a geração de mais-valias
económicas e sociais para o concelho
Possibilidade de adequação do modelo de oferta de espaços da área de intervenção às atuais dinâmicas e tendências de procura
empresarial, através da criação de uma solução urbanística qualificada e capaz de promover uma imagem de qualidade da área de
intervenção, consentânea com os atuais padrões de procura de áreas de localização empresarial visual e funcionalmente qualificadas
Possibilidade de aceso a fundos estruturais do Portugal 2020, designadamente no contexto do Programa Operacional Regional do
Alentejo (PORA 2020) e do Programa de Desenvolvimento Regional 2014-2020 (PDR 2020)
Importante representatividade que a atividade económica da agricultura assume na base empresarial do concelho de Aljustrel,
particularmente em termos de empresas e pessoal ao serviço
Existência de instrumentos de apoio ao desenvolvimento empresarial dirigidos ao sector agrícola promovidos pelas entidades locais de
cariz público e privado

Quadro 34 - Análise SWOT do PPCTAR - Ameaças
Ameaças (Externas)
Alterações climáticas, nomeadamente o risco de desertificação associada à região do Alentejo
Degradação dos recursos hídricos pela utilização intensiva para fins agrícolas em termos quantitativos e qualitativos
Contexto macroeconómico internacional desfavorável
Declínio populacional continuado no concelho de Aljustrel, alinhado com as dinâmicas da sub-região do Baixo Alentejo e da região do
Alentejo
Dinâmica migratória negativa do concelho de Aljustrel, originada pela incapacidade de retenção da população jovem / adulta e pela
incapacidade de atrair novos efetivos populacionais
Diminuição continuada do número de nascimentos no concelho de Aljustrel e consequente incapacidade de regeneração populacional
Diminuição continuada da população jovem e em idade ativa no concelho de Aljustrel
Elevado índice de envelhecimento da população concelhia
População concelhia com níveis de instrução baixos e ainda associada a uma elevada taxa de analfabetismo, particularmente nos
territórios mais rurais
Taxa de desemprego em níveis não satisfatórios
Reforço crescente da terciarização do tecido produtivo em detrimento do sector secundário e principalmente do sector primário
Tendência de diminuição da mão-de-obra agrícola ao longo das últimas décadas.
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8. OBJETIVOS SUMÁRIOS DO
PLANO

O plano de pormenor visa, enquanto instrumento de gestão territorial, assumir um caráter programático,
procurando enquadrar o desenvolvimento e a concretização do conjunto de objetivos e linhas de orientação
estratégica inicialmente estabelecidas para o ordenamento urbanístico da área de intervenção em momento
anterior ao início do processo técnico subjacente à sua elaboração.
Neste contexto, o plano é informado e assume simultaneamente o papel de elemento informador, procurando
assim contribuir para uma adequada articulação entre os diferentes níveis de planeamento que se desenvolvem
à escala municipal.
Complementarmente, a conceção do modelo de organização territorial e respetiva solução de desenho que o
sustenta, assim como os diferentes regimes de edificabilidade definidos e o próprio faseamento da execução do
plano, assumem como elementos de referência as expetativas já manifestadas pelo promotor do plano,
consubstanciando a formulação dos termos de referência do plano.
Pretende-se com esta opção contribuir para que o plano de pormenor possa assumir ao longo do período
previsto para a sua vigência um caráter operativo, assegurando uma resposta adequada e efetiva às expetativas
de urbanização e de investimento já manifestadas e que serão asseguradas através da realização dos
investimentos de qualificação urbana e implementação das intervenções decorrentes da concretização da
solução urbanística estabelecida pelo plano para a área de intervenção.
A elaboração do PPCTAR assume assim por objetivo contribuir para o desenvolvimento de atividades
económicas predominantemente associadas às explorações agrícolas com culturas de regadio,
procurando nesta medida potenciar as mais-valias decorrentes desta simbiose, e em particular ao nível
dos processos que se desenvolvem a jusante da produção, entre os quais se enquadram a
concentração, transformação e embalamento de produtos para colocação no mercado.
As expetativas e as necessidades emergentes de um maior número e de novos recursos de base empresarial
induziram a que o plano procurasse oferecer de forma equilibrada e adequada uma programação de solos que
estabelecesse diversas categorias de utilização, infraestruturas, espaços de fruição coletiva e funções que se
encontram diretamente associadas à função empresarial / industrial e outras atividades ou serviços que dela se
entendam como complementares, possibilitando nesta medida que a área de intervenção se possa assumir num
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futuro próximo enquanto área de localização empresarial de excelência fortemente vocacionada para a
dinamização da atividade agrícola e, em particular, das explorações agrícolas associadas ao regadio.
Por outro lado, o plano de pormenor pretende contribuir para um melhor desempenho das funções com
expressão territorial e que são próprias da administração pública local, designadamente ao nível da efetivação
de vários princípios, direitos e obrigações estabelecidos no âmbito da proteção de direitos difusos, harmonização
dos interesses de direito privado com os da comunidade e os da boa administração autárquica, participação
pública e transparência na administração do território.
Em termos sumários, e tendo em consideração os pressupostos anteriormente assumidos, o plano de pormenor
pretende concorrer para a prossecução dos objetivos que seguidamente se identificam:

Objetivos estratégicos / vetor de suporte ao desenvolvimento da base empresarial concelhia:
•

1. Através da criação de um novo ambiente empresarial / industrial qualificado e dotado das
condições necessárias, em termos infraestruturais, à fixação do parque industrial / empresarial
concelhio, contribuindo em simultâneo para potenciar a captação de investimentos de empresas
externas ao concelho e para uma maior sustentabilidade ao nível da criação de emprego;

•

2. Com a criação de condições capazes de evitar a dispersão da estrutura industrial / empresarial
no território concelhio e assumir a sua concentração em áreas devidamente ordenadas para o efeito, e
onde seja possível potenciar o estabelecimento de relações de complementaridades e sinergias
entre as empresas e indústrias do concelho.

Objetivos económicos:
•

1. Associados à realização de receitas decorrentes do exercício da normal gestão da área de
intervenção, potenciando um encaixe financeiro que permita suportar os investimentos realizados com
a infraestruturação da área de intervenção;

•

2. Racionalização e programação dos investimentos e do previsível aumento da despesa
municipal que estará associada à exploração e gestão das infraestruturas previstas no âmbito da
concretização / execução do plano.

RELATÓRIO

209

PLANO DE PORMENOR PARA O CENTRO TECNOLÓGICO E AGROALIMENTAR DO ROXO

Objetivos urbanísticos:
•

1. Facultar uma resposta adequada e flexível às atuais tendências de procura de áreas
industriais / empresariais devidamente localizadas e infraestruturadas;

•

2. Organizar programar com maior racionalidade, equilíbrio e integração, bem como o
crescimento e desenvolvimento do tecido produtivo / empresarial do concelho.

Objetivos políticos:
•

1. Efetivar os direitos de participação pública e de cidadania, designadamente através do
estabelecimento diálogo com os principais agentes intervenientes no processo de planeamento e no
sistema urbano local e da clarificação e divulgação de normas, critérios e procedimentos de gestão
transparentes;

•

2. Introduzir uma maior transparência, eficácia e eficiência na administração urbanística da área
de intervenção, fornecendo instrumentos à administração autárquica que lhe permitam uma maior
celeridade e rigor na apreciação dos projetos e pretensões decorrentes de interesses particulares
futuros.
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9. RECLASSIFICAÇÃO DO SOLO

A necessidade de reclassificação dos solos afetos á área de intervenção do plano de pormenor como solo
urbano resultou do parecer formulado pala CCDRA no âmbito da Conferência Procedimental do Plano.
Não obstante os usos admitidos pelo plano de pormenor para a área de intervenção observarem enquadramento
no PDM de Aljustrel (vd. artigos 31º e 32º do Regulamento do PDM de Aljustrel) entende a CCDRA que a
operação de transformação fundiária resultante da proposta do plano de pormenor não observa enquadramento
no RJIGT, uma vez que a área de intervenção se apresenta integralmente classificada como “Solo Rústico” (e
qualificada na categoria de “Espaços Afetos a Atividades Industriais” e a modalidade específica inicialmente
assumida pelo plano nos seus termos de referência (Plano de Intervenção em Espaço Rústico), não permite o
fracionamento da propriedade, não obstante se assumir que o plano teria efeitos registais e a emissão da
respetiva certidão do plano, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 108º do RJIGT, possibilitar a
individualização no registo predial dos prédios resultantes das operações de transformação fundiária previstas
no plano.
Neste enquadramento, e conforme expresso na Ata da Conferência Procedimental, “A CCDR Alentejo considera
que a Proposta, na sua formulação atual, requer a reclassificação da área de intervenção do plano para solo
urbano.”
Refere igualmente a CCDRA no seu parecer que a prossecução dos objetivos que o PPCTAR se propõe atingir
deverão observar enquadramento e demonstrar “o cumprimento dos requisitos definidos no artigo 8.º do DR n.º
15/2015 (reclassificação do solo para urbano).”, devendo igualmente ser dado “cumprimento ao previsto no
artigo 72.º do RJIGT (reclassificação para solo urbano), demonstrando: “a inexistência de áreas urbanas
disponíveis e comprovadamente necessárias ao desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de
qualificação urbanística, traduzindo uma opção de planeamento sustentável em termos ambientais patrimoniais,
económicos e sociais”; o contributo inequívoco do plano para o desenvolvimento sustentável do território; a
sustentabilidade económica e financeira da transformação do solo (integrando os elementos referidos no n.º 3 do
referido artigo).”
Neste pressuposto, houve lugar a uma reformulação dos elementos que integram o conteúdo documental do
plano de pormenor, em conformidade com as considerações formuladas no âmbito dos pareceres das entidades
que direta e indiretamente se fizeram representar na Conferência Procedimental do PPCTAR, resultado da
ponderação dos mesmos a necessidade de proceder à reclassificação do solo abrangido pela área de
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intervenção como solo urbano e desenvolver a respetiva fundamentação, que se desenvolve ao longo das
secções seguintes.

9.1. CLASSIFICAÇÃO DO SOLO

Como anteriormente referido, a reclassificação do solo abrangido pela área de intervenção do PPCTAR como
“Solo Urbano” decorre unicamente da necessidade de enquadrar a operação de transformação fundiária
resultante da proposta do plano, uma vez que os usos já existentes, previstos e admitidos pelo plano observam
já enquadramento no PDM de Aljustrel, reunindo as ocupações admitidas neste instrumento de gestão territorial
que estabelece a estratégia de desenvolvimento para o Concelho características similares às observadas e
admitidas em ambiente urbano, nomeadamente em áreas qualificadas como “Espaços de Atividades
Económicas”.
De facto, a área de intervenção que se pretende ver submetida à disciplina do plano de pormenor, não obstante
estar classificada pelo PDM de Aljustrel como “Solo Rústico”, apresenta um histórico de ocupação industrial,
estando inclusivamente identificada pelo PDM como assumindo correspondência com a área industrial, existente
e de expansão, da Soci-Roxo (vd. artigo 31º do Regulamento do PDM de Aljustrel).
O reconhecimento da componente industrial viria de resto a ser assumida no âmbito da revisão do PDM de
Aljustrel, uma vez que a área foi objeto de qualificação como “Espaços Afetos a Atividades Industriais”, apesar
de não possuir um estatuto de solo urbano.
Esta componente industrial viria igualmente a ser reforçada, nomeadamente através do disposto no artigo 32º do
Regulamento do PDM de Aljustrel, que refere no seu n.º 1 que “Nos espaços afetos a atividades industriais é
permitida exclusivamente a construção de edifícios destinados à atividade industrial, armazenagem e logística,
ligadas preferencialmente ao aproveitamento de produtos agrícolas, pecuários, florestais e geológicos”, ou seja,
independentemente do facto das atividades admitidas dever ser preferencialmente associada ao aproveitamento
de produtos agrícolas, pecuários, florestais e geológicos, os pressupostos de usos e edificação enquadram
desde logo um uso de cariz industrial, cujas necessidades de infraestruturação são inquestionavelmente
características de ambientes urbanos e, em particular, em áreas qualificadas como “Espaços de Atividades
Económicas”,
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Importa assim, no presente contexto, assumir uma referência ao disposto no artigo 71º (Classificação do solo) do
RJIGT. Determina o n.º 2 do artigo suprarreferido que “2 - Os planos intermunicipais ou municipais classificam o
solo como urbano ou rústico, considerando como: a) Solo urbano, o que está total ou parcialmente urbanizado
ou edificado e, como tal, afeto em plano territorial à urbanização ou edificação”.
Refere igualmente o Decreto Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de agosto, designadamente na alínea a) do n.º 2
do seu artigo 7.º (Classificação do solo como urbano) que: “2 - O solo urbano compreende: a) O solo total ou
parcialmente urbanizado ou edificado e, como tal, afeto em plano intermunicipal ou municipal à urbanização e à
edificação”.
Resulta a interpretação que o destino básico dos solos, tendo em consideração as preexistências que se
observam já na área de intervenção, quer em termos de edificado, quer em termos de funções, sustenta a
atribuição de um estatuto de solo urbano, sobretudo quando se atende ao facto que a área de intervenção se
encontra já parcialmente urbanizada e edificada, sendo já servidas por algumas redes de infraestruturas, nela se
encontrando já instaladas duas unidades empresariais.
Neste pressuposto, e sem prejuízo do desenvolvimento da fundamentação que sustenta a reclassificação da
área de intervenção abrangida pelo plano de pormenor como solo urbano, entende-se que a área de intervenção
reúne condições que lhe permitem a atribuição de um estatuto de solo urbano, ressalvando-se uma vez mais
que a reclassificação que se pretende ver operada resulta unicamente da necessidade de assegurar o
enquadramento da operação de transformação fundiária resultante da proposta do plano e a subsequente
possibilidade de alienação dos prédios resultantes da operação de transformação fundiária prevista pelo plano.
O Plano assume assim a reclassificação da totalidade área de intervenção abrangida pelo PPCTAR como solo
urbano, resultando a sua qualificação em função dos usos dominantes já existentes e previstos pelo plano em
conformidade com o exposto na secção seguinte, sendo que a fundamentação da reclassificação operada se
apresenta igualmente numa secção própria que faz parte integrante do presente documento.

9.2. QUALIFICAÇÃO DO SOLO

Como referido na secção anterior, o plano de pormenor procede à reclassificação da totalidade da área
abrangida pela sua área de intervenção como solo urbano, importando igualmente, e para além desta
reclassificação, sustentar a qualificação desta realidade territorial, tendo e consideração os critérios de
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qualificação e as categorias do solo rústico e do solo urbano em função do uso dominante, aplicáveis a todo o
território nacional, nomeadamente as que se encontram estabelecidas pelo Decreto Regulamentar n.º 15/2015,
de 19 de agosto.
Tendo presente o enquadramento legal suprarreferido, e em concreto o disposto no n.º 2 do seu artigo 24º
(Critérios de qualificação de solo urbano), “A qualificação do solo urbano processa-se através da sua integração
em categorias e subcategorias de uso do solo a definir e a regulamentar nos planos territoriais de âmbito
intermunicipal e municipal, com base no uso dominante e em características morfotipológicas de organização do
espaço urbano”.
Neste pressuposto, observando o disposto no artigo 25.º (Categorias de solo urbano) do Decreto Regulamentar
n.º 15/2015, e tendo presentes os usos e atividades existentes e previstas pelo plano, a qualificação da área de
intervenção deverá observar enquadramento com a categoria de “Espaços de Atividades Económicas”, que, de
acordo com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 deste artigo, assume que esta categoria de solos corresponde “a
áreas que se destinam preferencialmente ao acolhimento de atividades económicas com especiais necessidades
de afetação e organização do espaço urbano, nomeadamente atividades industriais, de armazenagem e
logística, comércio e serviços”.
Afigura-se assim que a qualificação da área de intervenção e a sua integração na categoria de “Espaços de
Atividades Económicas” é a que melhor enquadramento observa com os critérios de qualificação fixados pelo
Decreto Regulamentar n.º 15/2015, importando igualmente observar que esta qualificação observa igualmente
enquadramento na subcategoria de “Espaços de Atividades Económicas” estabelecida pelo PDM de Aljustrel,
nomeadamente com a subcategoria de “Espaços de Atividades Económicas” que se encontra associada à
categoria de Solo Urbanizado, tendo em consideração que a revisão do PDM de Aljustrel foi tramitada em
momento anterior à entrada em vigor do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, que veio suprimir as categorias
operativas de “Solo Urbanizado” e “Solo Urbanizável”, existentes até à entrada em vigor deste diploma.
De facto, e em conformidade com o previsto no n.º 1 o artigo 42º (Espaços de Atividades Económicas), “Os
espaços de atividades económicas são destinados à instalação de estabelecimentos industriais de qualquer tipo
e de armazéns, permitindo-se a coexistência de serviços e equipamentos relacionados com essas atividades,
desde que não criem condições de incompatibilidades e estejam integrados nas condições de edificabilidade
exigidas para o local”.
Aferidos os usos já existentes na área de intervenção, assim como os usos previstos e admitidos pelo plano de
pormenor, verifica-se que, de facto, a categoria de “Espaços de Atividades Económicas” é a que melhor
enquadra os objetivos subjacentes à concretização dos objetivos subjacentes à elaboração do plano.
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O plano de pormenor assume, assim, a reclassificação da totalidade área de intervenção abrangida pelo
PPCTAR como solo urbano, e a sua subsequente qualificação como “Espaços de Atividades Económicas”,
sendo que a fundamentação da reclassificação operada resulta em conformidade com o apresentado na secção
seguinte.

9.3. FUNDAMENTAÇÃO DA
RECLASSIFICAÇÃO DO SOLO

Como anteriormente referido, foi inicialmente assumido que o PPCTAR seria tramitado como um PIER, uma vez
que os usos existentes e a admitir pelo plano pera a área de intervenção se enquadravam com os usos
admitidos para o local, estando em conformidade com o previsto no próprio PDM de Aljustrel.
Observadas as necessidades de assumir o fracionamento da propriedade, foi assumido que o plano teria efeitos
registais, sendo nesta medida possível, através da emissão da certidão do plano proceder à individualização no
registo predial dos prédios resultantes das operações de transformação fundiária previstas no plano, sendo
nesta medida possível a sua subsequente alienação.
Não sendo este o entendimento da CDDRA, expresso de resto no seu parecer que integra a Ata da Conferência
Procedimental, tornou-se imperativo, em cumprimento do determinado pela própria CCDRA, proceder à
reclassificação dos solos abrangidos pela área de intervenção como “Solo Urbano”, prosseguindo esta
classificação a subsequente qualificação destes solos e a sua integração na categoria de “Espaços de
Atividades Económicas”
Neste enquadramento, e no sentido de assegurar a prossecução dos objetivos do plano de pormenor, torna-se
necessário, como estabelecido pela CCDRA, demonstrar o cumprimento dos requisitos que se encontram
definidos no artigo 8.º (reclassificação para solo urbano) do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto,
assim como o cumprimento do disposto no RJIGT relativamente a esta matéria, nomeadamente no que observa
relação direta com o previsto no seu artigo 72º (Reclassificação para solo urbano).
Atendendo ao supra exposto, apresenta-se seguidamente a fundamentação que sustenta a reclassificação da
realidade territorial abrangida pela área de intervenção do plano de pormenor como “Solo Urbano”, sendo a

RELATÓRIO

215

PLANO DE PORMENOR PARA O CENTRO TECNOLÓGICO E AGROALIMENTAR DO ROXO

argumentação desenvolvida orientada em conformidade comos critérios e requisitos estabelecidos nos diplomas
legais suprarreferidos.
Quadro 35 - Classificação do solo urbano (art.º 7º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015)
1 - A classificação do solo como urbano visa a sustentabilidade e a valorização das áreas urbanas, no respeito pelos imperativos de
economia do solo e dos demais recursos territoriais.
Os usos e atividades admitidos pelo plano de pormenor na área de intervenção estão enquadrados com os usos já admitidos pelo
PDM de Aljustrel para o local, nomeadamente os usos “destinados à atividade industrial, armazenagem e logística, ligadas
preferencialmente ao aproveitamento de produtos agrícolas, pecuários, florestais e geológicos” (vd. n.º1 do art.º 32º do Regulamento
do PDM).
A reclassificação dos solos abrangidos pela área de intervenção como solo urbano resultarão unicamente na possibilidade de
enquadrar o fracionamento da propriedade, e viabilizar a alienação dos prédios resultantes da operação de transformação fundiária
prevista pelo plano, uma vez que os usos admitidos pelo plano são compatíveis e enquadram-se com o admitido pelo PDM para o
local.
Resulta da execução da proposta do plano uma qualificação efetiva das condições para a instalação de unidades empresariais e
industriais, uma vez que as intervenções previstas assumem um reforço das condições atualmente existentes, nomeadamente em
matéria de acessibilidades viárias e redes de infraestruturas.
2 - O solo urbano compreende:
a) O solo total ou parcialmente
urbanizado ou edificado e, como tal,
afeto em plano intermunicipal ou
municipal à urbanização e à edificação

b) Os solos urbanos afetos à estrutura
ecológica necessários ao equilíbrio do
sistema urbano

A área de intervenção do plano apresenta já algumas edificações associadas a funções de
cariz industrial e que se encontram em atividade, podendo nesta medida considerar-se que
a realidade territorial em análise se encontra parcialmente urbanizada ou edificada.
A ocupação da área de intervenção e a sua afetação a funções de cariz industrial estava já
enquadrada no PDM de Aljustrel (Resolução de Concelho de Ministros n.º 138/95,
publicado no Diário da República n.º 264, I Série – B, de 15 de novembro), inclusive em
momento anterior a este instrumento de gestão territorial, sendo de referir que a licença
inicial de construção da preexistência de edificado que se encontra presente na área do
plano remonta a 1968 (Licença n.º 210, de 15/10/1968), existindo igualmente um alvará de
utilização emitido na área de intervenção do plano (alvará n.º 3/1998).
As preexistências funcionais e de edificado que caracteriza a área de intervenção
enquadram a sua classificação como solo urbano, uma vez que os usos em causa se
coadunam comos usos geralmente admitidos em zonas industriais.

3 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os seguintes critérios:
“O sistema urbano do concelho de Aljustrel é constituído pelos aglomerados urbanos
devidamente delimitados na Planta de Ordenamento como solo urbano” (vd, n,º 1 o art.º 17
do Regulamento do PDM de Aljustrel), não incluindo quaisquer áreas com o estatuto de
solo urbano que se encontrem desagregadas dos aglomerados urbanos existentes,
Será no entanto de considerar que a área de intervenção se desenvolve na envolvente
imediata de um eixo viário que faz parte integrante da rede rodoviária municipal (EM 527),
um dos principais eixos viários que sustenta a estruturação dos sistema urbano do
concelho.
a) Inserção no modelo de organização
do sistema urbano municipal ou
intermunicipal

b) Existência de aglomerados de
edifícios, população e atividades
geradoras de fluxos significativos de
população, bens e informação
RELATÓRIO

A EM 527 assegura presentemente a ligação entre os aglomerados urbanos de Montes
Velhos e de Ervidel, ambos considerados na hierarquia do sistema urbano concelhio como
aglomerados de nível II, importando referir que a partir destes dois estão já estabelecidas
conexões com os principais eixos viários estruturantes, nomeadamente o IP1/A2 e a EN 2,
bem como a outros concelhos e a centros urbanos de dimensão regional.
Face ao caráter locativo e às acessibilidades que apresenta, e dada a proximidade que a
área de intervenção observa relativamente aos dois aglomerado supra identificados, e em
particular ao aglomerado de Montes Velhos, do qual dista em cerca de 2 km, poder-se-á
inferir que a área de intervenção do plano se encontra inserida no sistema urbano
presentemente estabelecido no concelho de Aljustrel.
A área de intervenção do plano, pelas características que apresenta, reveste uma
componente urbana estritamente associada à fixação de atividades económicas,
enquadrando de resto os usos admitidos pelo PDM, quer ao nível dos solos qualificados
como “Espaços Afetos a Atividades Industriais” (categoria de solo rural), quer ao nível dos
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solos qualificados como “Espaços de Atividades Económicas”, não enquadrando nesta
medida a instalação de áreas residenciais e/ou outras funções delas complementares.
Estas funções são no entanto asseguradas pelos aglomerados urbanos de Montes Velhos
e Ervidel, com os quais a área de intervenção mantém uma relação de proximidade,
aglomerados estes que, dada a hierarquia que apresentam no sistema urbano concelhio se
constituem como elementos de urbanidade potencialmente geradores de fluxos de
populações, bens e informação, a uma escala compatível com a dimensão e as dinâmicas
territoriais patenteadas pelo concelho de Aljustrel.
Será no entanto de observar que a área de intervenção, pela natureza das atividades que
apresenta e admite se constitui, per si, como uma área geradora de fluxos populacionais e
indutora da fixação de população no concelho, sobretudo quando considerado os 160
postos de trabalhos que resultarão da instalação das unidades empresariais previstas pelo
plano para a área de intervenção.
A área de intervenção encontra-se já servida por algumas infraestruturas conforme referido
no decurso das análises desenvolvidas no âmbito da caracterização e diagnóstico da área
de intervenção,

c) Existência de infraestruturas urbanas
e de prestação dos serviços
associados,
compreendendo,
no
mínimo, os sistemas de transportes
públicos, de abastecimento de água e
saneamento, de distribuição de energia
e de telecomunicações, ou garantia da
sua provisão, no horizonte do plano
territorial, mediante inscrição no
respetivo programa de execução e as
consequentes inscrições nos planos de
atividades e nos orçamentos municipais

A inexistência das redes de abastecimento de água e saneamento na área de intervenção
serão supridas em articulação com a execução o plano de pormenor, nomeadamente a
ligação destas redes ao limite da área de intervenção, conforme já assumido no Contrato
de Planeamento celebrado (vd. Anexo IV do Relatório - Contrato de Planeamento, alínea g)
da Cláusula 2ª) e nos termos a celebrar no respetivo contrato de urbanização, nas
condições previstas no RJIGT.
A execução destas infraestruturas urbanas será devidamente inscrita nos planos de
atividades e nos orçamentos municipais sendo de prever a sua execução num horizonte
temporal de curto prazo, num período imediatamente subsequente à elaboração dos
respetivos projetos, a desenvolver imediatamente após a aprovação do plano de pormenor.
O sistema de transportes que serve o concelho de Aljustrel não serve diretamente a área
de intervenção do plano de pormenor, sendo no entanto assegurada a ligação entre
Aljustrel e o aglomerado urbano de Montes Velhos, que se localiza a cerca de 2 km a
poente.
Importará neste particular referir que o sistema de transportes públicos no concelho é
assegurado pela empresa Rodoviária do Alentejo, não possuindo a Câmara Municipal de
Aljustrel qualquer poder decisório relativamente aos circuitos de transporte assegurados
por esta empresa.
A área de intervenção pelas características funcionais que apresenta e apresentará, não
possuirá população residente, pelo que este critério não se aplica no caso presente.

d) Garantia de acesso da população
residente aos equipamentos de
utilização coletiva que satisfaçam as
suas
necessidades
coletivas
fundamentais

e) Necessidade de garantir a coerência
dos aglomerados urbanos existentes e
a contenção da fragmentação territorial

Será no entanto de observar que a população empregada na área de intervenção tenderá a
fixar-se no concelho e, sobretudo, nos aglomerados urbanos que apresentam uma maior
relação de proximidade com a área de intervenção, nomeadamente Montes Velhos e
Ervidel, onde a satisfação das suas necessidades coletivas fundamentais poderá e deverá
ser assegurada, quer ao nível do acesso a equipamentos de utilização coletiva, quer ao
nível do acesso a bens e serviços complementares da função residencial.
A coerência dos aglomerados urbanos existentes não será comprometida com a
concretização da proposta do plano, uma vez que a área de intervenção a submeter à
disciplina do plano não observa relação direta com o perímetro urbano de qualquer um dos
aglomerado que faz parte integrante do sistema urbano do concelho.

Será igualmente entendível que não resultará da concretização da proposta do plano
qualquer fragmentação territorial, uma vez que a área de intervenção se apresenta como
uma realidade compacta e com limites físicos claramente definidos e identificáveis, ficando
as atividades existentes e previstas pelo plano contidas nesta mesma realidade territorial.
4 - Na aplicação dos critérios referidos nas alíneas c) e d) do número anterior devem ser adotadas soluções apropriadas às
características e funções específicas de cada espaço urbano
As soluções apropriadas às características e funções específicas admitidas pelo plano para a área de intervenção serão objeto de
avaliação e definição no âmbito dos respetivos projetos de especialidades, a desenvolver na sequência da aprovação do plano de
pormenor, garantido assim a existência das infraestruturas urbanas necessárias à normal laboração das atividades económicas
admitidas.
5 - Com base nos critérios fixados no presente artigo devem ser delimitadas as áreas de solo urbano, que correspondem aos
perímetros urbanos
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A reclassificação da área de intervenção como solo urbano com base nos critérios fixados no artigo 7º do Decreto Regulamentar n.º
15/2015, de 19 de agosto, pressupõe que os limites para ela assumidos serão correspondentes com o respetivo perímetro urbano.

Quadro 36 – Reclassificação para solo urbano (art.º 8º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015)
1 - A reclassificação do solo rústico para solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos de inexistência de áreas
urbanas disponíveis para os usos e funções pretendidas face à dinâmica demográfica e à indispensabilidade de qualificação
urbanística e desde que comprovadamente necessárias ao desenvolvimento económico e social.
A aferição da indisponibilidade de áreas urbanas com apetência para a instalação dos usos e funções pretendidas para a área de
intervenção e já enquadradas no PDM de Aljustrel observa conformidade com a análise desenvolvida no ponto 1 do quadro seguinte
(articulação da proposta do plano com o disposto no art.º 72 do RJIGT).
A análise suprarreferida reforça as mais-valias sociais e económicas resultantes da execução da proposta do PPCTAR, sobretudo
quando observada a criação de um significativo número de postos de trabalho associada à instalação das diversas unidades
industriais previstas e admitidas pelo plano para a área de intervenção.
2 - A reclassificação do solo rústico para solo urbano concretiza-se através da elaboração, alteração ou revisão de plano de pormenor
com efeitos registais acompanhado de contrato de urbanização, de acordo com os critérios estabelecidos no presente artigo.
A reclassificação da área de intervenção abrangida pelo plano, presentemente classificada como solo rural pelo PDM de Aljustrel,
apresenta-se enquadrada pela elaboração do PPCTAR (inicialmente tramitado como PIER, em cumprimento do disposto nos termos
de referência do plano), sendo que o plano observará efeitos registais, uma vez que o seu conteúdo documental integra os elementos
que para o efeito se encontram definidos no RJIGT.
Não obstante se verificar já a existência de um contrato de planeamento, celebrado entre a Câmara Municipal de Aljustrel e a
Associação de Beneficiários do Roxo, haverá lugar à celebração de contrato de urbanização, nos termos previstos no RJIGT e de
acordo com os critérios fixados no art.º 8º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto.
3 - O contrato de urbanização referido no número anterior fixa, por via contratual, os encargos urbanísticos das operações necessárias
à execução do plano de pormenor, o respetivo prazo, as condições de redistribuição de benefícios e encargos, considerando todos os
custos urbanísticos e todos os interessados envolvidos.
O contrato de urbanização previsto no n.º 2 do art.º 8 do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto será celebrado em
momento posterior à aprovação da proposta do plano, nele se fixando os encargos urbanísticos das operações necessárias à
execução do plano e o respetivo prazo, as condições de redistribuição de benefícios e encargos, se a elas houver lugar, considerando
todos os custos urbanísticos e todos os interessados envolvidos no processo de planeamento.
4 - A reclassificação do solo rústico para solo urbano obedece ao disposto no artigo anterior e ainda aos seguintes critérios
complementares:
Uma análise orientada em função da dinâmica urbanística e da execução dos planos
territoriais de âmbito intermunicipal e municipal em vigor permite observar, ao nível do
território concelhio, e numa perspetiva estritamente orientada em função das atividades
económicas, que o concelho dispõe atualmente de dois planos de pormenor que se
encontram em vigor e cujas áreas de intervenção observam relação direta com uma oferta
de solos destinados à instalação de atividades económicas no concelho.
a) Fundamentação na avaliação da
dinâmica urbanística e da execução
dos planos territoriais de âmbito
intermunicipal e municipal em vigor,
suportada
em
indicadores
de
monitorização da execução física da
urbanização e da edificação, em
indicadores da dinâmica do mercado
imobiliário e na quantificação dos
compromissos urbanísticos válidos e
eficazes

Os planos de pormenor em causa assumem correspondência com o PP da Zona Industrial
de Aljustrel (Malha Ferro)69 e com o PP da Zona Industrial da Messejana70. Estes planos
assumem uma componente funcional similar à prevista para a área de intervenção do
PCTAR e poderão ser entendidos como uma mais-valia, uma vez que poderão constituir
um fator indutor ao surgimento de complementaridades e sinergias entre estas realidades.
Estes dois instrumentos de gestão territorial constituem atualmente a oferta ordenada e
regulamentada de espaços destinados à instalação de atividades económicas no concelho,
assumindo ambos como objetivo o estabelecimento de regras para a ocupação e uso do
solo de lotes destinados a uso industrial /empresarial, sendo igualmente merecedor de uma
referência particular o Plano de Pormenor do Parque de Exposições e Feiras de Aljustrel,
dado a sua complementaridade e elemento de dinamização e promoção empresarial no
concelho.
Os restantes planos de pormenor em vigor no concelho destinam-se, na sua maior parte,
ao ordenamento e regulamentação de parcelas do território com função habitacional,
fazendo-se também menção aos instrumentos de gestão territorial destinados aos
equipamentos coletivos e a um PIER, cujo objetivo se encontra diretamente associado com

69 1.ª Alteração - Resolução de Conselho de Ministros n.º 35/2000, de 19 de maio de 2000. O plano de pormenor assume como objetivo o estabelecimento
de regras para a ocupação do uso do solo de 37 lotes destinados à construção de armazéns, oficinas e indústrias de pequena e média dimensão.
70 1.ª Publicação - Declaração 146/2002, de 16 de maio de 2002. O plano de pormenor assume como objetivo o estabelecimento de regras para a
ocupação do uso do solo de lotes destinados a uso industrial / empresarial
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o ordenamento das atividades agrícolas.
No que observa relação direta com a concretização destes planos, será de referir que se
encontram instaladas e em laboração na Zona Industrial de Aljustrel 26 empresas. Esta
área de intervenção apresenta já um elevado grau de concretização, razão pela qual se
encontra já prevista a expansão da atual zona industrial, a concretizar através da
elaboração de plano de pormenor, sendo que a deliberação dar início ao procedimento foi
já assumida pela Câmara Municipal de Aljustrel (Aviso n.º 14724/2015, de 17 de dezembro
de 2015). Desta deliberação não resultou, até ao momento, o início do procedimento, não
tendo assim sido ainda concretizado o reforço da oferta de novas áreas com apetência
para a instalação de novas unidades industriais, sobretudo unidades com necessidades
significativas de áreas.
Relativamente à Zona Industrial da Messejana, importa observar que esta assume uma
expressão territorial reduzida (apenas cerca de 2,3 ha). Com uma capacidade para 20
lotes, com dimensões que variam entre os 416 m2 e 1020 m2, esta zona industrial surgiu
em resposta à necessidade de deslocalizar da malha urbana as oficinas / indústrias
existentes, procurando simultaneamente incentivar o espírito empresarial e a criação de
empresas industriais. Esta Zona Industrial, embora apresente ainda alguma capacidade
para a instalação de novas unidades industriais, admite apenas a instalação de unidade de
pequena dimensão, não se coadunando assim com as necessidades de áreas associadas
às atividades previstas para a área de intervenção do PPCTAR.
A escassez da oferta de solos com apetência para a instalação de novas unidades
industriais / empresariais foi já assumida pela Câmara Municipal em momento subsequente
à entrada em vigor da revisão do PDM de Aljustrel.
A Câmara Municipal de Aljustrel, em reunião ordinária de Câmara, realizada no dia 29 de
abril de 2015, deliberou por unanimidade dar início ao procedimento para concretização de
um conjunto de planos de pormenor (nos quais se incluía o presente PP para o Centro
Tecnológico e Agroalimentar do Roxo) identificados de seguida e aprovar os respetivos
termos de referência:
- Parque Empresarial e Logístico da Mancoca (Edital n.º 1045/2015, de 19 de novembro de
2015; Declaração de retificação n.º 41/2016, de 21 de janeiro de 2016);
- Infraestruturas de apoio de acolhimento para empresas, localizado no Espaço de
Atividades Económicas no Carregueiro (Edital n.º 1077/2015, de 3 de dezembro de 2015;
Declaração de retificação n.º 68/2016, de 26 de janeiro de 2016);
- Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo (Edital n.º 1082/2015, de 3 de
dezembro de 2015; Declaração de retificação n.º 58/2016, de 25 de janeiro de 2016),
- Infraestruturas de apoio de acolhimento para empresas, localizado no Espaço de
Atividades Económicas de Ervidel (UOPG 4) (Edital n.º 1083/2015, de 3 de dezembro de
2015; Declaração de retificação n.º 54/2016, de 25 de janeiro de 2016);
- Parque de investigação, tecnológica e desenvolvimento de Aljustrel, localizado a Sul da
zona do +25 (Edital n.º 1095/2015, de 4 de dezembro de 2015; Declaração de retificação
n.º 61/2016, de 25 de janeiro de 2016);
- Infraestruturas de apoio de acolhimento para empresas, localizado no Espaço de
Atividades Económicas em Rio de Moinhos (Edital n.º 1116/2015, de 7 de dezembro de
2015; Declaração de retificação n.º 60/2016, de 25 de janeiro de 2016);
- Expansão da zona industrial de Aljustrel (consolidação e conclusão das infraestruturas de
apoio ao empreendedorismo) (Aviso n.º 14724/2015, de 17 de dezembro de 2015).
Não obstante esta visão estratégica assumida pela Câmara Municipal de Aljustrel, nenhum
destes planos de pormenor, com exceção do PPCTAR, observou continuidade, pelo que o
reforço da oferta de solos com apetência para a instalação de novas unidades industriais /
empresariais no concelho de Aljustrel se antem inalterada, não sendo assim supridas as
carências diagnosticadas no âmbito da revisão do PDM de Aljustrel.
No que observa relação direta com a existência de compromissos urbanísticos que
orientem a criação de novas áreas associadas à criação de novos Espaços de Atividades
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Económicas, será de assumir que estes são inexistentes, uma vez que com exceção do
PPCTAR, todos os procedimentos de elaboração dos planos de pormenor supra
identificados já caducaram, devendo assim ser iniciados novos procedimentos.

b) Avaliação do grau de aproveitamento
do solo urbano, nomeadamente quanto
à disponibilidade de áreas suscetíveis
de reabilitação e regeneração ou de
áreas suscetíveis de maior densificação
e consolidação urbana, suportada em
indicadores
demonstrativos
da
situação, devendo o aproveitamento
das mesmas prevalecer sobre o
acréscimo do solo urbano

c) Aferição da indispensabilidade de
estruturação do aglomerado urbano,
resultante de fatores de mudança da
organização do território ou da
necessidade de integração de solo a
afetar à estrutura ecológica municipal
necessária ao equilíbrio do aglomerado
urbano

Igualmente em matéria de compromissos, embora estes não estejam ainda firmados, será
determinante a apreciação do facto que as pretensões de instalação de novas empresas na
área de intervenção do PPCTAR são efetivas, sendo disso um exemplo a pretensão de
instalação de uma unidade cujo projeto se enquadra num projeto PIN e cuja entrada em
funcionamento resultará, no imediato, na realização de um investimento no concelho na
ordem dos 40 milhões de euros e na subsequente criação de 133 postos de trabalho, o que
não deixa de ser significativo, sobretudo num concelho como Aljustrel.
A aferição do grau de aproveitamento no solo urbano no concelho de Aljustrel
nomeadamente no que observa relação direta com a disponibilidade de áreas com
apetência para a instalação de atividades económicas observa conformidade com o
exposto no ponto 1, nomeadamente no que observa relação direta com a disponibilidade
de áreas associada às zonas industriais de Aljustrel e Messejana.
Importa neste particular salientar que as áreas (lotes) disponíveis na Zona Industria de
Messejana apenas permitem a instalação de unidades industriais/empresariais de pequena
dimensão, enquanto as áreas disponíveis na Zona Industrial de Aljustrel se afiguram
igualmente insuficientes para a instalação de algumas das atividades previstas pelo
PPCTAR, entre as quais se inclui a instalação de uma unidade agroindustrial de produtos
para uso farmacêutico, cujo projeto se enquadra num projeto PIN, que carece de uma área
da ordem dos 6,5 ha, inexistente em qualquer um dos Espaços de Atividades Económicas
presentemente existentes no concelho de Aljustrel.
Da execução da proposta do PPCTAR não resulta a necessidade de estruturação de
qualquer aglomerado urbano uma vez que a mesma se desenvolve numa área que apesar
de ser classificada pelo PDM de Aljustrel como Solo Rústico e integrada na categoria de
“Espaços Afetos a Atividades Industriais” admitia já a instalação dos usos e atividades
previstas pelo plano de pormenor.

Não resulta nesta medida a necessidade de reorganização do território, sendo que ao nível
do modelo de ordenamento estabelecido para o concelho no âmbito da revisão do PDM
apenas resultará uma alteração do estatuto do solo abrangido pela área de intervenção, em
resultado da sua reclassificação como Solo Urbano e da sua qualificação com “Espaços de
Atividades Económicas”.
O enquadramento da realidade territorial com o sistema de gestão territorial e outras figuras
d) Compatibilização com os programas
de planeamento foi já concretizado no decurso das análises desenvolvidas no âmbito da
territoriais, designadamente com os
caracterização e diagnóstico da área de intervenção (vd. capítulo 5 do Relatório do Plano),
regimes de salvaguarda de recursos e
não resultando a identificação de condicionalismos passíveis de obstar à concretização da
valores naturais e proteção de riscos
proposta do plano.
5 - A reclassificação do solo rústico para solo urbano depende ainda da demonstração da viabilidade económico-financeira da solução
contemplada no plano de pormenor, que para além do disposto no n.º 3 do artigo 72.º do regime jurídico dos instrumentos de gestão
territorial71, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, deve conter, nomeadamente, as seguintes matérias:
Os impactes da solução apresentada sob o sistema de infraestruturas urbanas serão
determinados no âmbito dos projetos de especialidades a desenvolver na sequência da
aprovação do plano.
a) Estimativa do impacto da solução
apresentada no plano de pormenor
sobre o sistema de infraestruturas
urbanas e territoriais existente,
acompanhada da previsão dos
encargos necessários ao seu reforço
ou execução, bem como dos encargos
com a respetiva manutenção

b) Estimativa de todos os custos
associados
à
execução
das
71

Os encargos estimados com a execução/reforço das infraestruturas previstas pelo plano
observam conformidade com o apresentado no presente documento (vd. Capítulo 18 –
Financiamento, Programa de Execução e Sustentabilidade Económica e Financeira). Os
encargos apresentados constituem meras estimativas, a observar a título indicativo, não
isentando o seu desenvolvimento, de forma mais pormenorizada e enquadrada nos
projetos de especialidades e respetivos projetos de execução.
Os encargos com a manutenção das infraestruturas serão assegurados, no interior das
parcelas resultantes da operação de transformação fundiária, pelos respetivos
proprietários. Os encargos com a manutenção das infraestruturas cuja responsabilidade de
é da Câmara Municipal serão similares aos observados em infraestruturas de natureza
similar, uma vez que as redes de abastecimento de águas, saneamento de águas residuais
e drenagem de águas pluviais apresentarão, ainda que o dimensionamento adequado,
características similares às redes domésticas existentes no restante território concelhio.
A realização da estimativas de custos associados à execução o plano de pormenor, prazos
de execução e identificação dos agentes responsáveis pela execução das diversas

A aferição do disposto no n.º 3 do art.º 72º do RJIGT observa conformidade com o exposto no quadro seguinte.
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infraestruturas, equipamentos, espaços
verdes e outros espaços exteriores de
utilização coletiva, previstos no plano
de pormenor, respetivos prazos de
execução e sua distribuição pelos
sujeitos
responsáveis
pelo
financiamento da sua execução
c) Estimativa da capacidade de
investimento público relativa às
propostas do plano de pormenor, a
médio e a longo prazo, tendo em conta
os custos da sua execução referidos
nas alíneas anteriores

intervenções previstas consta do Relatório do Plano (vd. Capítulo 18 - Financiamento,
Programa de Execução e Sustentabilidade Económica e Financeira).

A estimativa da capacidade de investimento público para assegurar a execução da
proposta do plano observa conformidade com o exposto no Relatório do Plano (vd.
Capítulo 18 - Financiamento, Programa de Execução e Sustentabilidade Económica e
Financeira).
O investimento municipal previsto resulta do compromisso assumido pela Câmara
Municipal de Aljustrel relativamente à execução da ligação das infraestruturas de
abastecimento de água e saneamento de águas residuais até ao limite da propriedade,
conforme já firmado no contrato de planeamento celebrado entre a Câmara Municipal e a
Associação de Beneficiários do Roxo.

Quadro 37 - Reclassificação para solo urbano (art.º 72º do Decreto-Lei n.º 80/2015)
1 - A reclassificação do solo rústico para solo urbano tem caráter excecional, sendo limitada aos casos de inexistência de áreas
urbanas disponíveis e comprovadamente necessárias ao desenvolvimento económico e social e à indispensabilidade de qualificação
urbanística, traduzindo uma opção de planeamento sustentável em termos ambientais, patrimoniais, económicos e sociais.
A reclassificação dos solos abrangidos pela área de intervenção o plano de pormenor como solo urbano resulta essencialmente da
necessidade de assegurar o enquadramento do fracionamento da propriedade que decorre da operação de transformação fundiária
prevista pelo plano, uma vez que os usos admitidos pelo plano se encontravam já enquadrados pelo PDM de Aljustrel.
A área de intervenção observa presentemente um estatuto de solo rural, estando associada à categoria de “Espaços afetos a
atividades industriais” admitindo atividades industriais e a construção de edifícios destinados à atividade industrial, armazenagem e
logística, ligadas preferencialmente ao aproveitamento de produtos agrícolas, pecuários, florestais e geológicos, ou seja os usos
previstos na proposta do plano de pormenor.
Face à impossibilidade de em sede de PIER com efeitos registais ser concretizado o fracionamento da propriedade e a subsequente
alienação e registo predial dos prédios resultantes da operação de transformação fundiária prevista pelo plano de pormenor, torna-se
imperativo assumir para a área de intervenção um estatuto de solo urbano, condição imperativa para que a prossecução dos objetivos
do plano de pormenor se concretize.
Importa no presente contexto de análise assumir uma referência expressa ao facto que não se observa ao nível da freguesia (e
mesmo do concelho) a existência de solos qualificados como “Espaços de Atividades Económicas” capazes de acolher o conjunto de
atividades previsto pelo plano para a área de intervenção, na prossecução do disposto nos termos de referência do plano.
As únicas áreas que permitem a instalação de atividades similares às admitidas pelo plano de pormenor para a área de intervenção
estão diretamente associadas ao perímetro urbano do aglomerado de Montes Velhos. A presença destas áreas observa relação direta
com a zona norte do aglomerado (Aldeia Nova), não assumindo no entanto uma expressão territorial capaz satisfazer as necessidades
das empresas que se pretendem instalar futuramente na área de intervenção do plano de pormenor.
Da análise do modelo de ordenamento existente no concelho, formalizado na Planta de Ordenamento que integra o conteúdo
documental da revisão do PDM de Aljustrel, verifica-se que a única área que apresenta uma dimensão capaz de sustentar a instalação
das atividades previstas para a área de intervenção assume correspondência com a área prevista para a expansão da Zona Industrial
de Aljustrel.
Esta área encontra-se a integrada no perímetro urbano de Aljustrel e apresenta-se classificada pelo PDM como “Solo Urbano”, a ela
estando associada a categoria de “Solo Urbanizável” e a subcategoria de “Espaços de Atividades Económicas”.
O enquadramento desta área no modelo de ordenamento do concelho pressupõe a sua concretização através da elaboração de um
plano de pormenor, o que até ao momento não se verificou.
A deliberação de elaboração do Plano de Pormenor da Expansão da Zona Industrial de Aljustrel foi assumida pela Câmara Municipal
de Aljustrel através da publicação do Aviso n.º 14724/215 (Diário da República, 2ª Série, n.º246, de 17 de dezembro de 2015).
O Prazo previsto para a elaboração do plano (12 meses) caducou, sendo necessário proceder à abertura de um novo procedimento, o
que não se coaduna com o caráter de urgência assumido por uma das empresas que se pretende instalar na área de intervenção e
cujo projeto se encontra enquadrado na concretização de um projeto de Potencial Interesse Nacional (PIN) e promoverá a criação de
133 postos de trabalho, sendo que mais de 90 % destes postos de trabalho absorverá mão-de-obra local.
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Acresce a este condicionalismo o facto da área de intervenção prevista para a expansão da Zona Industrial de Aljustrel ser constituída
por prédios pertença de vários proprietários, o que tende a dificultar o procedimento negocial com vista à concretização do plano
sendo reconhecido que a Câmara Municipal não possui presentemente capacidade financeira para prosseguir com a concretização e
subsequente execução do Plano de Pormenor da Expansão da Zona Industrial de Aljustrel.
O reconhecimento deste condicionalismo ´no entanto minorado pelo facto da área de intervenção objeto do PPCTAR ser pertença de
um único proprietário, com capacidade financeira para assegurar a execução do plano e das intervenções que nele se encontram
previstas, como já assumido no contrato de planeamento formalizado com a Câmara Municipal de Aljustrel.
A concretização da proposta do PPCTAR, na sua formulação atual, concorrerá assim para um significativo desenvolvimento
económico e social da freguesia e do concelho de Aljustrel, uma vez que da sua execução resultará a criação de um total de 160
postos de trabalho diretos e para o reforço do caráter de atratividade à instalação de novos residentes no concelho de Aljustrel.
2 - Nos termos do disposto no número anterior, a reclassificação do solo como urbano deve contribuir, de forma inequívoca, para o
desenvolvimento sustentável do território, obrigando à fixação, por via contratual, dos encargos urbanísticos das operações, do
respetivo prazo de execução e das condições de redistribuição de benefícios e encargos, considerando todos os custos urbanísticos
envolvidos
A concretização da proposta do plano de pormenor enquadra a possibilidade de instalação de um conjunto de atividades económicas
que já observa enquadramento no PDM de Aljustrel, entendendo-se nesta medida que assegurará a prossecução das linhas de
orientação estratégica e objetivos preconizados por este instrumento de gestão territorial para o concelho (vd. análise desenvolvida na
secção 5.11 (Enquadramento com o Plano Diretor Municipal de Aljustrel) do Relatório do Plano).
Os encargos urbanísticos das operações decorrente da execução do plano observam conformidade com o exposto no Relatório do
Plano (vd. Capitulo 18 – Financiamento, Programa de Execução e Sustentabilidade Económica e Financeira), resultando na
determinação das estimativas de custos associadas à realização das infraestruturas urbanas a executar e na programação da
respetiva execução. A definição exata destes encargos será no entanto pormenorizada no âmbito dos respetivos projetos de
execução, a desenvolver na sequência da aprovação do plano de pormenor.
Não obstante ter sido já celebrado um contrato de planeamento entre a Câmara Municipal de Aljustrel e a Associação de Beneficiários
do Roxo (vd. Anexo IV do Relatório), a fixação dos encargos urbanísticos decorrentes da execução será contratualizada através da
celebração de contrato de urbanização, em cumprimento do disposto no RJIGT.
A redistribuição dos encargos e benefícios decorrentes da execução do plano não é aplicável no presente plano de pormenor, uma vez
que a área de intervenção é constituída por um prédio único, sendo a realização das intervenções programadas um encargo do
promotor do plano de pormenor.
Constitui exceção ao supra disposto a execução da ligação das infraestruturas de abastecimento de água e saneamento de águas
residuais até ao limite da propriedade que configura a área de intervenção, que constituem obrigação da Câmara Municipal de
Aljustrel, em conformidade com o disposto no contrato de planeamento já celebrado.
3 - A demonstração da sustentabilidade económica e financeira da transformação do solo deve integrar os seguintes elementos:
A elaboração do plano de pormenor assume como objetivo principal possibilitar o
desenvolvimento de atividades económicas maioritariamente associadas às explorações
agrícolas e ao regadio, potenciando a mais-valia que resulta desta simbiose, daí se
inferindo que as necessidades que orientaram a elaboração do plano visam a criação de
uma oferta de uma área com apetência para a instalação de atividades económicas
devidamente infraestruturada e urbanizada.

a) Demonstração da indisponibilidade
de solo urbano, na área urbana
existente, para a finalidade em
concreto, através, designadamente,
dos níveis de oferta e procura de solo
urbano, com diferenciação tipológica
quanto ao uso, e dos fluxos
demográficos

A aferição da indisponibilidade de solos com apetência para a instalação de atividades
económicas no concelho foi já objeto de validação no ponto 1 do presente quadro. Esta
indisponibilidade foi já de resto assumida pela própria Câmara Municipal de Aljustrel, uma
vez que na sequência da revisão do PDM deliberou a elaboração de alguns planos de
pormenor que visam o reforço da oferta desta tipologia de áreas.
Esta deliberação foi assumida em reunião ordinária da Câmara Municipal de Aljustrel,
realizada no dia 29 de abril de 2015, nela sendo deliberado, por unanimidade, dar início ao
procedimento para concretização de alguns planos de pormenor, para além do PPCTAR,
que enquadrariam um reforço da oferta de áreas destinadas à instalação de atividades
económicas, designadamente: nomeadamente Expansão da zona industrial de Aljustrel,
Infraestruturas de apoio de acolhimento para empresas, localizado no Espaço de
Atividades Económicas de Ervidel (UOPG 4), Infraestruturas de apoio de acolhimento para
empresas, localizado no Espaço de Atividades Económicas em Rio de Moinhos;
Infraestruturas de apoio de acolhimento para empresas, localizado no Espaço de
Atividades Económicas no Carregueiro e Parque Empresarial e Logístico da Mancoca.
Esta deliberação surge na sequência das carências detetadas no decurso da revisão do
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PDM, mantendo-se inalterada a indisponibilidade de solo urbano com apetência para a
instalação de atividades económicas, uma vez que, com exceção do PPCTAR, não houve
lugar à elaboração de qualquer plano e, consequentemente, um reforço da oferta de novas
áreas com apetência para a instalação de atividades económicas na área abrangida pelo
concelho de Aljustrel.
A procura de solo com apetência para a instalação de atividades económicas no concelho,
e em particular na área de intervenção do PPCTAR, é efetiva (sendo a reclassificação do
solo urbano objeto da presente fundamentação e a subsequente individualização e registo
dos prédios resultantes da operação de transformação fundiária prevista pelo plano um
efeito dessa mesma procura), assumindo particular destaque a pretensão de instalação no
local de uma unidade empresarial que prevê a criação de 133 postos de trabalho e cujo
projeto se encontra enquadrado na concretização de um projeto de Potencial Interesse
Nacional (PIN).
b) Demonstração do impacto da carga
urbanística proposta, no sistema de
infraestruturas existente, e a previsão
dos encargos necessários ao seu
reforço, à execução de novas
infraestruturas
e
à
respetiva
manutenção

A demonstração da sustentabilidade económica e financeira da transformação do solo
prevista pelo plano ao nível deste elemento observa conformidade com a análise
desenvolvida na alínea a) do ponto 5 do quadro anterior.
A demonstração da viabilidade económica e financeira da proposta do plano de pormenor e
a identificação dos responsáveis pelo financiamento das intervenções previstas constam do
Relatório do Plano (vd. Capitulo 18 – Financiamento, Programa de Execução e
Sustentabilidade Económica e Financeira), designadamente no que observa relação direta
com os investimentos públicos relativos às propostas do plano.

c) Demonstração da viabilidade
económico–financeira da proposta,
incluindo a identificação dos sujeitos
responsáveis pelo financiamento, a
demonstração
das
fontes
de
financiamento contratualizadas e de
investimento público

A estimativa da capacidade de investimento público relativa às propostas do plano territorial
em questão, a médio e a longo prazo, tendo em conta os custos da sua execução foi
desenvolvida no sentido de responder ao disposto na aliena b) do n.º 4 do art.º 14º do
RJIGT, sendo que a determinação, em rigor, dos custos associados à execução das
intervenções a cargo do município e a identificação das respetivas fontes de financiamento
será determinada no âmbito dos respetivos projetos de execução.
A identificação dos responsáveis pela execução das intervenções decorrentes da execução
da proposta do plano encontra-se já formalmente assumida no contrato de planeamento
celebrado entre a Câmara Municipal de Aljustrel e a Associação de Beneficiários do Roxo,
sendo igualmente reiterada no contrato de urbanização a celebrar após a aprovação do
plano de pormenor.

9.4. ZONAMENTO PRÉVIO

O PPCTAR apresenta uma área de intervenção que não se encontra abrangida por plano de urbanização, pelo
que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 102º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT) carece
de uma explicitação prévia do zonamento, conforme determina o n.º 2 do artigo 102º (Conteúdo material) do
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT): “O plano de pormenor relativo a área não abrangida por plano
de urbanização, incluindo as intervenções em solo rústico, procede à prévia explicitação do zonamento, dos
fundamentos e dos efeitos da alteração do zonamento, com base na disciplina consagrada no plano diretor
municipal ou plano diretor intermunicipal.”
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Neste contexto, importará observar que a realidade territorial abrangida pela área de intervenção do plano se
apresenta classificada pelo PDM de Aljustrel como “Solo Rural”. Esta área
apresenta-se qualificada como “Espaços Afetos a Atividades Industriais”, resultando do plano de pormenor a sua
reclassificação como solo urbano, conforme fundamentação exposta no presente documento.
Uma vez que o plano procede à reclassificação integral da área de intervenção abrangida pelo plano de
pormenor como solo urbano e que esta área configura uma área não abrangida por plano de urbanização,
importará, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 102º do RJIGT, proceder à prévia explicitação do
zonamento prévio assumido pelo plano para a sua área de intervenção.
Este zonamento assume assim uma compatibilização com o disposto no Decreto Regulamentar suprarreferido,
designadamente no que observa relação direta com as categorias de solo que enquadram a qualificação do solo
urbano, sendo assim assumido que este zonamento se encontra integralmente associado à categoria de
“Espaços de Atividades Económicas”72, enquadrando assim os usos dominantes requeridos para a área de
intervenção do plano.
A afirmação deste zonamento observa assim os usos dominante existentes e previstos para a área de
intervenção, que enquadram a implantação futura de edificações vocacionadas para a instalação de
empresas afetas a atividade industriais, de armazenagem e logística, preferencialmente associadas
aproveitamento de produtos agrícolas, pecuários, florestais e geológicos, admitidas em solo rústico, sem
prejuízo da instalação de outros usos de cariz económico admitidos em solo urbano.
O zonamento estabelecido integra algumas áreas que são consideradas enquanto espaços-canal, estando
associadas à estrutura viária existente e prevista que sustenta as acessibilidades ao interior das parcelas
resultantes do desenvolvimento da solução urbanística do plano de pormenor, entre as quais se incluem as
áreas de circulação rodoviária e pedonal e áreas a associar a funções de estacionamento.
Estas áreas, dada a função que exercem, não serão consideradas para efeitos do zonamento prévio, ficando
diretamente associadas às categorias de solo a estabelecer para a área de intervenção, em cumprimento e em
conformidade com o disposto no Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto.

Nos termos definidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 25º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, a qualificação destes solos enquanto
“Espaços de Atividades Económicas” possibilitará o enquadramento de áreas preferencialmente destinadas ao acolhimento de atividades económicas com
especiais necessidades de afetação e organização do espaço urbano, nomeadamente atividades industriais, de armazenagem e logística, comércio e
serviços.
72
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10. MODELO ESTRATÉGICO

10.1. NOTA INTRODUTÓRIA

O conjunto de análises desenvolvido no âmbito dos trabalhos associados à primeira fase do processo técnico de
elaboração plano de pormenor, designadamente na fase de caracterização e diagnóstico da área de intervenção,
resultou na obtenção de um conhecimento mais detalhado da realidade territorial em estudo e da sua envolvente
imediata e próxima, resultando este conhecimento no estabelecimento da situação referência consubstanciada e
sumarizada através da análise SWOT anteriormente formalizada e que reflete potencialidades e debilidades que
se manifestam ao nível desta realidade territorial.
Nesta medida, e tendo em consideração os objetivos subjacentes à elaboração do plano de pormenor e ao
subsequente desenvolvimento da solução de desenho que concretiza o modelo estratégico de ocupação da sua
área de intervenção, poder-se-á considerar que o conjunto de soluções / intervenções elencado ao longo do
presente capítulo assume a minimização das debilidades (fraquezas) e a maximização das potencialidades
(forças) anteriormente identificadas, não omitindo em momento algum as oportunidades e ameaças patenteadas
em torno da área de intervenção. As soluções preconizadas têm como como fim último a formulação de uma
proposta global capaz de orientar a transformação, ocupação e uso do solo em função das expetativas e dos
objetivos que estiveram na própria génese da elaboração do plano de pormenor.
Com base neste enquadramento, e tendo em presença os objetivos que a implementação futura da proposta do
plano pretende ver alcançados, o conjunto de soluções seguidamente elencado reflete um desenvolvimento dos
princípios subjacentes à elaboração do plano, procurando enfatizar e assumir a relevância de algumas das
intervenções a concretizar e que se encontram diretamente associadas a alguns dos domínios de intervenção
entendidos como fundamentais na execução da proposta do plano.

10.2. ELEMENTOS
ESTRUTURANTES DA PROPOSTA

Os objetivos subjacentes à elaboração do PPCTAR são compatíveis com as opções de ordenamento e
desenvolvimento preconizadas pelo município para o local, verificando-se igualmente a existência de
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compatibilidade entre o regime de uso do solo preconizado pela proposta do plano de pormenor e o regime que
se encontra instituído no PDM de Aljustrel, com exceção do enquadramento do fracionamento da propriedade,
uma vez que estamos em presença de solos que se encontram presentemente classificados pelo Plano Diretor
Municipal de Aljustrel como solo rústico.
Resulta desta consideração a necessidade de promover a reclassificação do solo rústico para solo urbano,
como forma de enquadrar a operação de transformação fundiária sem a necessidade de recurso a uma
operação de loteamento, operação que resultaria numa transformação fundiária na área de intervenção não
enquadrável em solos classificados como solo rústico. A reclassificação a operar será promovida nos termos
e condições previstas no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial sendo a respetiva
fundamentação apresentada numa outra secção do presente documento.
A definição de elementos programáticos pressupõe a consideração de uma filosofia de ordenamento e
desenvolvimento previamente estabelecida, procurando-se desta forma traduzir territorialmente o conjunto de
objetivos a alcançar com a execução futura da proposta do plano e das soluções de desenho que dela resultam.
A concretização da proposta do plano desenvolvida área de intervenção do PPCTAR assume assim enquanto
objetivo e ambição contribuir para o desenvolvimento de uma área de localização empresarial de referência,
não apenas ao nível da realidade concelhia, mas também ao nível da subregião e da região, assumindo uma
aposta efetiva nas potencialidades decorrentes da sua integração na área de influência do
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva e nas mais-valias decorrentes do crescente
desenvolvimento da agricultura de regadio no concelho de Aljustrel.
Assume-se neste contexto como desejável a instalação futura de algumas atividades que se entendem como
sendo aquelas que melhor se enquadram na estratégia que a Associação de Beneficiários do Roxo pretende ver
implementada, entre elas se incluindo algumas unidades que dominem os processos de receção, transformação
e comercialização dos produtos mais representativos e com maior potencial na área de influência do
Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo, entre elas as quais se incluem73:
•

1. Unidade de receção de frutos de casca rija, transformação, secagem e embalagem visando a
comercialização de miolo de amêndoa e aproveitamento de subprodutos;

•

2. Unidade de receção, secagem e armazenamento de cereais;

73 As atividades referenciadas resultam das expetativas manifestadas e das pretensões assumidas ao longo do processo técnico de elaboração, não
inviabilizando a instalação de outras tipologias de unidades empresariais desde que enquadradas nos usos admitidos pelo plano de pormenor, em
conformidade dom o disposto no PDM de Aljustrel.
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•

3. Unidade agroindustrial de produtos para uso farmacêutico;

•

4. Unidades de receção, e semi-transformação de produtos hortícolas e frutícolas para
comercialização em fresco e unidade de frio de grande dimensão para armazenamento e
conservação de hortícolas e frutícolas;

•

5. Unidade de receção e transformação de azeitona, destinada à comercialização de azeite
standard a granel e eventualmente "gourmet" visando mercados europeus;

A implementação futura do plano de pormenor e a gestão futura do Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo
será assegurada pela Associação de Beneficiários do Roxo, procurando assumir a concretização de uma
aposta efetiva na sua imagem e estrutura funcional. Considera-se assim que a prossecução deste desígnio e
a territorialização do modelo estratégico proposto para a área de intervenção serão sustentados em algumas
intervenções estruturantes, que observam conformidade com o seguidamente elencado:
•

1. Promoção de um eficaz ordenamento da área de intervenção, assumindo as preexistências de
edificado e atividades já presentes no local enquanto elementos estruturantes e estruturadores das
ocupações, nomeadamente em termos de enquadramento e articulação, quer em termos espaciais,
quer em termos funcionais, revelando um desenho urbano estruturado e atrativo e capaz de orientar
uma estrutura de ocupação lógica e coerente com preocupações de integração paisagística;

•

2. Adequação da solução de desenho desenvolvida com o quadro de condicionantes e
servidões e restrições de utilidade pública que afetam o local, garantindo um enquadramento e
articulação da proposta do plano com os condicionalismos de ordem legal que delas decorrem;

•

3. Estabelecimento de um modelo estratégico de ocupação sustentado numa oferta de solos
com apetência para a instalação de atividades empresariais / industriais e capaz de contribuir
para a criação e afirmação de uma área de localização empresarial de referência que assegure uma
resposta efetiva às atuais tendências e dinâmicas de procura e reforce os fatores de competitividade
da área de intervenção;

•

4. Estruturação e infraestruturação da área de intervenção no sentido oferecer um ambiente
empresarial atrativo e qualificado sob um ponto de vista urbano e ambiental e reforçar a sua vocação
e caráter de atratividade à instalação de atividades económicas capazes de fomentar o investimento
local e contribuir para a promoção de crescimento e de emprego a um nível local;
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•

5. Adoção de uma solução de desenho sustentada num zonamento que contempla a criação de
algumas áreas com apetência para a edificação. A solução de desenho assumida enquadra a
possibilidade de construção de edifícios de dimensão variável e a agregação de polígonos base
destinados à implantação de edifícios, sustentando desta forma uma oferta mais flexível e adaptada
às reais necessidades das empresas que se pretendam instalar futuramente no Centro Tecnológico
e Agroalimentar do Roxo;

•

6. Adoção de uma solução de desenho que enquadra a possibilidade de individualização no registo
predial das parcelas resultantes das operações de transformação fundiária previstas pelo plano, a
concretizar através dos efeitos registais do plano74;

•

7. Necessidade de articulação do desenvolvimento dos projetos e da execução das redes de
abastecimento de água e de drenagem de águas residuais entre a entidade promotora do
plano e a Câmara Municipal de Aljustrel. O desenvolvimento destes projetos deverá ser articulado
por forma a garantir um adequado dimensionamento das redes públicas, sendo que a sua execução
é tida como condição determinante para a operacionalização das propostas do plano e para a
instalação de novas unidades empresariais / industriais na área de intervenção.

10.3. INTERVENÇÕES
COMPLEMENTARES

A consideração dos objetivos e dos princípios subjacentes à elaboração do plano na fase inicial do processo
técnico de elaboração do plano permitiu, desde esse momento, a obtenção de uma perceção clara das
expetativas de desenvolvimento assumidas para o Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo.
Estes pressupostos, complementados através do diálogo estabelecido com a Associação de Beneficiários do
Roxo e com a própria Câmara Municipal de Aljustrel, viriam a ser determinantes enquanto elementos
programáticos da proposta do plano, assumindo um papel de elemento catalisador do processo de participação
e discussão que se pretende ver assegurado em torno da solução urbanística a concretizar na área de
intervenção.
Nos termos do disposto no RJIGT, designadamente no n.º 1 do seu artigo 108º (Efeitos registais), “a certidão do plano que contenha as menções
constantes das alíneas a) a d), g) a i) do n.º 1 do artigo 102.º, e que seja acompanhada das peças escritas e desenhadas enunciadas no n.º 3 do artigo
anterior, constitui título bastante para a individualização no registo predial dos prédios resultantes das operações de transformação fundiária previstas no
plano”. A concretização desta premissa implica no entanto a reclassificação do solo rústico em que a área de intervenção do plano de pormenor se
enquadra como solo urbano, sendo esta condição imperativa para que a transformação fundiária estabelecida pelo plano se concretize e seja possível a
individualização dos prédios resultantes no registo predial.
74
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Nesta medida, e observada a necessidade de assegurar uma maior clareza e legibilidade em torno do conjunto
de intervenções a concretizar futuramente ao longo do período previsto para a vigência do plano de pormenor,
apresentam-se ao longo das secções seguintes algumas referências relativas a algumas das intervenções
complementares que estarão diretamente associadas à execução da proposta do plano e que, embora não
observem um caráter estruturante, assumem um papel determinante na prossecução do conjunto de objetivos
estabelecidos pelo plano de pormenor.
Tendo em presença a diversidade das ações complementares previstas que decorrem da execução da solução
proposta pelo plano, optou-se por assumir a sua desagregação em domínios de intervenção distintos, traduzindo
estes uma relação direta com os diversos descritores considerados no âmbito dos trabalhos desenvolvidos na
fase de caracterização e diagnóstico da área de intervenção do plano.
Observados estes pressupostos, apresentam-se ao longo das secções seguintes o conjunto de intervenções que
são entendidas como intervenções complementares e que atuam enquanto elementos de sustentação à
execução da solução urbanística global estabelecida pelo plano.

10.3.1. ESTRUTURA FUNCIONAL

•

1. Promoção de eficaz ordenamento da área de intervenção do plano, assumindo as
preexistências de edificado enquanto elementos de enquadramento e articulação, em termos
espaciais e funcionais, com as propostas de ocupação de natureza edificada estabelecidas pelo
plano. O zonamento assumido no âmbito do modelo estratégico de ocupação, designadamente ao
nível das áreas que não se apresentam ainda comprometidas em termos de edificado, teve em
presença as características topográficas do local bem como as preexistências que aí se encontram
presentes, designadamente as lagoas artificiais de decantação75;

•

2. Enquadramento de uma área que permite a instalação de uma nova unidade empresarial/
industrial de maior dimensão na zona norte da área de intervenção. A adoção de um polígono
de base de implantação de estruturas edificadas de maior dimensão não inviabiliza no entanto a sua

75 Estas lagoas estão presentemente desativadas, prevendo-se na proposta do plano para o local a movimentação de terrenos e a adaptação do atual
modelado do terreno, no sentido de o adequar à instalação de novas edificações.
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eventual desagregação, permitindo uma maior flexibilização e adequação da oferta às necessidades
da empresa a instalar futuramente no local;
•

3. Estruturação de uma área que permite a instalação unidades empresariais / industriais com
necessidades de áreas edificadas de menor dimensão na zona sul da área de intervenção. A adoção
de polígonos de base de implantação de estruturas edificadas de menor dimensão concretiza uma
maior flexibilização e adequação da oferta às necessidades das empresas cuja instalação se
encontra já perspetivada para o local, não atuando como um elemento condicionador à eventual
instalação de empresas com maiores necessidades de áreas edificadas, uma vez que a proposta do
plano admite a agregação de dois ou mais polígonos de base para viabilizar a instalação deste tipo
de empresas;

•

4. Definição de polígonos base de implantação a respeitar pelos novos edifícios a construir
futuramente na área de intervenção. Os polígonos definidos em todas as localizações da área de
intervenção onde se prevê a instalação de unidades empresariais / industriais traduzem os
afastamentos mínimos a respeitar por estes edifícios relativamente aos limites das respetivas
parcelas, não sendo admitida a edificação na área complementar aos limites estabelecidos76.

10.3.2. ESTRUTURA EDIFICADA

•

1. Enquadramento das volumetrias de edificado a construir futuramente com as volumetrias
preexistentes no local, designadamente na zona sul da área de intervenção do plano. A adoção
desta solução contribuirá para uma integração e enquadramento das novas edificações admitidas no
âmbito da proposta do plano com a estrutura edificada existente, assumindo-se nesta medida uma
continuidade volumétrica e sem a presença de elementos edificados dissonantes. As novas
edificações ficarão limitadas a um máximo de 2 pisos acima da cota de soleira, em cumprimento do
determinado pelo PDM de Aljustrel, sendo de admitir a ocorrência de eventuais situações de
exceção, associadas a imperativos de ordem técnica, nomeadamente em situações devidamente
fundamentadas;

76 Constitui exceção a esta disposição a eventual instalação de estruturas edificadas afetas a funções de portaria/receção, cuja implantação poderá ocorrer
junto dos acessos viários previstos ao interior das respetivas parcelas.
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•

2. Defesa do conferimento de um tratamento cuidado ao nível dos alçados principais dos novos
edifícios a construir na área do plano. A concretização desta medida concorrerá para o reforço
efetivo da imagem urbana e empresarial que se pretende ver formalizada na área de intervenção e
do caráter de atratividade que nela se procura ver estabelecido;

•

3. Definição de polígonos base de implantação em todas as localizações da área de intervenção
onde se prevê a construção de novas edificações ou a manutenção das edificações preexistentes.
Estes polígonos, cuja expressão gráfica é traduzida na Planta de Implantação do Plano, atuam como
uma primeira condicionante à edificação admitida, traduzindo os afastamentos que deverão
ser observados, promovendo uma leitura de continuidade relativamente à estrutura viária que
assegura as acessibilidades internas na área de intervenção;

•

4. Estabelecimento de disposições normativas que condicionem a proliferação de edifícios de
apoio e/ou de edifícios anexos aos edifícios principais previstos pelo plano. A adoção destas
medidas assume por objetivo a salvaguarda da imagem que se pretende ver estabelecida em torno
do Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo, quer em termos urbanísticos, quer em termos
estéticos, sendo no entanto admitida a instalação de pequenas estruturas edificadas destinadas a
funções de portaria/receção na envolvente imediata dos acessos viários ao interior das parcelas;

•

5. Admissão da edificação áreas de pavimento em cave nas novas edificações a construir
futuramente na área de intervenção. A edificação deste tipo de áreas apenas será admitida quando a
sua necessidade decorra de exigências diretamente relacionadas com a criação de áreas técnicas
associadas a fossos para maquinaria e/ou outro tipo de equipamentos necessários ao exercício da
atividade das empresas;

•

6. Demolição de algumas preexistências de edificado incompatíveis com a solução de desenho
que se pretende ver futuramente implementada. Estas preexistências assumem correspondência
com estruturas edificadas de pequena dimensão que se apresentam devolutas ou em estado de
ruína, pelo que a sua demolição, para além de viabilizar a proposta do plano, resultará num reforço
efetivo da qualificação da imagem do Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo;

•

7. Obrigatoriedade de adoção do conjunto de disposições que se encontram estabelecidas no
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, designadamente ao nível das áreas que admitem o acesso
público integradas nas novas unidades de edificado a construir na área de intervenção.
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10.3.3. ACESSIBILIDADES E
ESTRUTURA VIÁRIA

•

1. Reestruturação da estrutura de circulação viária presentemente existente na área de
intervenção. A solução viária estabelecida no âmbito da proposta do plano considera as
preexistências de circulação viária que servem atualmente as acessibilidades internas e que se
articulam já com a estrutura viária existente na envolvente, contribuindo desta forma para uma
minimização dos investimentos a associar à execução de novas acessibilidades na área de
intervenção, uma vez que estas preexistências garantem já o acesso a todas as parcelas resultantes
da operação de transformação fundiária prevista pelo plano;

•

2. Desenvolvimento de uma solução viária que enquadra como principal acesso ao Centro
Tecnológico e Agroalimentar do Roxo a relação direta já formalmente estabelecida com o
traçado da EM527;

•

3. Adequação da estrutura viária interna preexistente no sentido de assegurar o aproveitamento do
caminho preexistente que se desenvolve ao longo do limite poente e que se articula igualmente com
o traçado da EM527, possibilitando a criação de acessos complementares às parcelas previstas;

•

4. Defesa da realização de obras de reabilitação dos troços que integram a rede viária existente
que se apresentam em mau estado de conservação. A realização destas intervenções,
designadamente nas situações de troços a manter, assume por objetivo o reforço da funcionalidade
da rede viária e das condições de segurança da circulação, contribuindo complementarmente para
um reforço da imagem e do caráter de atractividade da área de intervenção.

10.3.4. INFRAESTRUTURAS

•

1. Redimensionamento e reconfiguração das redes de infraestruturas já existentes e em
operação na área de intervenção do plano. Esta intervenção assume por objetivo assegurar a
satisfação das necessidades previstas com a implementação das novas propostas de edificado
resultantes da concretização da solução urbanística estabelecida pelo plano, designadamente no
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que observa relação direta com as áreas que não se encontram presentemente associadas a
quaisquer ocupações de natureza edificada;
•

2. Defesa da realização de projetos integrados das redes de infraestruturas a executar
futuramente na área de intervenção. O dimensionamento das redes que se pretendem ver
futuramente executadas deverá ser assumido em função dos usos previstos, devendo a sua
execução conjunta, ainda que faseada, ser contemplada em termos programáticos;

•

3. Execução da rede de abastecimento de água interna em articulação com a rede de
abastecimento pública municipal. Uma vez que a área de intervenção não se encontra ainda
servida pela rede pública de abastecimento de água, importará assegurar uma ação coordenada
da execução destas infraestruturas entre a entidade promotora do plano e a Câmara Municipal
de Aljustrel, devendo o projeto da rede pública de abastecimento ser devidamente dimensionado
em função das necessidades das atividades a instalar futuramente na área de intervenção;

•

4. Estruturação da rede de drenagem de águas residuais proposta em estreita articulação com
a rede viária, devendo a mesma observar a orografia que se encontra presente nos locais e a
rasante dos arruamentos propostos para a área de intervenção, no sentido de garantir o escoamento
das águas residuais para a rede pública. Uma vez que a área de intervenção ainda não se encontra
servida pela rede pública de drenagem de águas residuais, importará promover uma ação
coordenada da execução destas infraestruturas entre a entidade promotora do plano e a
Câmara Municipal de Aljustrel, devendo o projeto da rede pública de drenagem de águas residuais
ser dimensionado em função das necessidades das atividades a instalar futuramente na área de
intervenção;

•

5. Execução de uma rede de drenagem de águas pluviais em estreita articulação com o
traçado da estrutura viária. A execução desta infraestrutura deverá considerar a adoção de
soluções tecnicamente adequadas ao seu funcionamento, tendo em presença as características da
orografia presente nas diversas localizações a servir e a rasante dos arruamentos existentes e
propostos, não omitindo em momento algum a possibilidade de execução de soluções de drenagem
complementares que possibilitem a utilização das águas pluviais retidas;

•

6. A ampliação da rede de infraestruturas de distribuição de energia elétrica na área de intervenção
inclui o fornecimento e distribuição de energia em Média Tensão e Baixa Tensão, bem como a rede
de iluminação interna prevista. As instalações elétricas serão executadas a partir da ampliação
das redes já existentes na área de intervenção, sendo concretizadas através de ligação das novas
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parcelas previstas pelo plano aos postos de transformação a instalar na área de intervenção, em
cumprimento das normas técnicas e de segurança preconizadas pela EDP;
•

7. Defesa da execução de uma rede subterrânea de distribuição de energia elétrica na área de
intervenção. A execução desta proposta, embora assuma uma maior expressão em termos de
investimento, é a que melhor se adequa às características e à imagem que se pretende ver
estabelecida em torno do Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo, uma vez que da
instalação não resulta a geração dos impactes visuais negativos que se encontram geralmente
associados à presença de redes de distribuição aéreas;

•

8. A execução da rede de telecomunicações prevista no âmbito da solução urbanística do plano
será realizada a partir da ampliação da rede já existente, designadamente nas áreas que ainda não
se encontram servidas por esta infraestrutura. A execução desta rede permitirá dotar as novas
unidades empresariais com uma infraestrutura funcional e adequada às suas atuais necessidades,
sendo as características definidas pelo respetivo operador de telecomunicações.

•

9. Integração de um sistema de marcos de incêndio agregado à rede de abastecimento de
água a executar na área de intervenção do plano. A inclusão destes elementos assume um
contributo efetivo no reforço das condições gerais de segurança pretendidas na área de intervenção.
A instalação dos diversos elementos que integram este sistema será executada em localizações
estratégicas, tendo por base os critérios estabelecidos na legislação em vigor, designadamente no
regime jurídico de segurança contra incêndios.

10.3.5. ESTRUTURAS PEDONAIS

•

1. Criação de uma estrutura de circulação pedonal articulada com a rede viária prevista pelo
plano. A criação destas áreas de circulação sustenta uma compartimentação efetiva entre os
tráfegos mecânico e pedonal, contribuindo para a salvaguarda das condições de segurança de
ambos os tipos de circulação e para o reforço do caráter de urbanidade pretendido para o local;

•

2. Adequação e compatibilização das características materiais e de dimensionamento das áreas de
circulação pedonal com o disposto nas normas técnicas estabelecidas em matéria de supressão das
barreiras arquitetónicas a pessoas de mobilidade condicionada. A adoção destas normativas
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concorre para uma qualificação efetiva da imagem que se pretende ver conferida ao Centro
Tecnológico e Agroalimentar do Roxo e para o reforço da sua atratividade.

10.3.6. ESTACIONAMENTO

•

1. Reforço da estrutura de estacionamento existente na área de intervenção. A proposta do plano
em matéria de estacionamento prevê a criação de algumas áreas de estacionamento funcionalmente
relacionadas com a estrutura fundiária futura, privilegiando a criação de lugares de estacionamento
no interior das parcelas. A adoção desta, procura privilegiar uma oferta de soluções de
estacionamento a cargo dos particulares, não comprometendo assim a magnitude dos investimentos
públicos77 associados à execução do plano;

•

2. Recurso à utilização de materiais de natureza betuminosa nas áreas de estacionamento. As
características destes materiais são idênticas à dos materiais a utilizar na pavimentação dos troços
viários que integram a estrutura viária prevista pelo plano, sem prejuízo da utilização (desejável) de
outros materiais que assegurem uma maior permeabilidade dos solos (grelha de
enrelvamento).

10.3.7. ESPAÇOS VERDES

•

1. Definição de uma faixa verde de enquadramento ao longo do traçado da EM527. A adoção
desta solução contribui para uma valorização da imagem do Centro Tecnológico e Agroalimentar do
Roxo, nomeadamente ao nível da sua relação direta com este eixo que sustenta a principal
acessibilidade rodoviária ao local;

•

2. Defesa da criação, sempre que possível, de pequenas áreas verdes ajardinadas no interior das
parcelas. A adoção deste tipo de soluções, para além de contribuir para o reforço da qualidade
estética do local, atua enquanto elemento limitador ao potencial aumento do índice de

77

Em acordo com o referido na alínea i) do n.º 1 do art.º 102º do DL 80/2015, de 14 de maio.
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impermeabilização que tenderá a ocorre na área de intervenção na sequência da construção de
novas estruturas edificadas e respetivas áreas de circulação que lhes estão associadas;
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11. AS SOLUÇÕES PARA AS
REDES DE INFRAESTRUTURAS

Os traçados previstos para as principais redes de infraestruturas observam conformidade com o representado
nas plantas dos traçados esquemáticos das infraestruturas.
Os traçados indicados devem ser apenas observados a título indicativo, devendo as soluções preconizadas ser
avaliadas, desenvolvidas e complementadas aquando da elaboração dos respetivos projetos de execução, sob
acompanhamento e supervisão por parte das entidades competentes, sempre que tal seja aconselhável ou
exigido.

11.1. ARRUAMENTOS

A rede viária foi projetada de acordo com o traçado em planta, tendo por base as preexistências viárias que se
encontram já presentes no local e que servem as principais acessibilidades às empresas já instaladas,
designadamente o traçado da EM 527 e o caminho que se desenvolve a poente da área de intervenção do plano
e que com ela se apresenta confinante.
Procurou-se com a adoção desta solução em termos de infraestruturas viárias assumir uma minimização dos
custos das custos das obras a executar, sem prejuízo da conceção urbanística e da acessibilidades que se
pretendem ver futuramente asseguradas, uma vez que estas preexistências viárias garantem o acesso á
globalidade das parcelas resultantes da operação de transformação fundiária prevista pelo plano de pormenor.
O acesso às parcelas previstas na solução de desenho urbano proposta pelo plano será assim assegurado a
partir do traçado da EM 527, contando para o efeito com a criação de uma área pavimentada que assegurará a
acessibilidade direta às parcelas 1, 4 e 5.
A solução assumida em matéria de infraestruturas viárias contempla igualmente a reabilitação do caminho
existente imediatamente a poente da área de intervenção do plano, considerando-se para o efeito o seu
reperfilamento e adequação ao tipo de tráfego a que se destina. Este arruamento possibilitará o acesso às
parcelas 1, 2 e 3.
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Ambos os arruamentos apresentam um perfil da faixa de circulação que assegura o cumprimento do disposto na
legislação em vigor, sendo dotados com uma área complementar de passeio, em conformidade com o previsto
na Planta de Implantação do Plano, cujo dimensionamento assegura igualmente os parâmetros legais
estabelecidos para este tipo de áreas.
Os arruamentos serão pavimentados com recurso a soluções de natureza betuminosa, em acordo com o que
vier a ser definido nas especificações técnicas a apresentar aquando da elaboração dos projetos de
infraestruturas.
Quanto aos passeios, é proposta uma solução de pavimentação com recurso a blocos pré-fabricados em betão,
tipo “paver” de tipo e cor a definir em fase da elaboração do projeto de execução da rede viária, sem prejuízo da
adoção de outro tipo de soluções materiais que possam ser entendidas como sendo de maior conveniência.
A compartimentação entre as diversas áreas funcionais supra referidas e a adotar e na delimitação das faixas de
rodagem, será realizado com recurso a lancis de betão pré-fabricados, de tipo e dimensão a definir no âmbito do
respetivo projeto de execução.
Deverá ser assegurada a implementação de toda a sinalética rodoviária informativa tida como adequada e
necessárias à garantia das condições de segurança da circulação rodoviária na área de intervenção e nas vias
que com ela se apresentam contíguas.

11.2. REDE DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

A rede de abastecimento de água a executar na área de intervenção do plano de pormenor será ligada à rede
municipal, devendo para o efeito ser assegurada a execução de um ramal de ligação a partir do aglomerado
urbano mais próximo que se encontra já servido por esta rede, nomeadamente o aglomerado de Monte Velhos,
que dista da área do plano em cerca de 2 km.
Este ramal de ligação será articulado com o traçado da EM 527, sendo que o seu dimensionamento deverá ser
equacionado em sede de projeto de execução, por forma a garantir que o abastecimento de água à área de
intervenção seja assegurado com as condições mínimas necessárias e regulamentares, podendo igualmente ser
ponderada a constituição de uma reserva de água própria e exclusivamente destinada ao abastecimento da área
do plano, caso tal se afigure necessário.
RELATÓRIO

238

PLANO DE PORMENOR PARA O CENTRO TECNOLÓGICO E AGROALIMENTAR DO ROXO

A execução deste ramal será promovida pela Câmara Municipal de Aljustrel, salvo se outra situação for
contratualizada com o promotor do plano, sendo de considerar que este investimento, a par da realização do
ramal de ligação da rede de drenagem de águas residuais ao aglomerado supra referido, será o único
investimento municipal a assumir, sendo futuramente suportado através da liquidação das taxas devidas pela
emissão de alvarás de construção e pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas, em
conformidade com o previsto no Regulamento Municipal de Edificações e Urbanismo de Aljustrel.
A rede de abastecimento de água interna prevista para a área de intervenção observa uma estreita relação com
a estrutura viária prevista, resultando o seu traçado em conformidade com o que se encontra graficamente
representado na respetiva planta de traçados esquemáticos de infraestruturas, nela se incluindo a rede de
combate a incêndios.
A rede de marcos de incêndio resultará da instalação de um conjunto de marcos de incêndio, distribuídos de
forma pontual, em conformidade com o previsto na planta suprarreferida, ou eventualmente em outras
localizações a definir em sede de projeto de especialidade de segurança contra incêndios, em cumprimento do
critérios estabelecidos na legislação em vigor, nomeadamente no regime jurídico de segurança contra incêndios,
sem prejuízo da adoção de medidas complementares que possam vir a ser definidas por entidades próprias em
sede dos procedimentos de licenciamento e autorizações previstas na legislação em vigor.
O traçado definitivo da rede de abastecimento de águas será estabelecido em sede de projeto de execução,
devendo assegurar o abastecimento à globalidade das parcelas e marcos de incêndio a instalar, bem como o
fornecimento de água destinado a bocas de rega e/ou sistemas de rega de espaços verdes públicos.
A definição das características materiais da rede a executar e o respetivo dimensionamento serão assim
avaliadas em sede de projeto de execução, devendo os materiais e acessórios a utilizar ser compatibilizados
com o determinado pelo cálculo hidráulico a realizar.

11.3. REDE DE DRENAGEM DE
ÁGUAS RESIDUAIS

A rede de drenagem de águas residuais a executar na área de intervenção do plano será ligada à rede pública
municipal, sendo necessário para o efeito promover a execução de um ramal de ligação ao aglomerado de
Montes Velhos, tal como previsto para a rede de abastecimento de águas.
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Tal como anteriormente observado para a rede de abastecimento de águas, a execução deste ramal será
igualmente promovida pela Câmara Municipal de Aljustrel, salvo se outra situação for contratualizada com o
promotor do plano, sendo neste de particular de observar que este investimento municipal será suportado
através da liquidação das taxas devidas pela emissão de alvarás de construção e pela realização, manutenção e
reforço de infraestruturas urbanísticas, em conformidade com o previsto no Regulamento Municipal de
Edificações e Urbanismo de Aljustrel.
Tendo em presença a topografia que se encontra presente no local, será de preconizar a execução de uma rede
gravítica de recolha e transporte dos efluentes gerados até ao ponto mais baixo da área de intervenção e sua
subsequente ligação ao ramal da rede pública a executar ao longo da EM 527, cujo traçado observa
contiguidade com o limite sul da área de intervenção do plano.
O traçado da rede de drenagem de águas residuais a executar na área a submeter à disciplina do plano será
assim estruturado em função da altimetria do terreno e da solução de desenho urbano assumida, tendo sido
assegurada a sua articulação com a estrutura viária proposta pelo plano e garantida a recolha das águas
residuais geradas na globalidade das parcelas previstas a partir das respetivas caixas de ramal.
Não será admitido o lançamento na rede de drenagem pública de águas residuais de efluentes que não
assegurem o cumprimento dos valores paramétricos estabelecidos na legislação em vigor, sendo que toda e
qualquer parcela cuja atividade resulte na emissão de efluentes líquidos residuais não compatíveis com
efluentes domésticos terá que assegurar no interior da respetiva parcela a instalação de um sistema de
depuração ou pré-tratamento capaz de assegurar a compatibilização requerida.
A definição das características materiais da rede a executar e o respetivo dimensionamento serão equacionadas
em sede de projeto de execução.

11.4. REDE DE DRENAGEM DE
ÁGUAS PLUVIAIS

Consideradas as características topográficas do local, a rede de drenagem de águas pluviais prevista para a
área de intervenção do plano será realizada através de uma rede local gravítica, cuja pendente será orientada
em função do ponto mais baixo da área de intervenção, tendo por referência o traçado da EM 527.
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A rede de coletores a executar observará assim um traçado que se desenvolve em articulação com os traçados
previstos para a rede de drenagem de águas residuais, sendo de ponderar, em sede do respetivo projeto de
especialidade a possibilidade de execução de soluções de drenagem complementares que possibilitem a
retenção e subsequente utilização das águas pluviais retidas.
A definição das características materiais da rede a executar e o respetivo dimensionamento serão equacionadas
em sede de projeto de especialidade,

11.5. REDE DE GÁS

Resultou da análise realizada no local no decurso da caracterização e diagnóstico da situação de referência da
área de intervenção a identificação de uma preexistência configurada na presença de um depósito de gás,
estando esta infraestrutura associada a atividade da empresa Campos do Roxo, nomeadamente nas operações
de secagem de milho.
Tendo em presença as características das ocupações previstas, não se encontra prevista a execução de
qualquer infraestrutura de distribuição / abastecimento de gás.
Será no entanto admitida a instalação de soluções individuais de abastecimento (depósitos de gás) no interior
das parcelas, caso a atividade das empresas a instalar assim o determine, devendo nestas situações ser
assegurado o cumprimento da legislação em vigor em matéria de licenciamento, instalação e condições de
segurança determinadas pela legislação em vigor.

11.6. REDE ELÉTRICA

As infraestruturas de abastecimento elétrico na área de intervenção do plano serão asseguradas a partir da rede
existente, defendendo-se, face às características urbanísticas que se pretendem ver salvaguardadas, a
implementação de uma rede de alimentação de energia subterrânea aos postos de transformação a instalar, em
conformidade com o que vier a ser definida em sede de projeto de especialidade e em cumprimento das
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orientações da entidade responsável pelo fornecimento de energia elétrica, nomeadamente a EDP Distribuição,
e em acordo com as necessidades estimadas.
A partir dos postos de transformação a instalar, nas localizações definidas em sede de projeto de especialidade,
será promovida a execução da rede subterrânea de distribuição de energia elétrica em baixa tensão e da rede
de iluminação pública. A eventual instalação destes postos de transformação deverá respeitar os requisitos e
características dos equipamentos utilizados pela entidade distribuidora de energia, devendo a sua localização
ocorrer à face da via pública e salvaguardar um acesso permanente.
A distribuição em baixa tensão será essencialmente assegurada através de saídas subterrâneas a partir dos
postos de transformação direcionadas para os armários de distribuição, Estes armários de distribuição serão
normalizados, em cumprimento dos requisitos impostos pela EDP Distribuição, e instalados em conformidade
com as especificações a definir em sede de projeto de especialidade.
Todos os cabos de alimentação a instalar deverão ser dimensionados quer quanto à sua capacidade de
transporte, quer quanto à queda de tensão.
A rede de iluminação pública exterior será concretizada através da instalação de colunas metálicas de
iluminação pública, cujas características serão definidas no âmbito do respetivo projeto de especialidade. As
soluções de projeto a assumir deverão observar as condições de segurança e de fluidez necessárias ao tráfego
noturno, ainda que ocasional, permitindo um adequado reconhecimento dos traçados de circulação e o
atempado reconhecimento de obstáculos.
O traçado esquemático assumido para a instalação desta rede de iluminação observa uma estreita relação com
a estrutura viária existente e prevista, resultando a sua identificação em conformidade com o que se encontra
graficamente representada na respetiva planta de traçados esquemáticos de infraestruturas.

11.7. REDE DE
TELECOMUNICAÇÕES

As infraestruturas de telecomunicações previstas serão realizadas a partir da rede existente na zona,
nomeadamente através da execução de uma rede de distribuição subterrânea que assegure a ligação a todas as
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parcelas previstas, cujo traçado se apresenta em conformidade com o representado na respetiva planta de
traçados esquemáticos de infraestruturas.
Pretende-se com a execução desta rede dotar todas as parcelas com uma infraestrutura funcional, económica e
flexível. A infraestrutura a executar será constituída por uma rede de distribuição de cabos, que será definida
pelo operador, assim como a sua alimentação.
A rede de distribuição a executar será, como referido, do tipo subterrâneo, desenvolvendo-se o seu traçado ao
longo dos arruamentos que integram a estrutura viária interna proposta pelo plano. Juntamente com a rede de
distribuição serão instaladas caixas de visita normalizadas, em cumprimento dos requisitos definidos pelo
operador, tendo em vista a alimentação das diversas parcelas previstas e a simplificação do enfiamento dos
cabos de alimentação.
A definição das características construtivas da rede a instalar serão estabelecidas em sede do respetivo projeto
de especialidade, tendo em consideração o número de instalações a alimentar e a tipologia das atividades
previstas para cada uma delas, tendo em presença o disposto na legislação em vigor.
As valas destinadas à instalação da rede seguirão o traçado esquemático definido, sem prejuízo da adoção de
outras soluções que possam vir a ser estabelecidas no âmbito do respetivo projeto de especialidade.
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12. ARRANJOS EXTERIORES

A proposta de arranjos exteriores estabelecida no âmbito do Plano de Pormenor do Centro Tecnológico e
Agroalimentar do Roxo assume enquanto objetivo atenuar a presença do conjunto edificado existente e previsto
no âmbito da solução urbanística do plano e, simultaneamente, contribuir para a integração desta estrutura
edificada com a realidade territorial envolvente, que denota características manifestamente rurais.
Nesta medida, a solução urbanística desenvolvida no âmbito da proposta do plano promove a criação de
algumas zonas verdes que se articulam e interligam e que procuram, na medida do possível, salvaguardar a
criação de um continnum naturale capaz de reforçar o enquadramento da mancha edificada com a realidade
territorial envolvente e, simultaneamente, reforçar a qualidade da imagem urbana que se pretende ver
estabelecida em torno Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo.
A solução desenvolvida em matéria de arranjos exteriores configura assim uma proposta que visa, na medida do
possível, a criação de um corredor verde de enquadramento ao longo do traçado da EM 527, permitindo assim a
execução de uma solução que contribuirá de forma efetiva para a qualificação de toda a frente da área de
intervenção que se apresenta confinante com o traçado deste eixo viário estruturante.
A criação desta faixa verde, dada a relação direta que observa com o traçado da principal acessibilidade viária à
área de intervenção do plano visa sobretudo atenuar o impacto visual da estrutura edificada existente e prevista,
sendo a este nível de privilegiar a criação de um espaço ajardinado e arborizado capaz de cumprir esta função e,
simultaneamente, reforçar a atratividade da área de intervenção enquanto polo agregador da instalação de
novas atividades industriais / empresariais.
A principal função deste espaço verde resulta assim na constituição de uma barreira visual e sonora, sendo de
considerar a introdução de uma sementeira de herbáceas que permita um rápido e adequado recobrimento de
todo este corredor marginante da EM 527 e o reforço da vegetação arbórea e arbustiva já existente, recorrendo
exclusivamente à utilização de espécies características da flora local.
Importará igualmente assegurar, para além do corredor verde suprarreferido, a criação de outras espaços verdes
/ ajardinados no interior das parcelas resultantes da operação de transformação fundiária prevista pelo plano,
sendo igualmente de assumir, sempre que possível, a introdução de barreiras arbóreas / arbustivas ao longo dos
limites nascente e poente da área de intervenção, para além da criação de outras áreas ajardinadas de pequena
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dimensão capazes de contribuir para o reforço do enquadramento das estruturas edificadas com as áreas não
edificadas previstas nas respetivas parcelas.
Estas áreas, embora menos expressivas, assumem no entanto um papel relevante, não apenas pela qualificação
que resulta da sua presença, mas também pelo facto de se constituírem como um elemento capaz de contribuir
para uma diminuição efetiva do potencial aumento do índice de impermeabilização que ocorrerá futuramente na
área de intervenção na sequência urbanização e subsequente edificação da área de intervenção, em
conformidade com a solução enquadrada pela proposta do plano de pormenor.
As soluções a adotar para a execução desta tipologia de espaços verdes afiguram-se em tudo semelhante às
assumidas para a tipologia de espaços verdes anteriormente identificada, sendo sempre de privilegiar a
utilização de elementos arbóreos e arbustivos característicos da flora local.
A definição da localização destes espaços verdes / ajardinados será assegurada no âmbito dos projetos de
arquitetura a desenvolver para os edifícios a instalar futuramente na área de intervenção, em conformidade com
o disposto e previsto no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e demais legislação complementar.
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13. MAPA DE RUÍDO E
ZONAMENTO ACÚSTICO

A área de intervenção do Plano de Pormenor para o Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo localiza-se,
como referido, na envolvente próxima dos aglomerados de Montes Velhos e Ervidel, assumindo uma expressão
territorial da ordem dos 13 ha.
Com uma localização que se desenvolve em estreita articulação com o traçado da EM 527, a área de
intervenção está integralmente classificada como “Espaços afetos a atividades industriais”, uma das categorias
de solo rústico consideradas no modelo de ordenamento (Planta de Ordenamento) estabelecido no âmbito da
revisão do PDM de Aljustrel para o território concelhio.
Nos termos do disposto no PDM de Aljustrel, os solos qualificados como espaços afetos a atividades industriais
admitem, exclusivamente, a construção de edifícios destinados à atividade industrial, armazenagem e logística,
preferencialmente ligadas ao aproveitamento de produtos agrícolas, pecuários, florestais e geológicos.
A elaboração do plano de pormenor tem por objetivo primordial o desenvolvimento de atividades económicas
predominantemente associadas às explorações agrícolas com culturas de regadio, procurando desta forma
potenciar as mais-valias decorrentes desta simbiose e, em particular, dos processos que se desenvolvem a
jusante da produção, entre os quais se incluem a concentração, transformação e embalamento de produtos e
sua subsequente colocação no mercado.
O desenvolvimento da proposta do plano de pormenor assume assim a definição de um tratamento mais
detalhado ao nível da implantação das estruturas edificadas associadas ao desenvolvimento de atividades
industriais, de armazenagem e logística, preferencialmente ligadas ao aproveitamento das produções
agrícolas das fileiras dos produtos de casca rija, da azeitona e das hortícolas, enquadrando-se de resto
com a alteração legislativa ocorrida já em momento posterior à entrada em vigor do PDM de Aljustrel,
designadamente com o Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto78.

78 Define os critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios de qualificação e as categorias de solo rústico e de solo urbano em
função do uso dominante aplicáveis a todo o território nacional. O Decreto Regulamentar n.º 15/2015 determina no seu artigo 16º (Critérios de qualificação
do solo rústico), designadamente na alínea a) do seu n.º 3, que são considerados incompatíveis com a classificação e qualificação do solo rústico “as
novas instalações de comércio, serviços e indústria que não estejam diretamente ligados às utilizações agrícolas, pecuárias, aquícolas, piscícolas,
florestais ou de exploração de recursos energéticos ou geológicos”, pelo que, face aos usos existentes e previstos pelo plano de pormenor, esta
incompatibilidade não se verifica.
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Igualmente em acordo com o estabelecido no Regulamento do PDM79, a instalação de novos estabelecimentos
industriais admitidos em solos qualificados como “Espaços afetos a atividades industriais” deve observar os
parâmetros da legislação em vigor, designadamente em matéria de qualidade ambiental, no que observa
relação direta com a poluição atmosférica (poeiras e odores) e sonora, bem como o Regime de Exercício da
Atividade Industrial.
No âmbito da revisão do PDM de Aljustrel80 viria a ser promovida a elaboração do Mapa de Ruído do
Concelho, constando do 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 estabelecimento do modelo de ordenamento para o concelho viria a ser desenvolvida
uma análise orientada no sentido de estabelecer a classificação do território concelhio como zonas mistas e
sensíveis, tendo para o efeito em consideração o disposto no Regulamento Geral do Ruído (RGR)81, e em
concreto os valores limite de exposição definidos 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;

Tendo por base este enquadramento, foram identificadas e delimitadas no território concelhio zonas mistas e
zonas sensíveis, considerando para o efeito como sensíveis as áreas para as quais se preconizava a
manutenção de baixos níveis de ruído, por forma a salvaguardar a qualidade de vida das populações.
No âmbito da Proposta de Classificação e Delimitação das Zonas Sensíveis e Mistas desenvolvida aquando da
revisão do PDM de Aljustrel foram considerados e assumiram um estatuto de zonas sensíveis os
estabelecimentos escolares e respetivas zonas envolventes, os equipamentos de saúde e de apoio à terceira
idade e ainda os equipamentos de lazer, sendo de referir que todas as restantes áreas do concelho integradas
em perímetros urbanos foram classificadas como zonas mistas.
Para além do supra disposto, e de acordo com o determinado no n.º 2 do artigo 11º do RGR, viria igualmente a
ser considerada a existência de recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificada, por se
apresentarem localizados fora dos perímetros urbanos, sendo estes mesmos recetores equiparados, em função
Em acordo com o disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 32º do Regulamento do PDM.
O PDM de Aljustrel foi publicado através do Aviso n.º 1387/2015 (Diário da República, 2ª Série, n.º 26, de 6 de fevereiro).
81 Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, na redação que lhe é conferida pelo Decreto-Lei n.º 287/2007, de 1 de agosto.
79
80
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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.
Por força da localização e do estatuto de solo rústico que observa, a área de intervenção a submeter à disciplina
do plano de pormenor não foi objeto de classificação, verificando-se igualmente que não se encontram presentes
na sua envolvente imediata quaisquer recetores sensíveis como tal definidos no RGR.
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 107º82, 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.
Determina o RGR, no n.º 2 do seu artigo 7.º (Mapas de ruído), que as Câmaras Municipais promovem a
elaboração de relatórios sobre recolha de dados acústicos para apoiar a elaboração, alteração e revisão dos
planos de pormenor, sem prejuízo de poderem elaborar mapas de ruído, sempre que tal se justifique. Determina
igualmente o RGR, designadamente no n.º 3 do seu artigo 7º, que se excetuam da obrigatoriedade de
proceder à elaboração de relatórios sobre recolha de dados acústicos ou mapas de ruído os planos de
urbanização e os planos de pormenor relativos a zonas exclusivamente industriais.
Face ao supra exposto, e observados os usos previstos e admitidos pelo PDM para a área de intervenção83,
assim como as características das atuais ocupações e das ocupações perspetivadas pelo plano de pormenor,
importará assumir de forma expressa que não existirão futuramente na área de intervenção quaisquer
recetores sensíveis como tal definidos no RGR.
Atendida a estratégia que se pretende ver implementada e que visa o reforço da atratividade da área de
intervenção e a criação de condições favoráveis capazes de sustentar a instalação de novas unidades
empresariais que dominem os processos de receção/transformação e comercialização das produções mais

Define o conteúdo documental dos planos de pormenor.
Admitem exclusivamente a construção de edifícios destinados à atividade industrial, armazenagem e logística, ligadas preferencialmente ao
aproveitamento de produtos agrícolas, pecuários, florestais e geológicos.
82
83
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representativas e com maior potencial na área de influência do Roxo84, será de assumir como nota de destaque
a pretensão e a perspetiva relativa à instalação de algumas atividades preferenciais, sem prejuízo de outras ,
desde que enquadradas pelo plano de pormenor e pelo próprio PDM de Aljustrel, designadamente:
•

1. Unidade de receção de frutos de casca rija, transformação, secagem e embalagem visando a
comercialização de miolo de amêndoa e aproveitamento de subprodutos;

•

2. Unidade de receção, secagem e armazenamento de cereais;

•

3. Unidade agroindustrial de produtos para uso farmacêutico;

•

4. Unidades de receção, e semi-transformação de produtos hortícolas e frutícolas para
comercialização em fresco e unidade de frio de grande dimensão para armazenamento e
conservação de hortícolas e frutícolas;

•

5. Unidade de receção e transformação de azeitona, destinada à comercialização de azeite
standard a granel e eventualmente "gourmet" visando mercados europeus;

De facto, as características das ocupações atuais e previstas pelo plano para a área de intervenção contemplam
apenas, e em exclusivo, a instalação de unidades de edificado associadas a funções de apoio às atividades
industrial e de armazenagem e logística, privilegiando as empresas ligadas ao aproveitamento da produção
agrícola e similar.
A atividade dos processos produtivos / laboração destas empresas poderá resultar na geração de ruído
temporário ou permanente, pelo que não fará de todo 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 de
intervenção do plano, uma vez que resulta o entendimento que o plano de pormenor se enquadra na situação de
exceção prevista no n.º 3 do artigo 7º do RGR.
Com base na presente contextualização, importará assumir que a instalação e o exercício de eventuais
atividades ruidosas permanentes estará sempre sujeita, relativamente aos eventuais recetores sensíveis
isolados presentes na envolvente da área de intervenção, ao disposto no RGR, nomeadamente no que observa
relação direta com o cumprimento dos valores limite de exposição que se encontram estabelecidos 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.
84

Beja, Ferreira do Alentejo e Aljustrel.
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A sujeição ao cumprimento dos valores limite de exposição e do critério de incomodidade serão asseguradas
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 de propagação de ruído e as medidas de redução no recetor sensível, constituindo obrigação e
encargo da adoção 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, assumida associada e 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, o presente
plano de pormenor não carece da elaboração de relatório sobre recolha de dados acústicos ou de mapa
de ruído, uma vez que as características funcionais (existentes e perspetivadas) da sua área de
intervenção o enquadram numa situação de exceção relativamente à obrigatoriedade de elaboração
deste tipo de conteúdos.
Com base nesta contextualização, e tendo em consideração o facto que a solução urbanística estabelecida no
âmbito da proposta de revisão do plano de pormenor enquadra unicamente a presença futura de usos
associados a funções de indústria, armazenagem e logística, não será de incluir no conteúdo documental do
plano de pormenor quaisquer elementos relativos ao relatório sobre recolha de dados acústicos ou mapa de
ruído, sendo igualmente excluído do conteúdo documental do plano de pormenor a apresentação de quaisquer
elementos relativos ao zonamento acústico da área de intervenção do plano, uma vez que estes conteúdos se
enquadram na situação de exceção constante do artigo suprarreferido.
Não obstante este tipo de obrigatoriedade não se verificar, será de prever e salvaguardar que no âmbito da
solução urbanística proposta para a área de intervenção os usos ou atividades que possam estar vir a estar
associados a níveis de ruído menos intensos possam vir a ser implantadas em localizações de maior
proximidade com os limites da área do plano, procurando-se nesta medida salvaguardar de uma potencial
exposição a níveis de ruído mais intensos as áreas contíguas da área de intervenção, presentemente
associadas a solos e usos agrícolas.
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14. AVALIAÇÃO AMBIENTAL
ESTRATÉGICA

14.1. 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,
traspondo igualmente para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 26 de maio que reforça 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, 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 território85.
Nos termos do 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 estabelecer um nível elevado 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.

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 e avaliar e comparar opções alternativas de desenvolvimento
enquanto estas ainda se encontram em discussão;

•

3. Contribuir para o estabelecimento de contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras
propostas de desenvolvimento.

Importará 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, segundo o artigo 4º do
RJAAE, em articulação com o n.º1 e 2 do artigo 120º do RJIGT.
Importará igualmente assumir uma referência ao facto do PDM de Aljustrel, no âmbito da sua revisão,
recentemente aprovada, ter sido submetido a procedimento de AAE, dele constando a 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 existentes e futuros da área de intervenção que se pretende ver
submetida à disciplina do plano de pormenor.
É com base neste enquadramento que se procura sustentar e fundamentar no presente relatório, nos termos do
disposto nos regimes jurídicos suprarreferidos, a não qualificação da elaboração do plano de pormenor a
Avaliação Ambiental.

14.2. O PROCEDIMENTO DE
ELABORAÇÃO DO PLANO DE
PORMENOR 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
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processos de elaboração de planos ou programas e em momento anterior à sua aprovação, como consta de
resto do preâmbulo deste mesmo regime jurídico. Sustenta-se igualmente neste contexto que os procedimentos
de avaliação ambiental são obrigatórios em sede de elaboração, acompanhamento, participação e aprovação
dos instrumentos de gestão territorial.
Neste sentido, concretiza 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 possível deduzir através do supra exposto que nem todos os planos e programas são passíveis de
sujeição a AAE, para o que próprio RJAAE dá resposta, uma vez que o n.º 2 do seu artigo 3º determina 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,
Será ainda de salvaguardar, considerando o que decorre do 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 determine a utilização de pequenas áreas a
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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.
Nos termos supra enunciados, afigura-se assim a possibilidade, garantida e sustentada pelo atual quadro
jurídico de referência, de a elaboração do plano de pormenor não ser objeto de procedimento de Avaliação
Ambiental Estratégica, como adiante se fundamenta.

14.3. ANTECEDENTES

A área de intervenção do plano localiza-se na envolvente próxima do aglomerado de Montes Velhos,
correspondendo a sua área de intervenção à área industrial existente e de expansão da Soci-Roxo. A área de
intervenção enquadra as preexistências de edificado e os usos industriais já presentes no local86, estando
na sua totalidade integrada na classe de “Solo Rural” e qualificada como “Espaços Afetos a Atividades
Industriais”, tendo por base o atual modelo de ordenamento do concelho estabelecido no âmbito da revisão do
PDM de Aljustrel.
O PDM de Aljustrel foi recentemente objeto de um procedimento de revisão, integrando o seu conteúdo
documental a Avaliação Ambiental Estratégica do Concelho. Este procedimento de revisão foi recentemente
concluído, tendo a sua publicação sido formalizada em Diário da República.
Da revisão do PDM de Aljustrel viria a resultar a redefinição das principais regras anteriormente vigentes,
decorrendo esta redefinição das novas necessidades de orientação da ocupação, uso e transformação
dos solos no concelho, tendo em presença a nova conjuntura socioeconómica e a realidade territorial em que
o concelho se enquadra.
O modelo de ordenamento proposto no âmbito da revisão do PDM territorializa a estratégia de
desenvolvimento para o concelho, estando a mesma assente em algumas linhas de orientação estratégica,
concorrendo a elaboração do PPCTAR para a prossecução da diversificação da base económica e
desenvolvimento do tecido empresarial local e, complementarmente, para o desenvolvimento e afirmação

As preexistências que se encontram presentes no local estão diretamente associadas às instalações da antiga Fábrica de Concentrados de Tomate da
Cooperativa Hortofrutícola do Roxo, cuja licença inicial de construção remonta a 1968 (Licença n.º 210, de 15/10/1968), sendo igualmente de salientar que
o único alvará de utilização emitido na área de intervenção do plano corresponde ao alvará n.º 3/1998, tendo autorizado a utilização do local para a
instalação de fábrica de concentrado de tomate, conserva de tomate pelado e de pimentos morrones e armazenagem e secagem de cereais.
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da agricultura de regadio e das agroindústrias, numa base de desenvolvimento e valorização do espaço
rural e adoção de um modelo de organização territorial ambientalmente sustentável.

14.4. DISPENSA DE AVALIAÇÃO
AMBIENTAL ESTRATÉGICA

A abordagem que seguidamente se desenvolve assume enquanto objetivo assegurar uma resposta às
exigências de ordem legal preconizadas no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, diploma que procede à
revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), e no 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 Estratégica (RJAAE) dos instrumentos de gestão territorial relativamente à eventual necessidade da
elaboração do PPCTAR ser sujeita a Avaliação Ambiental Estratégica.
De acordo com Partidário, Maria do Rosário, 2012, a Avaliação Ambiental Estratégica pode definir-se 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.”87
Adianta a referida autora 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 maio88 consagra 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”

Guia de melhores práticas para Avaliação Ambiental Estratégica - orientações metodológicas para um pensamento estratégico em AAE, Agência
Portuguesa do Ambiente, Lisboa, 2012.
88 Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo.
87
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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 decorre 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.
De acordo com o 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 nos
termos do definido no anexo do RJAAE89, 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:

89

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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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;
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, de a elaboração do plano de pormenor não ser objeto de procedimento de Avaliação
Ambiental Estratégica, uma vez que as características da sua proposta, sustentada nos seus 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.
O plano de pormenor visa, na sua essência, o ordenamento de uma pequena área de solo rural que, pelas
características que apresenta, carece de normas regulamentadoras mais adequadas ao tipo de ocupação já
existente e que se perspetiva para o local.
As intervenções a preconizar na sequência da execução da proposta do plano de pormenor decorrem de resto
da prossecução das linhas de orientação estratégica e dos objetivos de desenvolvimento assumidos
para o concelho no âmbito da proposta de revisão do PDM, orientando nesta medida a consolidação das
ocupações de cariz industrial que se encontram já presentes no local e promovendo uma gestão sustentável e
sustentada da sua área de intervenção.
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Será assim entendimento que o plano de pormenor, pelas características que apresenta, e pelo facto dos usos
admitidos na sua área de intervenção estarem já previstos na revisão do PDM de Aljustrel, recentemente
submetido a AAE, será passível de não sujeição a procedimento de AAE, tendo para o efeito em consideração
os seguintes fundamentos:
•

1. O plano de pormenor não servirá o enquadramento à aprovação de projetos mencionados nos
anexos I e II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio90, na sua atual redação;

•

2. A área de intervenção do plano de pormenor 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;

•

3. E tendo em consideração a ponderação dos critérios de determinação da probabilidade de
efeitos significativos no ambiente referidos no Anexo ao Decreto-Lei nº323/2007 de 15 de Junho e
anteriormente elencados, que se traduzem no quadro seguinte:
Quadro 38 - Determinação da probabilidade de efeitos significativos no ambiente 91

Critérios
Ponderação / Análise relativa ao PPCTAR
1. As características dos planos e programas
a) O grau em que o plano ou programa A elaboração do PPCTAR enquadra a ampliação das preexistências industriais que se
estabelece um quadro para os projetos encontram já presentes no local e a implantação de novas instalações industriais, cujos
ou outras atividades no que respeita à usos e/ou atividades são compatíveis com o admitido pelo PDM de Aljustrel, não
localização, natureza, dimensão e promovendo qualquer alteração ao uso do solo já previsto para o local.
condições de funcionamento ou pela
afetação de recursos
Em rigor, o PDM de Aljustrel já admite a ampliação das instalações industriais existentes e
a instalação de novas áreas edificadas, desde que em cumprimento dos parâmetros
urbanísticos estabelecidos no seu regulamento92. No entanto, a magnitude dos
investimentos a realizar com a qualificação e infraestruturação da área de intervenção
impõe um aumento dos índices de utilização do solo preconizado pelo PDM, como forma
de rentabilizar o investimento a realizar e assegurar a sustentabilidade económica e
financeira do próprio plano de pormenor.

b) O grau em que o plano ou programa
influencia outros planos ou programas,
90
91

O PPCTAR, cujos usos admitidos se encontram já previstos no PDM de Aljustrel apenas
concretizará o enquadramento da alteração do índice de utilização do solo preconizado
pelo PDM para a sua área de intervenção, ficando qualquer ampliação das instalações
industriais existentes ou a construção de novas instalações circunscrita aos limites da sua
área de intervenção, sendo entendível que a sua elaboração no que respeita à localização,
natureza, dimensão e condições de funcionamento ou pela afetação de recursos é
irrelevante.
A elaboração do PPCTAR observa incidência sobre uma parcela do território concelhio
que abrange cerca de 13 ha, estando a mesma classificada pelo PDM de Aljustrel como

Aprova o regime jurídico da avaliação ambiental.
De acordo com o expresso no Anexo ao Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho (RJAAE), na sua redação atual.

92 De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 32º do Regulamento do PDM de Aljustrel, “Em situações tecnicamente justificadas pelo respetivo projeto e
mediante parecer dos serviços sectoriais competentes, pode ser excedida o índice de utilização previsto (…), desde que os edifícios não afetem
negativamente as áreas envolventes do ponto de vista paisagístico bem como da sua utilização.
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incluindo os inseridos numa hierarquia

“Espaços afetos a atividades industriais”, não obstante a sua localização estar associada a
solos classificados como Solo Rural.
A área de intervenção está parcialmente ocupada com preexistências de edificado
associadas a funções industriais, já existentes aquando da revisão do PDM de Aljustrel.
O plano de pormenor enquadra os usos já existentes no local, bem como os usos e
atividades perspetivadas pelo plano de pormenor, enquadrando a construção de edifícios
destinados à instalação de atividades industriais, armazenagem e logística,
preferencialmente ligadas ao aproveitamento de produtos agrícolas, pecuários, florestais e
geológicos, em consonância com o 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

d) Os problemas ambientais pertinentes
para o plano ou programa

A proposta do plano de pormenor resultará numa consolidação das ocupações já
existentes na área de intervenção, entendendo-se que a mesma não tem repercussões em
outros planos ou programas, uma vez que o enquadramento das atividades perspetivadas
se encontra já previsto no PDM de Aljustrel, como referido, não promovendo qualquer
reclassificação ou requalificação do solo.
A elaboração do PPCTAR não colide com as linhas de orientação estratégica e com os
objetivos do PDM de Aljustrel, assumindo um importante contributo para o
desenvolvimento e afirmação da agricultura de regadio e das agroindustrias do concelho,
numa base de desenvolvimento e valorização do espaço rural e adoção de um modelo de
organização territorial ambientalmente sustentável.
A elaboração do plano de pormenor sustentará a regulamentação da instalação de novas
atividades industriais, seus armazéns e outras áreas de apoio logístico, complementadas
ou não da exploração comercial e de serviços de apoio, segundo os condicionalismos
estabelecidos caso a caso, em observação do disposto no regulamento do plano,
entendendo-se que o adequado planeamento e ordenamento da localização e instalação
de atividades económicas perspetivadas concorre para a promoção do desenvolvimento
sustentável.
Com a elaboração do PPCTAR não são esperados quaisquer agravamentos de problemas
de índole ambiental. O regulamento do PDM de Aljustrel ressalva já que os
estabelecimentos industriais admitidos na área de intervenção do plano de pormenor não
poderão lançar efluentes diretamente em linhas de água, sendo obrigatório o seu
tratamento prévio de acordo com a legislação em vigor (cfr. alínea d) do n.º 2 do art.º 32º)
e que serão observados os parâmetros da legislação em vigor em matéria de qualidade
ambiental, no que respeita a poluição atmosférica (poeiras e odores) e sonora, e o Regime
de exercício da atividade industrial (cfr. alínea e) do n.º 2 do art.º 32º).

Em cumprimento do disposto no PDM de Aljustrel e demais legislação aplicável, o
regulamento do plano de pormenor assegurará igualmente que as atividades industriais
cuja laboração preveja à partida qualquer grau de poluição do ambiente ou dos esgotos ou
de linhas de águas ou subsolo, apenas poderá 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.
A elaboração do PPCTAR em nada interfere com a implementação da legislação em
e) A pertinência do plano ou programa
matéria de ambiente, salvaguardando-se que toda e qualquer instalação de novas
para a implementação da legislação em
instalações industriais ou ampliação de instalações preexistentes deverá atender às
matéria de ambiente
normas regulamentares em matéria ambiental.
2. As características dos impactes e da área suscetível de ser afetada
a) A probabilidade, a duração, a Tendo em consideração as especificidades da elaboração do PPCTAR, que enquadra a
frequência e a reversibilidade dos ampliação das preexistências industriais já presentes no local e a implantação de novas
efeitos
instalações industriais já enquadradas nas disposições regulamentares do 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
das ocupações já existentes venha a ser concretizada de uma forma mais planeada e
controlada.
b) A natureza cumulativa dos efeitos
Tendo em consideração as especificidades da elaboração do PPCTAR, que enquadra a
ampliação das preexistências industriais já presentes no local e a implantação de novas
instalações industriais já enquadradas nas disposições regulamentares do 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 Tendo em consideração as especificidades da elaboração do PPCTAR, que enquadra a
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para o ambiente,
devido a acidentes

designadamente

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

ampliação das preexistências industriais já presentes no local e a implantação de novas
instalações industriais já enquadradas nas disposições regulamentares do 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.
A elaboração do PPCTAR enquadra ampliação das preexistências industriais já presentes
no local e a implantação de novas instalações industriais, concorrendo para a prossecução
das linhas de orientação estratégica e objetivos estabelecidos no PDM de Aljustrel e
apresenta-se circunscrita a uma área de 13 ha, sendo que esta área se apresenta como
uma área industrial parcialmente infraestruturada e consolidada, onde se encontram já
presentes unidades industriais em atividade, 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

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

A elaboração do PPCTAR 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)93, 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.
A elaboração do PPCTAR, 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 e para a
ampliação das atividades já existentes.
A elaboração do PPCTAR, estando circunscrita à sua especificidade e dimensão territorial,
não contempla efeitos no que respeita à utilização intensiva do solo.
Não aplicável, dada a inexistência de áreas com este estatuto na envolvente imediata e
próxima da área de intervenção do PPCTAR.

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 elaboração do PPCTAR não é suscetível de comportar efeitos ambientais significativos,
motivo pelo qual se fundamenta a decisão de não submeter o plano ao procedimento de AAE, nos termos
do disposto no RJAAE e no RJIGT, uma vez que o mesmo resulta numa pequena alteração ao Plano Diretor
Municipal de Aljustrel94.
O PDM presentemente em vigor assume a classificação da área abrangida pelo PPCTAR como “solo rural” e a
sua a qualificação como “Espaços afetos a atividades industriais”, enquadrando para o local a possibilidade de
construção de edifícios destinados à atividade industrial, armazenagem e logística, ligadas preferencialmente ao
aproveitamento de produtos agrícolas, pecuários, florestais e geológicos (que se mantêm no plano de
As exclusões de solos da área de intervenção do plano de pormenor anteriormente afetas a estes regimes foram tramitadas no âmbito da revisão do
PDM de Aljustrel.
94 Da execução do plano de pormenor apenas resultarão alterações a alguns parâmetros urbanísticos estabelecidos pelo PDM de Aljustrel,
designadamente ao nível do índice máximo de utilização do solo e dos parâmetros de estacionamento, não enquadrando o mesmo a instalação de
quaisquer usos ou atividades distintos dos já preconizados pelo PDM para a área de intervenção do plano de pormenor.
93

RELATÓRIO

260

PLANO DE PORMENOR PARA O CENTRO TECNOLÓGICO E AGROALIMENTAR DO ROXO

pormenor), podendo nesta medida inferir-se que a categoria de uso do solo em que a área de intervenção se
integra se destina a um uso predominante de indústria e armazenagem.
Esta classificação e qualificação, já prevista em sede de PDM, não será passível de alteração com a elaboração
do PPCTAR, não sendo igualmente prevista pelo plano de pormenor 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, o plano de pormenor não prevê
enquadramento ao surgimento de projetos com efeitos significativos sobre o ambiente.
Acresce que no âmbito da revisão do PDM de Aljustrel, que previa as atuais classes (Solo Rural) e categorias de
espaço (Espaços Afetos a Atividades Industriais) para a área de intervenção do PPCTAR, estando aquele IGT
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 promovem os sectores emergentes no concelho, designadamente:
•

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.

Os termos de referência do plano de pormenor, que concretizam a estratégia de desenvolvimento e os objetivos
preconizados no âmbito da revisão do PDM de Aljustrel, assumem particular correspondência com 3 destas
linhas de orientação estratégica (LOE A, B e D), 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:
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•

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 do plano de pormenor observa relativamente ao PDM de
Aljustrel, importará assumir uma referência ao facto que a AAE no que se relaciona com a área do PPCTAR
propriamente dita, que esta incide em particular sobre o Factor Crítico de Decisão relacionado com as
Atividades Económicas, sobretudo no que observa relação com a agricultura de regadio e agroindústrias e
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 sectores económicos emergentes, designadamente o turismo, a agricultura de
regadio e agroindústrias, e a indústria transformadora, assumindo os dois últimos sectores elencados uma
particular importância no contexto das atividades existentes e perspetivadas para a área de intervenção do plano
de pormenor.
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 dois objetivos que
observam uma correlação direta com os objetivos que se encontram subjacentes à elaboração do plano de
pormenor, nomeadamente:
•

1. Avaliação do aproveitamento do potencial agrícola que se encontra associado à exploração do
Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo e ao desenvolvimento das agroindústrias, na revitalização da
atividade agrícola;
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•

2. 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 39 - FCD Atividades Económicas: Situação atual, evolução na ausência de plano e problemas ambientais
Agricultura de regadio e agroindústrias
Critérios /
Indicadores

Área
beneficiada
dos
Aproveitamentos
Hidroagrícolas

Culturas regadas

Critérios /
Indicadores
Espaços industriais
existentes
e
respetiva taxa de
ocupação

Estabelecimentos
industriais

Infraestruturas
e
serviços de apoio ao
investimento

Situação atual

Evolução na ausência de plano

O aproveitamento hidroagrícola do Roxo
apresenta uma área beneficiada de 4399,6
ha e 468 beneficiários. Os blocos de rega do
EMFA existentes e projetados abrangem, no
Após a ligação da barragem do Alqueva à
concelho de Aljustrel, cerca de 13 mil ha,
barragem do Roxo, que serve o
distribuídos pelo bloco de rega de Aljustrel
aproveitamento hidroagrícola com o mesmo
(1176 ha), Zonas 1, 2 e 3 de Ervidel (3
nome, perspetiva-se um aumento da área
311,7 ha) e Zonas 1, 2 e 3 de Rio de
beneficiada. A área regada e os tipos de
Moinhos (3 999 ha).
cultura dependerão do mercado e das
No aproveitamento hidroagrícola do Roxo as
condições meteorológicas.
principais culturas são o olival (cultura
dominante), milho, amendoal, girassol e
arroz (o Sistema de Informação do Regadio
refere também o tomate).
Espaços de acolhimento industrial e de serviços
Situação atual
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).
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.
O concelho de Aljustrel dispõe de um
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
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Evolução na ausência de plano
Caso não se criem as condições
necessárias (financeiras, acessos), não se
perspetiva o aumento da taxa de ocupação
dos espaços industriais.

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.

Problemas ambientais
- Escassez de água;
- Qualidade da água;
- Eficácia na utilização da
água.

Problemas ambientais
- Existência de áreas
abandonadas e degradadas;
Despovoamento
concelho.

do

- Diminuição de postos de
trabalho;
Despovoamento
concelho.

do

Apesar da existência no concelho de
Aljustrel das infraestruturas e serviços de
apoio ao investimento já mencionadas,
ressalva-se a necessidade de averiguar a
sua eficácia para os objetivos préestabelecidos, visto que o tecido empresarial
tem-se demonstrado pequeno e pouco
diverso.
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Formação Profissional e ainda o Gabinete
de Desenvolvimento Económico. Destacase 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.

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

Riscos

Agricultura de regadio
e agroindústrias

Repercussões associadas às más
práticas agrícolas
Repercussões associadas à
impermeabilização do solo rural

Oportunidades
Oportunidade aumentar a produção
agrícola (através da expansão de
regadio), valorizando as condições
naturais muito favoráveis com um knowhow assegurado
Criação das condições necessárias ao
estabelecimento
de
determinadas
atividades
(agricultura,
artesanato,
produção de mel, etc.) nos aglomerados
rurais.
Efeitos positivos no potencial da criação
de uma imagem de marca do concelho
ligada aos produtos agrícola

Medidas de planeamento e gestão
- Incentivar a aplicação do Código de
Boas Práticas Agrícolas
- Apoio (jurídico e financeiro) para a
criação de associações que promovam
as atividades tradicionais do concelho
- Plano de marketing para a promoção
dos produtos com nomes protegidos
- Promover sinergias com os concelhos
limítrofes que possuam o mesmo tipo
de produtos
- Efetuar levantamentos cadastrais com
frequência adequados para que se
posso monitorizar as violações ao
PDM, situação que originou parte das
alterações propostas em sede de
revisão.

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.

- 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)
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Tendo em observação 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 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.
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 apresente encontra-se representada a classificação dos riscos e oportunidades
identificadas ao nível do Factor Crítico de Decisão Atividades Económicas, dele sendo possível retirar algumas
conclusões.
Quadro 41 - Classificação dos riscos e oportunidades nos cenários de estagnação e crescimento - FCD Atividades
Económicas
FCD / Critérios
Atividades Económicas
Agricultura de regadio e agroindústrias
Espaços de acolhimento industrial e de serviços

Cenários de Evolução
Estagnação
Crescimento







Fonte: Revisão do PDM de Aljustrel - Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental (adaptado)
Legenda:  - Oportunidade moderada; - Oportunidade significativa;  - Oportunidade muito significativa

De facto, e atendendo à situação perspetivada em termos de desenvolvimento das atividades económicas, bem
como às propostas do PDM 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, perspetivam-se oportunidades muito significativas ao nível da
agricultura de regadio e agroindústrias e 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 do plano de pormenor, justificando-se este entendimento no facto da sua área de intervenção se
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assumir como uma área relativamente pequena do território concelhio (cerca de 13 ha), a incidência em área
que, apesar de classificada como “solo rural”, se encontra qualificada pelo PDM como “Espaços Afetos a
Atividades Industriais”, 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 facto de o plano de pormenor não enquadrar
quaisquer projetos ou programas suscetíveis de ter efeitos no ambiente.
Face à fundamentação apresentada, e já no decurso do processo técnico de elaboração do plano, viria a
Câmara Municipal de Aljustrel a deliberar no sentido de não submeter o plano de pormenor ao procedimento de
avaliação ambiental estratégica, tendo esta deliberação sido assumida em sede de reunião de Câmara, da qual
resultou a elaboração da respetiva ata, cujo extrato se apresenta.

Figura 66 - Extrato da ata de reunião de Câmara - deliberação de não submissão do plano ao procedimento de
avaliação ambiental estratégica
Fonte: Câmara Municipal de Aljustrel
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15. QUANTIFICAÇÕES

15.1. NOTA INTRODUTÓRIA

A abordagem desenvolvida ao longo do presente capítulo assume como objetivo a obtenção de um
conhecimento concreto, em termos quantitativos, das ocupações que decorrerão da implementação futura da
solução urbanística estabelecida no âmbito do plano de pormenor.
A metodologia utilizada ao nível das quantificações das ocupações previstas com a proposta do plano induz,
numa fase inicial, a análise das diversas tipologias de usos do solo existentes e previstas para a área de
intervenção, possibilitando desta forma uma adequada identificação das intervenções ou ações que apresentam
uma maior relação de dependência da realização de investimentos, sobretudo investimentos municipais.
A identificação destas intervenções ou domínios de intervenção e a sua subsequente quantificação permite
consequentemente a obtenção de conjunto de indicadores que orientarão futuramente o desenvolvimento da
estimativa dos custos relacionados com os investimentos municiais decorrentes da execução da solução
urbanística formalizada pelo plano.
A estimativa de custos em causa, por força da especificidade que apresenta, será devidamente enquadrada no
plano de financiamento e programa de execução do plano, cuja abordagem se desenvolve numa secção
posterior do presente documento, enquadrando unicamente os investimentos municipais propriamente ditos,
uma vez que a realização de uma estimativa de custos associada a investimentos de natureza privada extravasa
o conteúdo material do plano95, sendo os mesmos objeto de estimativa própria, a desenvolver no âmbito dos
projetos de execução relacionados com as obras de urbanização previstas pelo plano e a realizar pelo promotor
do plano de pormenor.
Neste pressuposto, e considerada a clareza e legibilidade que se pretende ver conferida ao plano, o conjunto de
quantificações anteriormente referenciado será estabelecido em conformidade com o descrito nas secções que
seguidamente se apresentam, estando estas orientadas em função dos grandes domínios de intervenção
previstos.

Nos termos da alínea i) do n.º 1 do art.º 102º do RJIGT, o plano de pormenor estabelece, entre outros, “A identificação dos sistemas de execução do
plano, do respetivo prazo e da programação dos investimentos públicos associados, bem como a sua articulação com os investimentos privados”.

95
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15.2. ESTRUTURA VIÁRIA

Como anteriormente referido, a rede viária foi definida tendo por base as preexistências viárias já presentes no
local e que servem as principais acessibilidades às empresas já instaladas, designadamente o traçado da EM
527 e o caminho que se desenvolve a poente da área de intervenção do plano e que com ela se apresenta
confinante.
A adoção desta solução procura assumir uma minimização dos custos das obras a executar, não
comprometendo a conceção urbanística e a acessibilidades que se pretendem ver futuramente asseguradas,
resultando assim numa redução da abertura de novos arruamentos e da realização de terraplanagens, se
resumem ao estritamente necessário.
O acesso às parcelas previstas na solução de desenho urbano proposta pelo plano será assim assegurado a
partir do traçado da EM 527, sendo igualmente contemplada a reabilitação do caminho existente imediatamente
a poente da área de intervenção do plano (via 1), considerando-se para o efeito o seu reperfilamento e
adequação ao tipo de tráfego a que se destina. Esta proposta assume no entanto um caráter indicativo, uma vez
que toda a intervenção de reabilitação do caminho existente se desenvolve para além dos limites da área de
intervenção do plano.
A quantificação das diferentes tipologias de ações associadas ao processo de requalificação da estrutura viária
que se pretende ver formalmente concretizada assume uma relevância fundamental, embora dela não resulte a
necessidade de realização de investimentos públicos (municipais), servindo como elemento orientador das
estimativas de custos a realizar no âmbito dos projetos de execução das vias previstas pelo plano de pormenor.
Atendidos estes pressupostos e a natureza das ações a empreender ao nível dos troços de vias que integram a
estrutura viária preexistente na área de intervenção, as quantificações associadas à requalificação a operar
serão formalmente estabelecidas com base em quatro tipologias de intervenção, estando as quantificações
desenvolvidas em conformidade com o exposto no quadro seguinte.
Quadro 42 - Quantificação das intervenções associadas à estrutura viária
Vias
EM 527
Via 1 96
Total

Faixa rodoviária
(m2)
2608,12
4882,78
7490,90

Estacionamento
(m2)
0,00
0,00
0,00

Passeios (m2)
1178,95
849,28
2028,23

Arborização /
ajardinamento(m2)
743,66
0,00
743,66

96 As quantificações apresentadas pressupõem o reperfilamento e a pavimentação do caminho de terra existente, conferindo-lhe características de
arruamento urbano.
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Atendida a natureza das quantificações a operar e os objetivos que se pretendem ver alcançados, assim como o
âmbito que reveste o próprio plano de pormenor, não foi considerada a quantificação relativa às movimentações
dos terrenos necessários à realização das vias previstas, uma vez que esta apenas fará sentido num contexto de
projeto de execução, a realizar após a aprovação do plano de pormenor.
Importará igualmente observar que as áreas relativas à faixa rodoviária que se encontra associadas ao traçado
da EM 527 consideram unicamente a área de circulação integrada nos limites da área de intervenção do plano,
sendo que a plataforma da via está já executada e apresenta-se em bom estado de conservação.

15.3. REDES DE
INFRAESTRUTURAS

A quantificação das diferentes tipologias de ações que integram o processo de infraestruturação da área de
intervenção assume, tal como anteriormente observado ao nível da estrutura viária, uma relevância determinante
na prossecução do conjunto de objetivos que se pretendem ver alcançados com a execução futura da proposta
do plano, não apenas em termos funcionais, mas também, e sobretudo, em termos financeiros, uma vez que
este tipo de intervenção incorrerá na necessidade de realização de investimentos, alguns dos quais a realizar
pela Câmara Municipal de Aljustrel.
De facto, uma análise do conjunto de carências que se manifesta ao nível das redes de infraestruturas na área
de intervenção do plano permite constatar que nos encontramos na presença de uma área que, apesar de
manifestar uma apetência para a localização de novas unidades empresariais / industriais, denota ainda algumas
debilidades em termos de infraestruturas, pelo que estas carências não podem nem devem ser omitidas,
sobretudo quando observados os usos existentes e os usos futuros esperados na sequência da implementação
da proposta do plano de pormenor.
As quantificações desenvolvidas em matéria de redes de infraestruturas a executar ao nível dos troços que
integrarão futuramente a rede viária da área de intervenção estão diretamente relacionadas com o conjunto de
ações que se encontram subjacente ao processo de requalificação desta mesma estrutura viária, em
conformidade com o previsto pelo plano de pormenor.
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Observados os aspetos metodológicos adotados, as quantificações que seguidamente se apresentam
enquadram apenas uma abordagem quantitativa, visando unicamente a obtenção de elementos que sustentem o
desenvolvimento da estimativa de custos associada à concretização do conjunto de intervenções decorrente das
ações de requalificação a operar na área de intervenção.
As quantificações apresentadas observam uma relação direta com os perfis longitudinais das vias previstas pelo
plano para a área de intervenção, resultando em conformidade com o apresentado no quadro seguinte, sendo de
ressalvar que as quantificações desenvolvidas em torno da rede elétrica incluem a rede de iluminação pública e
rede de baixa tensão.
Quadro 43 - Quantificação das intervenções ao nível das redes de infraestruturas a executar nas vias existentes
Vias
EM 527
Via 1
Total

Abast. Águas
(ml)

Águas
Pluviais (ml)

414,73
255,68
670,41

330,44
543,12
873,56

Águas
Residuais
(ml)
392,29
273,09
665,38

Eletricidade
(ml)

Gás (ml)

Telecom (ml)

376,20
541,47
917,67

0.00
0,00
0,00

0,00
248,84
248,84

As quantificações apresentam-se desagregadas em função das diferentes redes de infraestruturas e diretamente
associadas às vias que servem a área de intervenção do plano, importando no entanto observar que a execução
destas redes de infraestruturas na área de intervenção não observará qualquer relação direta com a realização
de investimentos municipais, estando integralmente a cargo da entidade promotora do plano de pormenor.
Os únicos investimentos públicos associados a realizações dependentes de investimentos municipais observa
relação direta com a execução dos ramais de ligação às redes públicas de abastecimento de água e de
drenagem de águas residuais, concretizando assim a ligação entre as redes internas a executar na área de
intervenção e as redes públicas já existentes no aglomerado urbano mais próximo, nomeadamente Montes
Velhos.
Os investimentos associados à execução destes ramais, com um traçado de aproximadamente 2 km, foram
considerados para efeitos de programa de execução e plano de financiamento, estando devidamente
enquadrados no capítulo referente ao financiamento, programa de execução e sustentabilidade económica e
financeira do plano.
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15.4. ESPAÇOS PÚBLICOS E
ESPAÇOS VERDES

A leitura da informação constante da proposta do plano de pormenor permite constatar que a solução de
desenho urbano estabelecida pelo plano procura assegurar, em termos funcionais, uma compartimentação
clara entre as áreas associadas a usos afetos ao exercício das atividades empresariais / industriais
propriamente ditas e as áreas que sustentam a acessibilidade e mobilidade internas na área de
intervenção.
A análise das diferentes tipologias de usos existentes e propostos para a área de intervenção permite inferir de
forma clara sobre a existência de utilizações diferenciadas ao nível das áreas que se pretendem ver associadas
a uma fruição pública, importando nesta medida observar a criação de áreas a associar a diferentes níveis de
funcionalidade, e que correspondem, para além das áreas destinadas à circulação viária, a algumas estruturas
pedonais a criar em torno da estrutura viária que servirá as acessibilidades às diversas parcelas resultantes da
operação de transformação fundiária resultante da proposta do plano.
Estas estruturas pedonais não apresentam, face às características que apresentam, características de espaços
públicos devidamente assumidos como tal, uma vez que não se prestam a uma utilização descontraída, mas sim
e apenas enquanto áreas associadas a uma função de circulação pedonal, servindo unicamente uma função de
acessibilidade / mobilidade e a compartimentação efetiva e segura entre os tráfegos mecânico e pedonal, não
devendo neste contexto ser dissociadas da estrutura viária com a qual se articulam de forma direta, não apenas
em termos físicos, mas também em termos funcionais.
Nesta medida, e consideradas as propostas a desenvolver ao nível dos espaços a associar a um usufruto
coletivo, não se encontra prevista no âmbito da proposta do plano a criação de espaços verdes e outras
tipologias de áreas que justifiquem um estatuto de espaços públicos verdadeiramente assumidos como tal,
sendo no entanto de observar que se encontra prevista a criação de um corredor verde / ajardinado ao longo do
traçado da EM 527.
Esta faixa verde, pela expressão que observa, não se assume como um espaço verde público destinado a uma
estadia descontraída, resultando sim na criação de uma faixa verde de enquadramento e qualificação de toda a
frente da área de intervenção que se apresenta confinante com a EN 527.
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Dadas as características que apresenta, e observada a sua estreita articulação funcional com o traçado da EM
527 e com a área de circulação pedonal prevista ao longo deste eixo viário, a quantificação associada a estes
espaços foi desenvolvida em estreita articulação com as quantificações realizadas em torno da estrutura viária,
resultando em conformidade com o anteriormente exposto.

15.5. EQUIPAMENTOS DE
UTILIZAÇÃO COLETIVA

Tendo em consideração o conjunto de análises estabelecido em torno dos elementos cartográficos fornecidos
pelo município e sustentadas através dos trabalhos de campo realizados in situ, não foi identificada na área de
intervenção abrangida pelo plano a presença de qualquer unidade de equipamento de utilização coletiva,
inferência de resto extensível à realidade territorial que se desenvolve na envolvente imediata e próxima da área
abrangida pelo plano.
Tidas igualmente em observação as características da solução urbanística estabelecida para a área de
intervenção no âmbito da proposta do plano de pormenor, será de assumir de forma expressa que não se
encontra prevista a afetação de qualquer área à instalação de equipamentos de utilização coletiva, uma vez que
a natureza funcional da área de intervenção assim o não justifica, não se justificando igualmente neste
enquadramento o desenvolvimento de qualquer quantificação relativamente a esta matéria e de qualquer
estimativa de custos subsequente.

15.6. ESTRUTURA EDIFICADA

15.6.1. NOTA INTRODUTÓRIA

A quantificação dos diversos indicadores ou parâmetros urbanísticos associados à estrutura edificada assume
um caráter determinante ao nível da prossecução dos objetivos a alcançar com a implementação da solução
urbanística proposta pelo plano para a área de intervenção, sobretudo em matéria de capacidade construtiva a
admitir.
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Na realidade, esta capacidade construtiva, e por inerência as áreas totais de construção admitidas pelo plano na
área de intervenção, são assumidas como resultado do conjunto de restrições subjacentes à concretização da
própria proposta do plano, restrições estas que, em articulação com o conjunto de disposições e normativas
decorrente do regulamento do plano, são usualmente consideradas como indispensáveis ao estabelecimento
dos mecanismos de perequação97 a utilizar no âmbito dos procedimentos de gestão urbanística que se
encontram associada à execução futura do plano ao longo do período previsto para a sua vigência, bem como à
determinação das áreas a ceder para o domínio público municipal.
Tidos em consideração os diferentes aspetos metodológicos assumidos no âmbito dos trabalhos que
sustentaram a elaboração do plano de pormenor, a quantificação e explicitação dos valores associados às áreas
de implantação e de construção admitidas pelo plano para a área de intervenção resultam em conformidade com
o que se desenvolve seguidamente.

15.6.2. ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO E
DE CONSTRUÇÃO

A quantificação das áreas de implantação a admitir na área de intervenção na sequência da solução urbanística
proposta pelo plano assume um caráter determinante na prossecução dos objetivos que se pretendem ver
futuramente alcançados.
De facto, as áreas de implantação que se encontram associadas à estrutura edificada existente e proposta pelo
plano decorre de algumas restrições impostas pelo próprio plano, sendo neste contexto de considerar o
índice de ocupação máxima do solo estabelecido pelo PDM de Aljustrel para os solos que se encontram
integrados na categoria de solo de “Espaços de Atividades Económicas”, bem como o polígono base de
implantação a respeitar pelas edificações que se pretendem ver futuramente admitidas na área de intervenção.
O índice de ocupação máxima do solo tido como valor de referência no âmbito do plano de pormenor assumiu
de resto o que se encontra determinado pelo PDM para os “Espaços de Atividades Económicas”98, uma vez que
o plano de promove a reclassificação da sua área de intervenção como solo urbano, sendo este aferido, em

A presente área de intervenção é constituída por um único prédio, pelo que a redistribuição de benefícios e encargos decorrentes da execução do plano
não carece da aplicação dos mecanismos de perequação previstos no RJIGT.
98 O PDM de Aljustrel determina para os solos integrados na categoria de Espaços de Atividades Económicas um índice de ocupação máxima do solo de
0,15, resultando a necessidade, face às ocupações previstas, de exceder este parâmetro, no sentido de garantir a sustentabilidade económica e financeira
do plano de pormenor e promover a criação de um número significativo de postos de trabalho, sobretudo quando considerada a escala da freguesia e do
próprio concelho.
97
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termos globais, ao nível do conjunto de propostas de natureza edificada que resultou da solução urbanística do
plano.
As áreas de implantação a admitir estarão igualmente condicionadas pelos polígonos base de
implantação que se encontram estabelecidos no âmbito da proposta do plano, designadamente os definidos na
Planta de Implantação do Plano, sendo que estes polígonos asseguram a delimitação dos perímetros no interior
dos quais poderão ser concretizada a edificação99 e traduzem os alinhamentos obrigatórios e os
afastamentos que se pretendem ver respeitados, por forma a assegurar um adequada articulação entre as
edificações admitidas e a envolvente territorial que sustenta o seu enquadramento.
Tendo em presença estes pressupostos, as áreas máximas de implantação admitidas resultarão em
conformidade com as áreas dos polígonos base de implantação estabelecidos no âmbito da solução urbanística
proposta pelo plano. Estas áreas têm como referência a capacidade edificatória máxima admitida pelo plano
para cada um dos polígonos base previstos na solução formulada, resultando em conformidade com o exposto
no quadro seguinte.
Quadro 44 – Áreas máximas de implantação admitidas e índice de ocupação do solo
Parcelas

Área da parcela (m2)

1
2
3
4
5
Total

29892,70
9629,58
64331,89
11984,86
12701,70
128540,73

Áreas de Implantação admitidas (m2)
Polígono base Edif. Apoio
Total
20924,89
15,00
20939,89
4386,72
15,00
4401,72
45032,32
15,00
45047,32
8988,65
15,00
9003,65
8272,53
15,00
8287,53
87605,11
75,00
87680,11

IOS
0,70
0,46
0,70
0,75
0,65
0,68100

As áreas máximas de implantação previstas consideram apenas as áreas de implantação referentes a novas
edificações, sendo que as edificações preexistentes e a manter não poderão realizar obras de
construção/ampliação para além dos limites dos polígonos base de implantação definidos na Planta de
Implantação, com exceção das obras associadas a situações de exceção identificadas no regulamento do Plano.
Em resultado da solução urbanística desenvolvida no âmbito da proposta do plano, e tendo em consideração os
polígonos base de implantação estabelecidos para cada parcela, resulta uma área máxima de implantação
admitida para a globalidade das parcelas previstas de 87605,11 m2, refletindo estas ocupações um índice
de ocupação do solo de 0,68.

99 A edificação na área exterior aos polígonos de base definidos para as diversas parcelas previstas poderá ocorrer, desde que em cumprimento do
estabelecido no Regulamento do Plano.
100 O índice de ocupação do solo (IOS) apresentado foi calculado tendo por referência a área do prédio, não refletindo o IOS aferido relativamente à área
de intervenção do plano de pormenor. O IOS determinado com base na área de intervenção reflete a relação entre o somatório das áreas de implantação
máxima admitidas para as parcelas resultantes da operação de transformação fundiária e a superfície territorial abrangida pelo plano, constando do quadro
de valores globais.
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No que observa relação direta com as áreas máximas de construção admitidas pelo plano de pormenor,
importará observar que estas resultam diretamente da articulação entre as áreas de implantação admitidas pelo
plano e o número máximo de pisos igualmente admitido, resultando da proposta um incremento efetivo da área
total de construção presentemente existente, conforme se constata através da informação disposta no quadro
que se apresenta, sendo de referir que a área total de construção admitida foi determinada com base na área de
implantação máxima admitida, majorada em 30%, no sentido de possibilitar a instalação de áreas de apoio às
funções principais admitidas em cada parcela resultante da operação de transformação fundiária do plano.
Quadro 45 - Áreas máximas de construção admitidas e índice de utilização do solo
Parcelas
1
2
3
4
5
Total

Área da
parcela
(m2)
29892,70
9629,58
64331,89
11984,86
12701,70
128540,73

Áreas de construção admitidas (m2)
Edifício
Portaria
Total
principal
27202,36
15,00
27217,36
5702,74
15,00
5717,74
58542,02
15,00
58557,02
11685,25
15,00
11700,25
10754,29
15,00
10769,29
113886,64
75,00
113961,64

N.º máx.
pisos

IUS

2
2
2
2
2
-

0,91
0,59
0,91
0,98
0,85
0,89

De acordo com o previsto na proposta do plano, a área máxima de construção admitida para a globalidade
das parcelas previstas assume um valor de 113961,64 m2, refletindo estas ocupações um índice de
utilização do solo de 0,89. O valor determinado para este índice não conflitua com o disposto no PDM, uma vez
que não se encontra fixado qualquer índice de utilização para os solos qualificados como “Espaços de Atividades
Económicas”.
A fundamentação relativa ao facto do índice de ocupação do solo ser excedido observa conformidade com o
exposto num outro capítulo do presente documento, nomeadamente no capítulo referente às alterações a
instrumentos de gestão territorial de hierarquia superior, sendo de imediato de ressalvar o facto que da
instalação futura das unidades industriais previstas resultará a criação de um significativo número de postos
de trabalho, sobretudo quando observados os registos da população ativa e taxa de desemprego à escala da
freguesia e do próprio concelho e o facto de grande parte dos postos de trabalhos futuros se destinar a
absorver mão-de-obra local.

15.7. ÁREAS DE CEDÊNCIA

A realidade territorial que se pretende ver submetida à disciplina do plano de pormenor é constituída por um
prédio único, sendo o mesmo propriedade privada. Face ao enquadramento que apresenta, o prédio em causa
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encontra-se já servido por uma infraestrutura viária, nomeadamente a EM 527, cujo traçado se desenvolve
imediatamente a sul da área de intervenção do plano.
Será igualmente de observar que o limite poente da área de intervenção do plano se encontra igualmente
associado ao traçado de um caminho preexistente, que assegura já a acessibilidade ao interior do prédio.
Nesta medida, e tendo em consideração a solução de desenho urbano assumida no âmbito da proposta do
plano, importará observar que não se encontra prevista a realização de qualquer cedência de áreas para o
domínio municipal, uma vez que todas as intervenções previstas em matéria de arruamentos, passeios e áreas
verdes públicas observam incidência em áreas já integradas no domínio municipal.
O facto de o plano não considerar a realização de quaisquer cedências para o domínio municipal não obsta à
aplicação do disposto no Regulamento Municipal de Edificações e Urbanismo (RMEU) de Aljustrel.
De facto, determina o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), nomeadamente no n.º 5 do seu
artigo 44º (Cedências) que “O proprietário e demais titulares de direitos reais sobre prédio a sujeitar a qualquer
operação urbanística que nos termos de regulamento municipal seja considerada como de impacte relevante
ficam também sujeitos às cedências e compensações previstas para as operações de loteamento.”, impacte
relevante que caba por ser reconhecido no artigo 20º (Impacte semelhante a um loteamento) do Regulamento
Municipal de Edificações e Urbanismo de Aljustrel, que considera, para efeitos de aplicação do art.º 44.º e do n.º
5 do artigo 57º do RJUE, como sendo “geradoras de impacte semelhante a uma operação de loteamento e de
impacto urbanístico relevante, todas as áreas comerciais, industriais e de serviços com área bruta de construção
superior a 300 m2.
Neste pressuposto, e admitindo o plano de pormenor uma edificabilidade máxima (edificabilidade abstrata), a
aferição das cedências a realizar será aferida aquando da concretização do direito concreto de construção
(emissão do alvará da área a edificar), direito este que corresponde à edificabilidade específica da parcela que
vier a ser objeto de comunicação prévia, já em momento posterior à aprovação do plano, uma vez que apenas
nesse momento será possível determinar com rigor as cedências que deveria ser efetivadas e o valor da
respetiva compensação pelas cedências não realizadas, nos termos previstos no RMEU de Aljustrel.
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15.8. ESTACIONAMENTO

As necessidades de estacionamento a satisfazer na área de intervenção que se pretende ver submetida à
disciplina do plano de pormenor decorrem de forma e numa razão direta das tipologias de ocupação existentes e
a admitir pelo plano para o local, bem como das densidades de ocupação que a elas estarão diretamente
associadas, tendo como base a solução urbanística estabelecida no âmbito da proposta do plano.
Considerado o conjunto de análises desenvolvido ao longo da fase inicial do processo técnico de elaboração do
plano, pode assumir-se, sem margem de dúvida, que a realidade territorial a submeter à disciplina do plano
apresenta já algumas preexistências de edificado, estando as mesmas associadas às instalações da antiga
Fábrica de Concentrados de Tomate da Cooperativa Hortofrutícola do Roxo e que se encontram presentemente
associadas a duas unidades empresariais / industriais.
A presença destas estruturas edificadas assume já alguma expressão, sendo a mesma servida por algumas
áreas que estão diretamente associadas a funções de estacionamento automóvel, conforme anteriormente
observado no âmbito da caracterização e diagnóstico da área de intervenção.
Não obstante, tendo em consideração que a solução urbanística a estabelecer para a área de intervenção no
âmbito da proposta do plano resultará num incremento da área edificada e do número de empresas / indústrias
presentemente instaladas no local (e consequentemente do número de trabalhadores), será igualmente de
admitir um aumento das necessidades de áreas a afetar a funções de estacionamento.
Dadas as características peculiares que a área de intervenção do plano apresenta, sobretudo quando observada
a tipologia das unidades a instalar, foi assumido como premissa que a dotação de estacionamento na área de
intervenção seria determinada com base na adoção de parâmetros de estacionamento claramente distintos dos
previstos no PDM de Aljustrel, estando a respetiva fundamentação em conformidade com a análise desenvolvida
em capítulo próprio, nomeadamente no capítulo referente a alterações a outros instrumentos de gestão territorial
de hierarquia superior.
Neste pressuposto, e tendo por base o número de trabalhadores perspetivado para as diversas unidades
previstas para a área de intervenção, foi assumida a dotação de um lugar de estacionamento por trabalhador,
ressalvando o facto de uma das unidades a instalar prevê que a sua atividade, embora continuada, seja
repartida por três turnos, implicando de imediato uma redução efetiva das necessidades de estacionamento a
suprir na sua parcela, resultando na adoção de um lugar de estacionamento para cada dois trabalhadores.
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O número de lugares de estacionamento determinado com base nos parâmetros suprarreferidos será acrescido
de 20 % para estacionamento destinado a visitantes e público em geral.
A determinação dos lugares de estacionamento de veículos pesados será fixada em função das características
específicas da atividade empresarial / industrial a desenvolver, sendo que as necessidades de estacionamento
permanentes ou frequentes deverão ser solucionadas através da criação de lugares de estacionamento privado
e assegurar uma dotação mínima de um lugar de estacionamento por parcela.
Tendo em consideração a solução urbanística formalizada para a área de intervenção, que assume uma estreita
relação com as acessibilidades viárias a criar e com a relação formal assumida relativamente ao traçado da EM
527, não foi assumida a imposição de quaisquer parâmetros de estacionamento relativos à criação de lugares de
estacionamento a integrar no espaço público, uma vez que as necessidades de estacionamento determinadas
serão integralmente supridas no interior das parcelas resultantes da operação de transformação fundiária que se
encontra subjacente à execução do plano de pormenor.
Será no presente contexto de análise assumir uma referência expressa ao facto que os parâmetros de
estacionamento adotados pelo plano se apresentam inferiores ao preconizado pelo PDM de Aljustrel, pelo que
deverá ser salvaguardada a alteração por adaptação do PDM ao Plano de Pormenor, designadamente no que
observa relação direta com a alínea b) do n.º 1 do art.º 78º do Regulamento do PDM.
Tendo em presença a natureza das ocupações previstas pelo plano, o número de lugares de estacionamento
previsto resulta em conformidade com o exposto no quadro seguinte.
Resulta um total de 114 lugares de estacionamento privado para veículos ligeiros, sendo que as
complementaridades em matéria de estacionamento serão asseguradas através da criação de um número
mínimo de 5 lugares de estacionamento privado para veículos pesados, em cumprimento da dotação mínima de
um lugar por parcela.
Quadro 46 - Lugares de estacionamento previstos
Parcelas

N.º trabalhadores

1
2
3
4
5
Total

15
2
133
5
5
160

N.º lugares de estacionamento privado
Veículos ligeiros
Veículos
Trabalhadores Visitantes (20%) Total pesados101
15
3
18
1
2
1
3
1
67
14
81
1
5
1
6
1
5
1
6
1
94
20
114
5

101 A determinar em função das necessidades específicas de cada atividade, com uma dotação mínima de um lugar de estacionamento para veículos
pesados.
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Tendo em presença a solução assumida em matéria de área de estacionamento, as áreas destinadas a
estacionamento resultam em conformidade com o exposto no quadro seguinte, sendo assumido para efeitos de
cálculo as áreas fixadas pela Portaria n.º 216-B/208, de 3 de março102, para lugares de estacionamento à
superfície, nomeadamente 20 m2 por lugar de estacionamento para veículos ligeiros e 75 m2 por lugar de
estacionamento para veículos pesados.
Quadro 47 - Áreas mínimas de estacionamento previstas
Parcelas
1
2
3
4
5
Total

Veículos Ligeiros
Área / lugar (m2) Área (m2)
20
360
20
60
20
1620
20
120
20
120
2280

N.º
18
3
81
6
6
114

N.º
1
1
1
1
1
5

Veículos Pesados
Área total
(m2)
Área / lugar (m2) Área (m2)
75
75
435
75
75
135
75
75
1695
75
75
195
75
75
195
375
2655

Resulta das soluções de estacionamento previstas pelo plano em termos de áreas públicas e privadas a
afetação de uma área total de 2655 m2 (0,2655 hectares) afeta a funções de estacionamento, sendo que as
áreas em causa são predominantemente asseguradas no interior das parcelas.

15.9. VALORES GLOBAIS

Tendo em consideração a solução urbanística resultante da proposta do plano de pormenor, apresenta-se
seguidamente o quadro síntese de áreas e parâmetros urbanísticos que se encontram associados à sua
execução futura.

Quadro 48 - Valores globais da proposta – quadro síntese
CLASSIFICAÇÃO DO SOLO
Área (hectares)
13,17103
0,00
13,17

Área de solo urbano
Área de solo rústico
Área de intervenção do plano
EXTENSÃO DAS INFRAESTRUTURAS URBANAS
Tipo
Comprimento da rede viária
Comprimento da rede de ciclovias
Comprimento da rede exclusivamente pedonal
102
103

Existente (km)
0,91767
0,00
0,00

Proposto (km)
0,91767
0,00
0,91767

Com as alterações decorrentes da Rectificação n.º 24/2008, de 2 de maio.
Decorre da reclassificação do solo abrangido pela área de intervenção como solo urbano.
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ÁREA DAS INFRAESTRUTURAS URBANAS
Tipo
Área da rede viária
Área da rede de ciclovias
Área da rede exclusivamente pedonal

Existente (ha)
0,74909
0,00
0,00

Proposto (ha)
0,74909
0,00
0,20282

ESTACIONAMENTO

0
0

Dentro das
parcelas / lotes
119
0,2655

Habitação (m2)
Comércio/serviços (m2)
Turismo (m2)
Indústria (m2)104
Outros usos/atividades (m2)
Total da área de construção (∑Ac, máx.)

Existente (m2)
0,00
0,00
0,00
14487,99
0,00
14487,99

Proposto (m2)
0,00
0,00
0,00
113961,64
0,00
113961,64

SUPERFÍCIES GLOBAIS
Tipo
Área para equipamentos de utilização coletiva (EUC)
Área para espaços verdes e de utilização coletiva (EVUC)
Área total dos lotes / parcelas (não inclui EUC, EVUC)
Área de implantação dos edifícios (máx.)
Área impermeabilizada

Existente (ha)
0,00
0,00
128540,73
14418,49
14418,49

Proposto (ha)
0,00
743,66
128540,73
87680,11
112236,94

CEDÊNCIAS
Tipo
Parcelas para equipamentos de utilização coletiva
Parcelas para espaços verdes e de utilização coletiva
Parcelas para infraestruturas
Parcelas para outros fins
Total

Existente (ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Proposto (ha)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Existente
2
2

Proposto
2
2

Tipo
N.º de lugares
Área (ha)
ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (AC MÁX)
Tipo

Na via pública

INDICADORES DO PLANO
NÚMERO DE PISOS
Número máximo de pisos
Número médio de pisos
ÍNDICES BRUTOS RESULTANTES DO PLANO
Índice de utilização (Iu = ∑Ac / As)
Índice de ocupação (Io = (∑Ai / As) x 100)
Índice de impermeabilização (Iimp = (∑Aimp / As) x 100)
Densidade habitacional (Dhab = F / As)

Índice resultante
0,89
0,68
0,85
0,00

104 A área contabilizada como indústria integra as áreas passíveis de afetação a outros usos com ela compatíveis, nomeadamente, armazenagem,
logística, comércio e serviços.
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16. ALTERAÇÕES A
INSTRUMENTOS DE GESTÃO
TERRITORIAL DE HIERARQUIA
SUPERIOR

O sistema de gestão territorial do concelho de Aljustrel integra, entre outros instrumentos de gestão territorial, o
Plano Diretor Municipal105, cuja revisão foi recentemente publicada. Em resultado da revisão operada, houve
lugar a uma redefinição do modelo de ordenamento anteriormente estabelecido para o território concelhio, sendo
o novo modelo de organização territorial do concelho acompanhando de um novo conjunto de disposições
normativas que sustentará a ocupação, uso e transformação dos solos em todo o concelho ao longo do período
previsto para a vigência do “novo” PDM.
Tendo por base o conjunto de análises anteriormente formalizado, designadamente no que observa relação com
o descritor referente ao enquadramento do PPCTAR com o PDM de Aljustrel, torna-se possível assumir que a
revisão do PDM veio formalizar uma “nova” classificação e qualificação dos solos do concelho. Esta nova
classificação e qualificação dos solos veio territorializar a ocupação, uso e transformação dos solos no concelho,
coadunando-se com a nova conjuntura socioeconómica que caracteriza o concelho e com a realidade territorial
em que Aljustrel presentemente se enquadra, adequando desde logo a classificação e qualificação dos solos
abrangidos pela área de intervenção do plano de pormenor em função dos usos existentes e futuramente
pretendidos para o local.
A análise desenvolvida permite observar ao nível da realidade territorial abrangida pelo plano de pormenor,
circunscrita aos limites físicos de um único prédio, a presença de solos que, apesar de classificados como “Solo
Rural”, apresentam um regime de ocupação e utilização que admite, em exclusivo, a construção de edifícios
destinados à atividade industrial, armazenagem e logística, preferencialmente ligadas ao aproveitamento de
produtos agrícolas, pecuários, florestais e geológicos.
De facto, e apesar da área de intervenção do plano ser classificada pelo PDM de Aljustrel como Solo Rural106, a
realidade territorial por ela abrangida apresenta-se integralmente qualificada e integrada na categoria de
Espaços Afetos a Atividades Industriais, espaços que admitem usos e ocupações compatíveis com as
atividades anteriormente elencadas.

105 O PDM de Aljustrel foi recentemente revisto, tendo a sua revisão sido publicada através do Aviso n.º 1387/2015 (Diário da República, 2ª Série, n.º 26,
de 6 de fevereiro de 2015). Foi posteriormente alterado (Alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal de Aljustrel ao Plano de Ordenamento da
Albufeira do Roxo) através do Aviso n.º 11397/2017, publicado em Diário da República - II Série, n.º 193, de 6 de outubro de 2017.
106 Os solos classificados como solo rural assumem presentemente, de acordo com o RJIGT em vigor, a designação de solo rústico.
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Será neste contexto de assumir que a classificação e requalificação dos solos já operada no decurso do
processo técnico de revisão do PDM de Aljustrel se coaduna com as expetativas de ocupação
manifestadas pelo promotor do plano de pormenor e assumidas no âmbito dos respetivos termos de
referência, uma vez que se assume desde logo que a elaboração do plano tem como principal objetivo permitir
o desenvolvimento de atividades económicas maioritariamente associadas às explorações agrícolas e ao
regadio.
Determinam igualmente os termos de referência inicialmente formulados que a proposta do plano de pormenor
deverá possibilitar um tratamento mais detalhado ao nível da implantações das estruturas edificadas a associar
ao exercício das atividades perspetivadas para a sua área de intervenção, no sentido de promover uma geração
de complementaridades efetivas com os espaços agrícolas que se encontram presentes e caracterizam a
realidade territorial envolvente.
Não obstante se observar este enquadramento funcional, e tendo presente o entendimento da CCDRA, o
modelo funcional previsto pelo PPCTAR, inicialmente tramitado na modalidade específica de PIER, carece de
ser enquadrado em solo urbano uma vez que, apesar do plano possui efeitos registais, não se afigura viável o
fracionamento da propriedade pretendido e a individualização no registo predial dos prédios resultantes das
operações de transformação fundiária previstas no plano, com a subsequente possibilidade de alienação destes
mesmos prédios.
Face a este entendimento manifestado pela CCDRA no seu parecer formulado no âmbito da Conferência
Procedimental, verificou-se a necessidade de promover a reclassificação da totalidade dos solos abrangidos pela
área de intervenção do plano como solo urbano, constando a respetiva fundamentação do presente documento,
em conformidade e em cumprimento do disposto no Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto e do
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
A reclassificação dos solos abrangidos pela área de intervenção foi acompanhada pela sua respetiva
qualificação. A qualificação proposta foi desenvolvida e articulada com o disposto no Decreto Regulamentar n.º
15/2015, de 19 de agosto, pelo que a realidade territorial abrangida pelo plano foi totalmente integrada na
categoria de “Espaços de Atividades Económicas”, compatibilizando-se assim com o modelo de ordenamento
proposto para o concelho no âmbito da revisão do PDM de Aljustrel.
Neste novo enquadramento, o desenvolvimento da proposta do plano de pormenor considera assim o
estabelecido no regulamento do PDM de Aljustrel para a nova categoria de solo proposta para a área de
intervenção, tendo em vista a prossecução da concretização de um conjunto de intervenções capaz de promover
a qualificação e consolidação das ocupações já presentes no local e o estabelecimento de condições adequadas
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e tidas como necessárias para que a área do plano se possa assumir como uma área de localização empresarial
e de serviços, competitiva e geradora de emprego e mais-valias para o concelho de Aljustrel.
Face às características existentes e previstas para a área de intervenção, e considerando que o RJIGT veio
instituir 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 a
categoria operativa de solo urbanizável, entendeu-se que o enquadramento da proposta do plano de pormenor
com o PDM de Aljustrel seria aferido em função das disposições do Regulamento do PDM de Aljustrel que se
encontram estabelecidas para o “Solo Urbanizado”, nomeadamente as que observam incidência direta com a
categoria de “Espaços de Atividades Económicas”.
Desta forma, e observado este novo enquadramento do plano de pormenor, que decorre da reclassificação da
sua área de intervenção como solo urbano, importará observar o conjunto de disposições estabelecidas nos
artigos 43º e 44º do Regulamento do PDM de Aljustrel.
Assim, e nos termos do disposto no artigo 43º (Ocupações e utilizações), será sobretudo de atender ao disposto
nos números 3 e 4, que seguidamente se transcrevem:
•

1. Nos Espaços de Atividades Económicas, é interdita a construção de edifícios destinados a
habitação, excetuando -se no caso de vigilantes, cuja área de construção máxima será de 80 m2;

•

2. Nos Espaços de Atividades Económicas deve proceder-se à correta integração paisagística das
estruturas edificadas a construir, através da criação de uma faixa verde de proteção e non
aedificandi ao parque industrial com um afastamento mínimo de 10 metros aos terrenos
envolventes.

Importará neste particular observar a imposição da criação de uma faixa verde de proteção e non aedificandi ao
parque industrial. A criação deste tipo de barreira poderá ser pertinente quando exigida num contexto urbano,
uma vez que permite salvaguardar um maior afastamento das ocupações afetas a usos de cariz industrial a
outros usos admitidos em ambiente urbano.
Tal não é o caso da área de intervenção que se pretende ver submetida à disciplina o plano de pormenor, uma
vez que esta apresenta uma envolvente imediata e próxima que se caracteriza pela presença de um ambiente
assumidamente rural e vocacionado para as praticas agrícolas, que ocorrem de facto, não sendo identificada
neste envolvente imediata e próxima a existência de quaisquer usos e/ou atividades urbanas que justifiquem a
salvaguarda deste afastamento.
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A proposta desenvolvida no plano salvaguarda de resto a criação de uma faixa verde / arborizada ao longo eixo
viário (EM 527) que serve o acesso rodoviário à área de intervenção, potenciando assim a dissimulação da
presença da estrutura edificada já existente na área de intervenção e prevista pelo plano, promovendo
igualmente a qualificação de toda a frente que se desenvolve ao longo deste eixo viário.
No que observa relação direta com as disposições constantes do artigo 44º (Regime de edificabilidade) do
Regulamento do PDM de Aljustrel, importará unicamente observar os parâmetros urbanísticos e disposições
seguidamente elencadas:
•

1. Índice de ocupação máximo do solo de 0,50;

•

2. Índice de impermeabilização máximo do solo de 0,50;

•

3. Altura máxima da fachada de 10 metros, podendo este valor ser excedido em construções de
caráter técnico, quando devidamente justificado.

Face às pretensões manifestadas para a área de intervenção, e tendo presente os termos de referência do plano
de pormenor, será expetável que seja assegurado o cumprimento do parâmetro referente à altura da fachada,
salvaguardando-se no entanto a situação de exceção já prevista e admitida no Regulamento do PDM de
Aljustrel.
No que observa relação direta com os índices suprarreferidos, será de observar que, face às necessidades das
atividades a instalar futuramente, que os mesmos serão excedidos, importando observar que quanto menor for a
área a afetar a cada uma das parcelas resultantes da operação de transformação fundiária, maior será a
tendência e probabilidade destes índices virem a ser ultrapassados, situação que será admissível em sede de
plano de pormenor, desde que devidamente fundamentada.
Torna-se determinante, no presente contexto de análise, referir de forma expressa que a proposta de
ocupação estabelecida pelo plano para a área de intervenção foi desenvolvida tendo em consideração as
preexistências de edificado que se encontram já presentes no local, bem como os parâmetros
urbanísticos supra estabelecidos, verificando-se que as preexistências de edificado “esgotam”
praticamente o índice de utilização do solo máximo admitido pelo PDM, assim como o índice de
impermeabilização estabelecido, nomeadamente nas parcelas previstas na zona sul da área de
intervenção.
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Nesta medida, e tendo em consideração que a proposta do plano de pormenor enquadra um modelo estratégico
de ocupação que contempla a estruturação e a infraestruturação de uma área vocacionada para a instalação de
atividades económicas, com a subsequente disponibilização de novas áreas destinadas à instalação de
unidades empresariais / industriais, verifica-se uma necessidade efetiva de exceder os valores máximos
admitidos pelo PDM ao nível dos parâmetros suprarreferidos, uma vez que o investimento a realizar na
requalificação da área de intervenção apenas será exequível caso se afigure possível a criação de novas
áreas edificadas capazes de gerar um retorno financeiro que sustente os investimentos a realizar.
Face ao aumento perspetivado das áreas edificadas atualmente existentes na área de intervenção do plano e do
número de empresas / indústrias que se encontram presentemente instaladas no local, será
consequentemente expetável que as necessidades de estacionamento a suprir observem igualmente um
incremento.
A Portaria 216-B/2008, de 3 de março, refere que o Decreto-Lei n.º 555/99 (Regime Jurídico da Urbanização e
Edificação), de 16 de Dezembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro107, veio
prever que os projetos de loteamento devem prever áreas destinadas à implantação de espaços verdes e de
utilização colectiva, infraestruturas viárias e equipamentos, cujos parâmetros de dimensionamento são os que
estiverem definidos em plano municipal de ordenamento do território.
A única referência a parâmetros de estacionamento resulta em acordo com o disposto no artigo 78º do
Regulamento do PDM de Aljustrel, referindo-se na alínea b) do n.º 1 deste artigo que “1 - 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 indicadas de seguida: (…) b) 2 lugares de
estacionamento por 75 m2 de atividades económicas; (…)”.
Ou seja, os únicos parâmetros de estacionamento efetivamente estabelecidos apenas são aplicáveis às
operações de loteamento, não sendo assim de considerar enquanto exigência de dotação de estacionamento na
área de intervenção do plano.
Importa assim considerar o disposto no Regulamento Municipal de Edificações e Urbanismo (RMEU) de Aljustrel
em matéria de estacionamento, designadamente o disposto no seu artigo 101.º - Obrigatoriedade de espaços de
estacionamento, no qual se refere que “Nas construções e edificações, com impacte semelhante a um
loteamento, previstas no artigo 20.º do presente Regulamento, deverá ser previsto o número de lugares de

107 O RJUE tem vindo a ser objeto de alterações sistemáticas ao longo do tempo, sendo que a sua versão mais recente é a conferida pela Lei n.º 79/2017,
de 18 de agosto.
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estacionamento, calculado de acordo com os parâmetros aplicáveis aos projectos de loteamento”, ou seja, os
parâmetros que se encontra fixados pelo PDM de Aljustrel.
Neste enquadramento, será de inferir que as construções admitidas pelo plano de pormenor são entendidas
enquanto construções e edificações, com impacte semelhante a um loteamento, uma vez que observam este
estatuto todas as construções e edificações que, entre outros requisitos, incluam “Áreas comerciais, industriais e
de serviços com área bruta de construção superior a 300 m2.”conforme determinado na alínea c) do artigo 20º do
RMEU, sendo assim de considerar enquanto parâmetros de estacionamento de referência os fixados no artigo
78º do Regulamento do PDM de Aljustrel, ou seja 2 lugares de estacionamento por 75 m2 de atividades
económicas (cfr. alínea b) do n.º 1 do art.º 78º do Regulamento do PDM de Aljustrel).
As estimativas das necessidades em matéria de estacionamento foram inicialmente desenvolvidas com base nos
parâmetros de estacionamento determinados pela Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de março, tendo igualmente
sido ponderados os parâmetros de estacionamento fixados pelo PDM (vd art.º 78º do Regulamento do PDM)
para as operações de loteamento urbano (que se substituem ao disposto na portaria, suprarreferida, nos termos
previstos na legislação em vigor), entendendo-se que, face aos usos previstos, a dotação de estacionamento
assumida nestes instrumentos seria particularmente excessiva, sobretudo quando considerada a necessidade de
criação de um significativo número de lugares de estacionamento ao nível do espaço público.
As necessidades de estacionamento continuam de facto, nos termos da legislação em vigor, a ser determinadas
em função das áreas de construção afetas aos diversos usos funcionais. No entanto, importará referir que a
utilização / fruição da área de intervenção será unicamente realizada pelas empresas, respetivos trabalhadores e
parceiros de negócio, pelo que as necessidades deverão ser sobretudo orientadas em função do número de
utentes / trabalhadores / colaboradores, e não em função das áreas de construção propriamente ditas.
Estas necessidades serão substancialmente inferiores às resultantes da adoção de parâmetros de
estacionamento associados as áreas de construção a admitir futuramente no local, uma vez que a crescente
mecanização da atividade industrial e a automatização dos layouts de funcionamento têm vindo a contribuir para
uma redução drástica do número de trabalhadores e, consequentemente, das necessidades de estacionamento
que estavam outrora associadas a unidades de cariz industrial, razão pela qual se assume uma dotação de
estacionamento inferior à fixada pelo PDM e se assume uma aposta efetiva na localização das áreas a afetar a
estacionamento no interior das parcelas prevista na solução proposta pelo plano, com efeitos imediatos ao nível
do reforço da sustentabilidade económica e financeira da proposta e da diminuição das áreas impermeabilizadas
associadas à criação de áreas de estacionamento público que serão efetivamente desnecessárias.
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De facto, as necessidades de estacionamento previstas tiveram em consideração número máximo de postos de
trabalho a criar futuramente, resultando esta estimativa, em conformidade com a informação disponibilizada pela
entidade promotora do plano e por uma das empresas a instalar futuramente no local em conformidade com o
exposto no quadro seguinte.
Resulta assim uma estimativa da criação de um total de 160 postos de trabalho, sendo de referir que a maior
empresa empregadora considera que a sua atividade será desenvolvida em contínuo, em 3 turnos diários, sendo
de observar que em momento algum se verificará a presença do número total de trabalhadores a empregar,
pelos que o número de lugares de estacionamento a assegurar nesta parcela será consequentemente inferior a
registo do número total de trabalhadores a empregar.
Quadro 49 - Número estimado de trabalhadores
Parcelas
1. Unidade de receção de frutos de casca rija, transformação, secagem e embalagem
2. Unidade de receção, secagem e armazenamento de cereais
3. Unidade agroindustrial de produtos para uso farmacêutico
4. Unidades de receção, e semi-transformação de produtos hortícolas e frutícolas e unidade de frio de grande
dimensão
5. Unidade de receção e transformação de azeitona
Total

N.º
trabalhadores
15
2
133108
5
5
160

Fonte: Associação de Beneficiários do Roxo / Konceptness – business & industry solutions

Face ao exposto, e tendo em consideração a fundamentação apresentada, o número de lugares a criar no
interior das parcelas será definido em função do número de trabalhadores previsto, em conformidade com o
anteriormente referido no presente documento, devendo a criação das áreas destinadas a este efeito ser
devidamente considerada e respeitada nos projetos de arquitetura a desenvolver após a aprovação do plano de
pormenor.
Tendo em presença o supra exposto, será de assumir que a reclassificação e requalificação dos solos
operada no decurso do processo técnico de revisão do PDM de Aljustrel se coaduna com os usos que se
pretendem ver futuramente admitidos na realidade territorial abrangida pela área de intervenção do
plano, verificando-se no entanto a necessidade de proceder a uma alteração do PDM de Aljustrel, uma vez que
a área de intervenção, inicialmente classificada como “Solo Rural” e associada à categoria de “Espaços Afetos a
Atividades Económicas”, passará a apresentar um estatuto de “Solo Urbano” e uma qualificação que a enquadra
na categoria de “Espaços de Atividades Económicas”.
As únicas disposições do PDM de Aljustrel cujo cumprimento não é assegurado pelo plano de pormenor
resultam assim diretamente com o índice de ocupação máxima do solo e com o índice de impermeabilização
108 O número de trabalhadores previsto e a empregar será repartido por três turnos, sendo neste pressuposto de considerar que as necessidades de
estacionamento serão sempre inferiores ao número total de trabalhadores.
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máxima do solo, fixados no artigo 44º (Regime de edificabilidade), sendo igualmente de considerar que não foi
igualmente atendida a disposição constante do n.º 4 do artigo 43º (Ocupações e utilizações), que estabelece a
criação de uma faixa verde de proteção e non aedificandi.
Igualmente de observar que os parâmetros de estacionamento estabelecidos no âmbito do plano de pormenor
são igualmente inferiores ao determinado pelo PDM, ainda que estes se apliquem apenas em operações de
loteamento, conforme determina o n.º 1 do artigo 78º do Regulamento do PDM, razão pela qual deverá ser
promovida a alteração por adaptação do PDM ao plano de pormenor, designadamente no que observa relação
com os artigos que regulamentam as matérias em apreço.
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17. IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO
DO PLANO

17.1. SISTEMA DE EXECUÇÃO

Tendo em consideração o disposto no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que consagra o “novo” Regime
Jurídico do Instrumentos de Gestão Territorial, e na sequência do desenvolvimento dos princípios definidos na
Lei de Bases da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo, que enquadra, entre
outras matérias, a execução dos instrumentos de gestão territorial, os planos de pormenor, enquanto
instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal, devem, em conformidade com o previsto na alínea i) do
número 1 do seu artigo 102º (Conteúdo material), promover “a identificação dos sistema de execução do plano,
do respetivo prazo e da programação dos investimentos públicos associados, bem como a sua articulação com
os investimentos privados” que a ele estarão diretamente associados.
Estes instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal devem igualmente promover uma colaboração entre
entidades públicas e os particulares, por forma a sustentar uma justa repartição dos benefícios e encargos que
decorrem da sua implementação e concretização por todos os proprietários que por ele se encontram
diretamente abrangidos.
Enquadrada neste âmbito, e observados os sistemas de execução que se encontram legalmente consagrados
no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, será de assumir que o sistema de execução previsto e a adotar
para a execução do plano assuma correspondência com o sistema de iniciativa dos interessados.
Neste sistema de execução, a execução dos planos territoriais de âmbito municipal e intermunicipal deve ser
promovida pelos proprietários ou pelos titulares de outros direitos reais relativos a prédios abrangidos pelo plano,
situação que será assumida no caso do presente plano de pormenor, pelo que ficará o proprietário obrigado a
pagar ao município de Aljustrel a compensação devida, de acordo com as regras estabelecidas no plano ou em
regulamento municipal, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 149º do RJIGT.
Tendo em presença as características da área de intervenção, para efeitos de execução do plano será o mesmo
enquadrado numa unidade de execução única. A unidade de execução prevista abrangerá a totalidade da área
de intervenção do plano de pormenor, nela se fixando os direitos e obrigações dos participantes, a definir em
contrato de urbanização, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo suprarreferido.
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17.2. MECANISMOS DE
PEREQUAÇÃO

Nos termos previstos no RJIGT e de acordo com os critérios estabelecidos na lei, cabe aos particulares proceder
à redistribuição dos benefícios e encargos resultantes da execução do plano entre todos os proprietários e
titulares de direitos inerentes à propriedade abrangidos pela unidade de execução, na proporção do valor
previamente atribuído aos seus direitos.
No caso presente, e tendo em consideração que a área de intervenção a submeter à disciplina do plano de
pormenor é constituída por um único prédio, pertença de um proprietário único, não se colocam, neste
caso particular, quaisquer questões relacionadas com a redistribuição perequativa de encargos e de
benefícios inerente à execução do plano, uma vez que a própria execução do plano será da iniciativa do
proprietário.
A realização e execução das obras de urbanização e infraestruturação serão da responsabilidade do
proprietário, sem prejuízo da adoção de outro cenário que possa vir a ser assumido no decurso da vigência do
plano.

17.3. MODELO DE EXECUÇÃO

A execução da solução urbanística decorrente da proposta do plano de pormenor é da competência da
Associação de Beneficiários do Roxo, que assumirá a programação e execução das obras de urbanização e
de edificação de uma forma faseada, em função da sua capacidade de realização de investimentos e das
dinâmicas de procura de espaços para a instalação de novas unidades empresariais / industriais.
A execução das obras associadas à execução das redes públicas de abastecimento de água e de drenagem de
águas residuais será articulada entre o promotor do plano de pormenor e o Município de Aljustrel, sendo o
regime de comparticipação nas mesmas por parte do promotor do plano assumido nos termos do definido no
regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e em conformidade com o disposto no Regulamento
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Municipal de Edificações e Urbanismo (RMEU) do Município de Aljustrel109, sem prejuízo de outra forma de
comparticipação que venha a ser acordada e/ou contratualizada com o Município de Aljustrel.

17.4. OPERAÇÃO DE
TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA

17.4.1. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO
ORIGINAL

Como anteriormente referido, o plano de pormenor incide sobre uma área de intervenção constituída por um
único prédio, cuja localização se articula diretamente com o traçado da EM 527. Em acordo com a informação
disponibilizada na Caderneta Predial Rústica (Vd. anexo II) emitida pelo Serviço de Finanças de Aljustrel e na
Certidão da Conservatória do Registo Predial de Aljustrel (Vd. anexo III), a identificação do prédio em questão
resulta em conformidade com o apresentado no quadro seguinte.
Quadro 50 - Identificação do prédio original
Elementos de Identificação do Prédio
Identificação
Natureza
Titular

Descrição Predial

Inscrição Matricial
Descrição
Aljustrel

na

CRP

de

Área

Confrontações

norte
sul
nascente
poente

Distrito: 02 - Beja
Concelho: 01 - Aljustrel
Freguesia: 06 - União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos
Prédio Rústico
Associação de Beneficiários do Roxo
Solo subjacente – cultura arvense e olival – 12,0085 ha – edifício fabril,
armazém de vendas, alpendre para básculas, parque de receção, tanques,
naves de fabrico, naves de arrefecimento, central térmica, oficinas de apoio,
armazém de produtos acabados, setor para secagem, armazém de cereais,
estação de tratamento de águas residuais, posto de transformação e alpendre.
S.c. 11755 m2 ; S.d. 660 m2.
Artigo Matricial n.º 25 ARV da União das Freguesias de Aljustrel e Rio de
Moinhos, concelho de Aljustrel110
Descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o número
1820/19960918 111
Certidão da Conservatória: 12,0085 ha (área registada)
Caderneta Predial: 13,2500 ha (área registada)
Levantamento Topográfico: 12,8541112
Norte: Canal Condutor do Roxo113
EM 527
Artigo matricial n. º 12 ARV, propriedade de António Manuel Rocha Parreira
Artigo matricial n. º 35 ARV, propriedade da empresa Colinas do Infinito, Lda.

Fonte: Caderneta Predial Rústica / Certidão da Conservatória do Registo Predial de Aljustrel
109 A execução de quaisquer intervenções por parte da Câmara Municipal de Aljustrel pressupõe a liquidação de taxas devidas pela realização,
manutenção e reforço das infraestruturas, nos termos previstos no capítulo VII do RMEU.
110 Ver Caderneta Predial presente em documento anexo.
111 Ver Certidão da Conservatória do Registo Predial presente em documento anexo.
112 A área indicada corresponde à área resultante do levantamento topográfico realizado no âmbito do processo de homologação de cartografia junto da
DGT, correspondendo à área do prédio, sendo que a área total de intervenção abrangida pelo plano de pormenor é de 131708 m2 (13,1708 ha).
113 Infraestrutura primária do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo (património do Estado).
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17.4.2. QUADRO DE
TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA

Tendo em presença as características do prédio original e a solução urbanística promovida no âmbito da
proposta do plano para a área de intervenção, a operação de transformação fundiária que sustenta a
explicitação da relação entre o prédio original e os prédios resultantes dessa mesma operação de transformação
fundiária observa conformidade com o apresentado no quadro seguinte.
Quadro 51 - Operação de transformação fundiária
Prédio Original
Matriz
Artigo Matricial
n.º 25 ARV da
União
das
Freguesias de
Aljustrel e Rio
de Moinhos114
Total

Área (m2)

Áreas de Cedência (m2)

Parcelas Resultantes
N.º

Área (m2)

1
2
3
4
5
-

29892,70
9629,58
64331,89
11984,86
12701,70
128540,73

128541

18541

Espaços
Verdes

Infraestruturas

Equipamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.4.3. PARCELAS RESULTANTES
DA OPERAÇÃO DE
TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA

Em resultado da operação de transformação fundiária que decorre da execução da proposta do plano resulta a
criação de um total de 5 parcelas, nas quais se admite a realização de obras em preexistências de edificado e a
construção de novas edificações, resultando a caracterização sumária deste conjunto em conformidade com o
quadro sinóptico que seguidamente se apresenta e que faz igualmente parte integrante da Planta de
Implantação do Plano, sendo que os valores apresentados são entendidos como valores máximos admissíveis.
Será contudo de referir que a edificabilidade em cave, não se encontra contabilizada, uma vez que a mesma
apenas será admitida quando tal resultar da necessidade de assegurar o cumprimento de exigências de ordem
técnica decorrentes da instalação de áreas técnicas associadas a fossos a afetar à instalação de maquinaria
e/ou outro tipo de equipamentos de apoio às atividades admitidas.

114

O prédio encontra-se registado na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 1820/19960918.
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Quadro 52 - Quadro sinótico
Parcela
N.º

Área (m2)

Área
máx.
imp. (m2)

1
2
3
4
5

29892,70
9629,58
64331,89
11984,86
12701,70

20924,89
4386,72
45032,32
8988,65
8272,53

Área
máx.
imp. edif.
apoio
(m2)
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

Edificabilidade Máxima
Área de Construção (m2)
IOS
0,70
0,46
0,70
0,75
0,65

IUS
0,91
0,59
0,91
0,98
0,85

Iimp
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

I/A/L/C/S

Edif.
Apoio

Total

27202,36
5702,74
58542,02
11685,25
10754,29

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

27217,36
5717,74
58557,02
11700,25
10769,29

Área máx. imp. – Área Máxima de Impermeabilização
IOS – Índice de Ocupação do Solo
IUS – Índice de Utilização do Solo
Iimp – Índice de Impermeabilização
I - Indústria

Pisos

Altura
Fachada
(m)

Volumetria
(m3)

Uso

2
2
2
2
2

10
10
10
10
10

209293,90
43912,20
450368,20
89931,50
82770,30

I/A/L/C/S
I/A/L/C/S
I/A/L/C/S
I/A/L/C/S
I/A/L/C/S

A – Armazenagem
L – Logística
C – Comércio
S - Serviços

Tendo em presença a informação disponibilizada, apresentam-se seguidamente as fichas individuais referentes
às parcelas resultantes da operação de transformação fundiária, constando da mesma a indicação dos
elementos informativos previstos na alínea d) do n.º 3 do artigo 107º do RJIGT.

Parcela 1
Área da parcela (m2)
Área do Edifício (m2)
Área do Edifício de
Apoio (m2)
N.º de Pisos

Implantação
Construção
Implantação
Construção
Acima da Cota de Soleira
Abaixo da Cota de Soleira

Altura da Fachada (m)
Volumetria (m3)
Destino / Regime de Utilização
Norte
Sul
Nascente
Poente

Confrontações

Observações

Parcela 2
Área da parcela (m2)
Área do Edifício (m2)
Área do Edifício de
Apoio (m2)
N.º de Pisos

Implantação
Construção
Implantação
Construção
Acima da Cota de Soleira
Abaixo da Cota de Soleira

Altura da Fachada (m)
Volumetria (m3)
Destino / Regime de Utilização
Confrontações

Norte
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29892,70
20924,89
27217,36
15,00
15,00
2
1
10
209293,90
Indústria, Armazenagem, Logística, Comércio e Serviços
Parcelas 2, 3 e 4
Arruamento (EM 527)
Parcelas 2 e 4
Caminho rural (arruamento proposto)
Parcela admite a instalação de usos associados a atividades de indústria,
armazenagem, logística, comércio e serviços, desde que enquadradas
com os usos admissíveis pelo plano de pormenor e permitidas pelo PDM
de Aljustrel, prevendo-se a sua afetação à instalação de unidades de
receção, e semi-transformação de produtos hortícolas e frutícolas
para comercialização em fresco e unidade de frio de grande
dimensão para armazenamento e conservação de hortícolas e
frutícolas

9629,58
4386,72
5717,74
15,00
15,00
2
1
10
43912,20
Indústria, Armazenagem, Logística, Comércio e Serviços
Parcela 3
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Parcela 2
Sul
Nascente
Poente
Observações

Parcela 3
Área da parcela (m2)
Área do Edifício (m2)
Área do Edifício de
Apoio (m2)
N.º de Pisos

Implantação
Construção
Implantação
Construção
Acima da Cota de Soleira
Abaixo da Cota de Soleira

Altura da Fachada (m)
Volumetria (m3)
Destino / Regime de Utilização
Norte
Sul
Confrontações
Nascente
Poente
Observações

Parcela 4
Área da parcela (m2)
Área do Edifício (m2)
Área do Edifício de
Apoio (m2)
N.º de Pisos

Implantação
Construção
Implantação
Construção
Acima da Cota de Soleira
Abaixo da Cota de Soleira

Altura da Fachada (m)
Volumetria (m3)
Destino / Regime de Utilização
Confrontações

Norte
Sul
Nascente
Poente

Observações
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Parcelas 1 e 4
Parcela 5
Parcela 1
Parcela admite a instalação de usos associados a atividades de indústria,
armazenagem, logística, comércio e serviços, desde que enquadradas
com os usos admissíveis pelo plano de pormenor e permitidas pelo PDM
de Aljustrel, prevendo-se a sua afetação à instalação de uma unidade de
receção, secagem e armazenamento de cereais

64331,89
45032,32
58557,02
15,00
15,00
2
1
10
450368,20
Indústria, Armazenagem, Logística, Comércio e Serviços
Canal Condutor do Roxo (infraestrutura primária do Aproveitamento
Hidroagrícola do Roxo)
Parcelas 1, 2 e 5
Artigo Matricial n.º 25 ARV da União das Freguesias de Aljustrel e Rio de
Moinhos, concelho de Aljustrel, Descrito na Conservatória do Registo
Predial de Aljustrel sob o número 1820/19960918
Caminho rural (arruamento proposto)
Parcela admite a instalação de usos associados a atividades de indústria,
armazenagem, logística, comércio e serviços, desde que enquadradas
com os usos admissíveis pelo plano de pormenor e permitidas pelo PDM
de Aljustrel, prevendo-se a sua afetação à instalação de uma unidade
agroindustrial de produtos para uso farmacêutico

11984,86
8988,65
11700,25
15,00
15,00
2
1
10
89931,50
Indústria, Armazenagem, Logística, Comércio e Serviços
Parcela 2
Parcela 1 e Arruamento (EM527)
Parcela 5
Parcela 1
Parcela admite a instalação de usos associados a atividades de indústria,
armazenagem, logística, comércio e serviços, desde que enquadradas
com os usos admissíveis pelo plano de pormenor e permitidas pelo PDM
de Aljustrel, prevendo-se a sua afetação à instalação de uma unidade de
receção de frutos de casca rija, transformação, secagem e
embalagem visando a comercialização de miolo de amêndoa e
aproveitamento de subprodutos
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Parcela 5
Área da parcela (m2)
Área do Edifício (m2)
Área do Edifício de
Apoio (m2)
N.º de Pisos

Implantação
Construção
Implantação
Construção
Acima da Cota de Soleira
Abaixo da Cota de Soleira

Altura da Fachada (m)
Volumetria (m3)
Destino / Regime de Utilização
Norte
Sul
Confrontações

Nascente
Poente

Observações

12701,70
8272,53
10769,29
15,00
15,00
2
1
10
82770,30
Indústria, Armazenagem, Logística, Comércio e Serviços
Parcela 3
Arruamento (EM 527)
Artigo Matricial n.º 25 ARV da União das Freguesias de Aljustrel e Rio de
Moinhos, concelho de Aljustrel, Descrito na Conservatória do Registo
Predial de Aljustrel sob o número 1820/19960918
Parcelas 2 e 4
Parcela admite a instalação de usos associados a atividades de indústria,
armazenagem, logística, comércio e serviços, desde que enquadradas
com os usos admissíveis pelo plano de pormenor e permitidas pelo PDM
de Aljustrel, prevendo-se a sua afetação à instalação de uma unidade de
receção e transformação de azeitona, destinada à comercialização de
azeite standard a granel e eventualmente "gourmet"

17.5. EFEITOS REGISTRAIS

Nos termos do estabelecido no artigo 107º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, designadamente na alínea
c) do seu n.º 2, o plano de pormenor é acompanhado por “Peças escritas e desenhadas que suportem as
operações de transformação fundiária previstas, nomeadamente para efeitos de registo predial e de elaboração
ou conservação do cadastro geométrico da propriedade rústica ou do cadastro predial.”
Determina igualmente o n.º 3 do artigo suprarreferido que “Para efeitos de registo predial e, quando aplicável,
para a execução ou conservação do cadastro geométrico da propriedade rústica ou do cadastro predial, as
peças escritas e desenhadas previstas na alínea c) do número anterior consistem em:
•

a) Planta cadastral ou ficha cadastral original, quando existente;

•

b) Quadro com a identificação dos prédios, natureza, descrição predial, inscrição matricial, áreas e
confrontações;

•

c) Planta da operação de transformação fundiária, com a identificação dos novos prédios e dos bens
de domínio público;
RELATÓRIO
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•

d) Quadro com a identificação dos novos prédios ou fichas individuais, com a indicação da respetiva
área, da área destinada à implantação dos edifícios e das construções anexas, da área de
construção, da volumetria, da altura total da edificação ou da altura da fachada e do número de pisos
acima e abaixo da cota de soleira para cada um dos edifícios, do número máximo de fogos e da
utilização de edifícios e fogos;

•

e) Planta com as áreas de cedência para o domínio municipal;

•

f) Quadro com a descrição das parcelas a ceder, sua finalidade e área de implantação, bem como
das áreas de construção e implantação dos equipamentos de utilização coletiva;

•

g) Quadro de transformação fundiária, explicitando a relação entre os prédios originários e os prédios
resultantes da operação de transformação fundiária."

No sentido de aferir sobre a conformidade dos elementos escritos e desenhados que integram o conteúdo
documental do PPCTAR com o disposto no RJIGT em matéria de efeitos registrais do plano, bem como em
matéria de conteúdo material115 e conteúdo documental116, identificam-se seguidamente os diversos elementos
que integram o conteúdo documental do plano de pormenor e a sua articulação com as disposições do RJIGT.
Quadro 53 - Articulação do PPCTAR com o art.º 102 (conteúdo material) do RJIGT
N.º 1 do art.º 102º: “O plano de pormenor adota o conteúdo material apropriado às condições da área territorial a que
respeita, aos objetivos e aos fundamentos técnicos previstos nos termos de referência e na deliberação municipal que
determinou a sua elaboração, estabelecendo, nomeadamente:”
a) A definição e a caracterização da área de intervenção, identificando e delimitando os valores culturais
Ver Relatório do Plano,
e a informação arqueológica contida no solo e no subsolo, os valores paisagísticos e naturais a proteger,
capítulo 6
bem como todas as infraestruturas relevantes para o seu desenvolvimento;
Ver
Regulamento
e
b) As operações de transformação fundiária preconizadas e a definição das regras relativas às obras de
Relatório
do
Plano,
urbanização
capítulo 17, secção 4
c) O desenho urbano, exprimindo a definição dos espaços públicos, incluindo os espaços de circulação
Ver Planta de Implantação
viária e pedonal e de estacionamento, bem como o respetivo tratamento, a localização de equipamentos
e Regulamento
e zonas verdes, os alinhamentos, as implantações, a modelação do terreno e a distribuição volumétrica
d) A distribuição de funções, conjugações de utilizações de áreas de construção e a definição de
Ver Planta de Implantação
parâmetros urbanísticos, designadamente, densidade máxima de fogos, número de pisos e altura total
e Regulamento
das edificações ou altura das fachadas
Ver Planta de Implantação
e) As operações de demolição, conservação e reabilitação das construções existentes
e Regulamento
Ver Planta de Implantação
f) As regras para a ocupação e para a gestão dos espaços públicos
e Regulamento
Ver Planta de Traçados
g) A implantação das redes de infraestruturas, com delimitação objetiva das áreas que lhe são afetas
Esquemáticos
de
Infraestruturas
h) Regulamentação da edificação, incluindo os critérios de inserção urbanística e o dimensionamento Não aplicável, uma vez
dos equipamentos de utilização coletiva, bem como a respetiva localização no caso dos equipamentos que não estão previstos
públicos
equipamentos
115
116

Estabelecido no artigo 102º do Decreto-Lei n. 80/2015, de 14 de maio.
Estabelecido no artigo 107º do Decreto-Lei n. 80/2015, de 14 de maio.
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i) A identificação dos sistemas de execução do plano, do respetivo prazo e da programação dos
investimentos públicos associados, bem como a sua articulação com os investimentos privados

j) A estruturação das ações de compensação e de redistribuição de benefícios e encargos

N.º 2 do art.º 102º: “O plano de pormenor relativo a área não abrangida por plano de urbanização,
incluindo as intervenções em solo rústico, procede à prévia explicitação do zonamento, dos
fundamentos e dos efeitos da alteração do zonamento, com base na disciplina consagrada no
plano diretor municipal ou plano diretor intermunicipal”.

Ver Relatório do Plano,
capítulos 17 e 18
Não aplicável, uma vez
que
o
prédio
é
propriedade de um único
proprietário.
Ver
Regulamento e Relatório
do Plano, capítulo 17
Ver Relatório do Plano,
capítulo 9

Quadro 54- Articulação do PPCTAR com o art.º 107 (conteúdo documental) do RJIGT
N.º 1 do art.º 107º: “O plano de pormenor é constituído por:”
a) Regulamento
b) Planta de implantação, que estabelece, designadamente, o desenho urbano e as parcelas, os
alinhamentos e o polígono base para a implantação de edificações, a altura total das edificações ou a
altura das fachadas, o número de pisos, o número máximo de fogos, a área de construção e respetivos
usos, a demolição e manutenção ou reabilitação das edificações existentes e a natureza e localização
dos equipamentos, dos espaços verdes e de outros espaços de utilização coletiva
c) Planta de condicionantes, que identifica as servidões administrativas e as restrições de utilidade
pública em vigor, que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de
aproveitamento.
N.º 2 do art.º 107º: “O plano de pormenor é acompanhado por:”
a) Relatório, contendo a fundamentação técnica das soluções propostas no plano, suportada na
identificação e caracterização objetiva dos recursos territoriais da sua área de intervenção e na
avaliação das condições ambientais, económicas, sociais, e culturais para a sua execução
b) Relatório ambiental, sempre que seja necessário proceder à avaliação ambiental, no qual se
identificam, descrevem e avaliam os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da
aplicação do plano e as alternativas razoáveis, tendo em conta os objetivos e o âmbito de aplicação
territorial respetivos
c) Peças escritas e desenhadas que suportem as operações de transformação fundiária previstas,
nomeadamente para efeitos de registo predial e de elaboração ou conservação do cadastro geométrico
da propriedade rústica ou do cadastro predial

Ver Regulamento
Ver Planta de Implantação

Ver
Planta
Condicionantes

de

Ver Relatório do Plano
Não
aplicável.
Ver
Relatório
do
Plano,
capítulo 14
Ver articulação com o n.º
3 do art.º 107º do RJIGT

Ver Relatório do Plano,
capítulo 18
Não
aplicável.
Ver
e) Modelo de redistribuição de benefícios e encargos
Relatório
do
Plano,
capítulo 17
Ver Relatório do Plano,
f) Plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica e financeira
capítulo 18
N.º 3 do art.º 107º: “Para efeitos de registo predial e, quando aplicável, para a execução ou conservação do cadastro
geométrico da propriedade rústica ou do cadastro predial, as peças escritas e desenhadas previstas na alínea c) do número
anterior consistem em:”
Ver Planta do Cadastro
Original, Relatório do
Plano
(capítulo
17),
Caderneta Predial Rústica
emitida pelo Serviço de
a) Planta cadastral ou ficha cadastral original, quando existente
Finanças de Aljustrel
(Anexo II do Relatório) e
Certidão da Conservatória
do Registo Predial de
Aljustrel (Anexo III do
Relatório)
b) Quadro com a identificação dos prédios, natureza, descrição predial, inscrição matricial, áreas e Ver Relatório do Plano,
confrontações
capítulo 17, secção 4
Ver Planta de Operação
c) Planta da operação de transformação fundiária, com a identificação dos novos prédios e dos bens de
de
Transformação
domínio público
Fundiária
d) Quadro com a identificação dos novos prédios ou fichas individuais, com a indicação da respetiva Ver Relatório do Plano,
d) Programa de execução das ações previstas
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área, da área destinada à implantação dos edifícios e das construções anexas, da área de construção,
da volumetria, da altura total da edificação ou da altura da fachada e do número de pisos acima e abaixo
da cota de soleira para cada um dos edifícios, do número máximo de fogos e da utilização de edifícios e
fogos

capítulo 17, secção 4

Não aplicável, uma vez
que não resultam da
solução
urbanística
quaisquer cedências para
e) Planta com as áreas de cedência para o domínio municipal
o domínio municipal,
conforme fundamentado
no Relatório do Plano (vd.
Capítulo 15, secção 7)
Não aplicável, uma vez
que não resultam da
solução
urbanística
f) Quadro com a descrição das parcelas a ceder, sua finalidade e área de implantação, bem como das quaisquer cedências para
áreas de construção e implantação dos equipamentos de utilização coletiva
o domínio municipal,
conforme fundamentado
no Relatório do Plano (vd.
Capítulo 15, secção 7)
g) Quadro de transformação fundiária, explicitando a relação entre os prédios originários e os prédios Ver Relatório do Plano,
resultantes da operação de transformação fundiária
capítulo 17, secção 4
N.º 4 do art.º 107º: “O plano de pormenor é, ainda, acompanhado pelos seguintes elementos complementares:”
a) Planta de localização, contendo o enquadramento do plano no território municipal envolvente, com
indicação das principais vias de comunicação e demais infraestruturas relevantes, da estrutura ecológica
Ver Planta de Localização
e dos grandes equipamentos, existentes e previstos na área do plano e demais elementos considerados
relevantes
b) Planta da situação existente, com a ocupação do solo e a topografia à data da deliberação que Ver Planta da Situação
determina a elaboração do plano
Existente
c) Planta ou relatório, com a indicação dos alvarás de licença e dos títulos de comunicação prévia de
Ver Relatório do Plano,
operações urbanísticas emitidos, bem como das informações prévias favoráveis em vigor ou declaração
capítulo 6, secção 20
comprovativa da inexistência dos referidos compromissos urbanísticos na área do plano
Ver Perfil Longitudinal da
Via 1 / Perfil Transversal
d) Plantas contendo os elementos técnicos definidores da modelação do terreno, cotas mestras,
Tipo da Via 1, Planta de
volumetrias, perfis longitudinais e transversais dos arruamentos e traçados das infraestruturas
Indicação de Cortes e
Perfis e Cortes
Não
aplicável.
Ver
e) Relatório sobre recolha de dados acústicos ou mapa de ruído, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do
Relatório
do
Plano,
Regulamento Geral do Ruído
capítulo 13
A integrar no conteúdo
documental
após
a
f) Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório de ponderação
realização do período de
discussão pública
Ver Ficha de Dados
g) Ficha dos dados estatísticos, em modelo a disponibilizar pela Direção -Geral do Território
Estatísticos
N.º 7 do art.º 107º: “O plano de pormenor inclui indicadores qualitativos e quantitativos que
Ver Relatório do Plano,
suportem a avaliação prevista no capítulo VIII”117
capítulo 19

Tendo em presença o supra estabelecido, pode inferir-se que o PPCTAR se apresenta em conformidade com o
conteúdo material e documental estabelecido pelo RJIGT para os planos de pormenor e que o mesmo apresenta
os elementos necessários para a emissão da certidão do plano em conformidade com o disposto no n.º 1 do art.º
108, podendo assim observar efeitos registrais.

117

O Capítulo VIII do RJIGT enquadra as disposições referentes à avaliação de programas e planos territoriais.
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18. FINANCIAMENTO, PROGRAMA
DE EXECUÇÃO E
SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E
FINANCEIRA

18.1. NOTA INTRODUTÓRIA

Tendo em observação o disposto no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, designadamente
no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e em concreto o disposto no seu artigo 107 º (Conteúdo documental),
os planos de pormenor devem integrar no seu conteúdo documental um programa de execução das ações
previstas pelo plano, sendo este devidamente acompanhado por um plano de financiamento e respetiva
fundamentação da sustentabilidade económica e financeira.
O primeiro conteúdo assume enquanto objetivo primordial a determinação do conjunto de disposições relativas
ao escalonamento temporal das principais intervenções que resultam da execução da solução urbanística
proposta pelo plano, e, em concreto, do conjunto de ações que estará diretamente associado a uma intervenção
municipal, o que deverá ocorrer no caso presente.
Este programa de execução será complementado com um plano de financiamento, nele se desenvolvendo,
ainda que a título indicativo, uma estimativa dos custos das intervenções que resultam da execução da solução
urbanística desenvolvida no âmbito da proposta do plano, identificando-se, sempre que possível, as diversas
fontes de financiamento que poderão estar associadas a estas diferentes intervenções.
O plano de financiamento será suportado através de uma abordagem que procura fundamentar a
sustentabilidade económica e financeira do plano, traduzindo-se esta numa componente analítica em que se
procurará estabelecer e fundamentar uma relação de compromisso entre os custos / investimentos necessários
à execução das diversas intervenções decorrentes da proposta do plano e as receitas diretas e indiretas que o
próprio plano poderá vir a gerar no sentido de assegurar um retorno dos investimentos municipais associados à
sua execução.
Atendidos os aspetos metodológicos adotados para a realização dos diversos trabalhos subjacentes ao processo
técnico de elaboração do plano, o desenvolvimento das abordagens relacionadas com os conteúdos supra
referenciados serão apresentadas sob a forma de cronogramas de ações, sendo estes desagregados em função
da natureza das diversas intervenções que concretizam as propostas do plano. Procura-se desta forma
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assegurar uma maior legibilidade do escalonamento temporal que estará diretamente associado à realização das
intervenções ao longo do horizonte temporal previsto para a vigência do plano de pormenor.
O desenvolvimento deste elemento de trabalho será estabelecido tendo como princípio de base a importância
estratégica assumida para cada uma das intervenções previstas pelo plano, sendo igualmente
equacionado o seu grau de dependência e articulação ao nível da solução global proposta com as restantes
intervenções a concretizar futuramente na área de intervenção.
Dada a especificidade que observa, a elaboração deste programa de execução será desenvolvida em
estreita articulação com a Associação de Beneficiários do Roxo, sendo complementada com um plano de
financiamento, no qual se procurará sustentar o enquadramento das estimativas dos custos a suportar
através de investimentos municipais, uma vez que a aferição dos investimentos a suportar com a
execução do plano na sua respetiva área de intervenção serão integralmente assegurados pela
Associação de Beneficiários do Roxo118, em respeito do que vier a ser definido no âmbito dos respetivos
projetos de execução das obras de urbanização a realizar.
A título complementar, e como anteriormente referido, o plano de financiamento assegurará, sempre que
possível, a identificação dos diferentes agentes envolvidos na implementação / execução do conjunto de
intervenções decorrente da solução urbanística estabelecida para a área de intervenção do plano, sendo
igualmente de identificar, sempre que exista, o respetivo quadro de apoios financeiros.
Observados estes pressupostos, a estimativa de custos das intervenções sujeitas a investimentos
municipais e outros investimentos decorrentes da execução da solução urbanística proposta pelo plano para a
área de intervenção resulta em conformidade com o exposto ao longo das secções seguintes.

18.2. ESTIMATIVA DE CUSTOS

A estimativa de custos a realizar no âmbito do Plano de Financiamento e Programa de Execução reflete uma
abordagem dos custos que estão diretamente associados à execução do conjunto de soluções constantes da
proposta do plano de pormenor, nomeadamente as soluções que estão diretamente dependentes da realização

118 A identificação da estimativa de custos das intervenções a realizar pela Associação de Beneficiários do Roxo, apesar de não enquadrar a realização de
investimentos municipais, será igualmente apresentada, dando assim cumprimento ao disposto na alínea b) do n.º 5 do art.º 8º do Decreto Regulamentar
n.º 15/2015, de 19 de maio, uma vez que o plano de pormenor enquadra a reclassificação como solo urbano da totalidade da área de intervenção por ele
abrangida.
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de investimentos municipais e demais intervenções cuja concretização não implica a realização de investimentos
municipais.
A estimativa de custos a realizar, embora não traduza com exatidão os custos associados ao desenvolvimento
dos projetos de execução destas intervenções, deve ser encarada enquanto elemento de apoio fundamental
ao nível da elaboração dos cronogramas de ações que orientarão a execução da generalidade das soluções
previstas pelo plano, assumindo um importante papel na elaboração dos planos de atividades e de investimentos
municipais ao longo do período previsto para a sua vigência.
Tendo em consideração a especificidade do presente plano de pormenor e o facto do prédio enquadrado pela
sua área de intervenção ser propriedade privada, os custos associados à realização das diversas intervenções
previstas serão, como referido, integralmente assegurados pelo proprietário, nomeadamente no que observa
relação direta com as intervenções a assegurar na área de intervenção.
Será assim de considerar enquanto investimento municipal o custo estimado para a execução dos ramais de
ligação às redes públicas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, nomeadamente através
da criação dos ramais de ligação entre a área de intervenção do plano e o aglomerado urbano de Montes
Velhos, localizado a uma distância de aproximadamente 2 km.
A execução e/ou redimensionamento das demais redes de infraestruturas externas à área de intervenção,
nomeadamente no que observa relação direta com a rede de distribuição de energia elétrica e rede de
telecomunicações serão asseguradas, sempre que necessário, pelas entidades fornecedoras dos respetivos
serviços, nas condições que vierem a ser futuramente contratualizadas e em função das necessidades
identificadas no âmbito dos respetivos projetos de execução e de especialidades.
Será neste enquadramento de entender que as estimativas de custos a realizar em torno das obras de
urbanização e demais intervenções a realizar na área de intervenção não será objeto de análise no âmbito da
proposta do plano, uma vez que as mesmas não se encontram diretamente dependentes de qualquer
investimento municipal.
Não obstante, serão identificadas as fontes de financiamento / quadro de apoios financeiros passíveis de
enquadrar a realização destas intervenções, bem como o cronograma de ações que estará associado à sua
realização futura.
Observadas estas premissas, assim como as tipologias das intervenções a desenvolver futuramente no âmbito
da implementação da solução urbanística estabelecida pelo plano, optou-se, por questões de ordem
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metodológica, por proceder à desagregação das análises efetuadas em função das diferentes tipologias
(domínios) de investimentos a realizar na área de intervenção, estando estes em conformidade com o expresso
ao longo das secções seguintes.

18.2.1. ESTRUTURA VIÁRIA

Atendida a diversidade dos investimentos que se pretendem ver futuramente realizados ao nível da estrutura
viária no âmbito da solução urbanística proposta pelo plano, e tendo em apreço a necessidade de obtenção de
um documento que facilite uma perceção clara dos custos associados à execução futura deste conjunto de
ações e a sua consequente hierarquização em termos de importância estratégica, a estimativa de custos
estabelecida em torno da estrutura viária foi desagregada em função da natureza das intervenções a operar,
estando segmentada em função das preexistências viárias que se observam já na área de intervenção.
Por questões de ordem metodológica, as estimativas de custos que se encontram diretamente associadas à
execução das redes de infraestruturas previstas na solução urbanística do plano serão desagregadas da
estimativa de custos operada em torno da estrutura viária, pese embora o facto da sua execução futura se
apresentar coincidente com as intervenções a operar em torno das respetivas vias para as quais estas redes de
infraestruturas se encontram previstas. Estas estimativas encontram-se em conformidade com o que se
apresenta numa secção subsequente do presente documento.
Complementarmente, e sempre que tal se verifique, a estimativa de custos realizada em torno da execução /
requalificação da estrutura viária considera a generalidade dos custos que se encontram diretamente associados
às intervenções a concretizar ao nível das áreas de caráter público que se apresentam marginantes e/ou que se
desenvolvem na envolvente imediata da estrutura viária, nomeadamente os custos que estarão diretamente
associados à execução de estruturas de circulação pedonal.
A opção por esta metodologia resulta essencialmente do facto da sua execução surgir numa sequência lógica do
conjunto de ações que observa já uma relação direta com a execução das próprias vias com as quais estas
áreas se apresentam diretamente associadas, não apenas em termos físicos, mas também em termos
funcionais.
Idêntica metodologia será observada em torno de outras eventuais intervenções cuja execução possa estar
igualmente prevista na envolvente imediata ou que apresentem uma relação direta com os espaços-canal que se
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apresentam diretamente associados às vias previstas no âmbito da solução urbanística do plano, podendo a
este nível ser considerados os custos de execução referentes a soluções de ajardinamento / arborização
marginal.
Os diversos custos setoriais estimados para cada grupo de intervenções serão assim apresentados sob a forma
de quadro, nele se procedendo à identificação dos arruamentos para os quais a proposta do plano assume e
prevê a realização de intervenções.
Estas vias serão objeto de identificação através de referenciação toponímica, existente ou atribuída para efeitos
de implementação da proposta estabelecida pelo plano de pormenor, permitindo-se desta forma a obtenção de
um conhecimento simultaneamente global, diferenciado e individualizado do conjunto de investimentos que
estará diretamente associado à execução e/ou requalificação de cada um dos troços viários enquadrados na
solução urbanística do plano.
Observados estes pressupostos, a estimativa dos custos resultante do conjunto de ações a executar ao nível da
estrutura viária que serve a área de intervenção do plano apresenta-se em conformidade com o que
seguidamente se apresenta, tendo sido adotados enquanto custos unitários para o desenvolvimento destas
estimativas os valores de referência constantes do quadro que se apresenta.
Quadro 55 - Custos unitários associado à execução / requalificação das vias
Intervenção
Faixa rodoviária / estacionamento
Passeio
Arborização / ajardinamento

Material
Pavimento betuminoso
Pedra de chão / Pavê
Elementos arbóreos / relva

Custo unitário (€)
30,00 € / m2
15,00 € / m2
5,00 € / m2

Os custos unitários apresentados apenas devem ser entendidos como custos de referência, uma vez que a
determinação dos custos reais que se encontram associados à execução destas intervenções, assim como das
movimentações de terrenos que a elas se encontram diretamente associadas, apenas será realizada aquando
da elaboração dos respetivos projetos de execução, cujo conteúdo extravasa o âmbito do plano de pormenor.
As intervenções previstas ao nível dos troços que integram já as acessibilidades rodoviárias que servem a área
de intervenção do plano enquadram a reabilitação das vias / caminhos existentes, e também, conforme
anteriormente assumido, e sempre que tal se justifique, as intervenções a desenvolver na sua envolvente
imediata, nomeadamente as intervenções que poderão estar diretamente relacionadas com a criação de áreas
pedonais e/ou áreas a afetar a espaços verdes/ajardinados.
Tidos em consideração estes pressupostos, constam do quadro que se apresenta os elementos de quantificação
que assumem uma relação direta com as diferentes intervenções previstas no âmbito da proposta do plano, dele
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constando igualmente a estimativa de custos estabelecida em torno de cada uma das intervenções em causa, as
quais foram realizadas com base nos custos unitários anteriormente identificados.
Quadro 56 - Estimativa de custos associados às intervenções a operar na estrutura viária
Faixa Rodoviária e
estacionamento
Pavimento betuminoso
Área
Custo
aprox.
(euros)
(m²)
2608,12
78243,60
4882,78
146483,4
7490,90
224727,00

Via

EM 527
Via 1119
Total

Passeio
Pedra de chão / Pavê
Área
Custo
aprox.
(euros)
(m²)
1178,95
17684,25
849,28
12739,20
2028,23
30423,45

Arborização /
ajardinamento
Relva
Área
Custo
aprox.
(euros)
(m²)
743,66
3718,30
0,00
0,00
743,66
3718,30

Custo
Parcial
(euros)
99646,15
159222,60
258868,75

A leitura de informação constante do quadro apresentado permite concluir que a estimativa global dos
investimentos a assumir no âmbito da concretização das intervenções previstas pelo plano em torno dos troços
que fazem parte integrante da estrutura viária existente resulta num valor da ordem dos 258.868,75 euros, a
suportar pela entidade promotora do plano, conforme já assumido no contrato de planeamento celebrado, sem
prejuízo de outra forma de execução que possa vir a ser contratualizada.
As vias previstas assumem relação direta com a criação de um acesso viário a partir da EM 527, nomeadamente
no quadrante sudeste da área de intervenção, bem como a reabilitação do caminho existente imediatamente a
poente da área de intervenção. A execução destas vias resulta em acordo com a calendarização assumida no
respetivo cronograma de ações que faz parte integrante do plano de financiamento, desenvolvido numa outra
secção do presente relatório.

18.2.2. REDES DE
INFRAESTRUTURAS

Tal como anteriormente observado ao nível da estrutura viária, a proposta do plano contempla igualmente a
realização de algumas redes de infraestruturas internas na área de intervenção, observando estas uma relação
direta com os traçados previstos para os arruamentos previstos e com a necessidade de assegurar a execução
dos ramais de ligação às redes municipais existentes ou a realizar.

119119 As quantificações apresentadas pressupõem o reperfilamento e a pavimentação do caminho de terra existente, conferindo-lhe características de
arruamento urbano

A faixa rodoviária associada à via 1 encontra-se implantada para além dos limites da área de intervenção, não tendo sido considerada para efeitos de
contabilização das áreas a intervir enquadradas na área do plano. Não obstante, a determinação dos custos inerentes á execução das obras de
requalificação do caminho existente será aferida no âmbito do projeto de execução desta via.
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Como verificado para todas as intervenções a realizar no interior da área de intervenção do plano, também a
execução das diversas redes de infraestruturas previstas pelo plano constituirá encargo da entidade proprietária
da área de intervenção a submeter à disciplina do plano de pormenor ou das empresas a instalar futuramente,
caso tal seja acordado, não se verificando nesta medida qualquer obrigatoriedade de realização de uma
estimativa de custo relativa à execução destas intervenções, em virtude da sua execução não implicar a
realização de qualquer investimento municipal.
Não obstante, e uma vez que os solos abrangidos pela área de intervenção a submeter à disciplina do plano de
pormenor serão reclassificados como solo urbano, houve lugar à realização da estimativa de custos das
intervenções a cargo da entidade promotora do plano, como tal assumidos no contrato de planeamento já
celebrado.
Neste pressuposto, e embora se possa assumir que as carências identificadas no decurso da fase de
caracterização e diagnóstico assumem alguma expressão, o reforço do grau de cobertura destas mesmas redes
carece de quantificação, uma vez que a solução urbanística estabelecida no âmbito da revisão do plano
considera e enquadra propostas de expansão das redes já existentes, o que implica a necessidade de realizar
alguns investimentos para garantir a sua execução.
Complementarmente, as estimativas de custos que seguidamente se apresentam, integram a globalidade dos
custos que observam relação direta com a execução das diversas soluções previstas na solução urbanística do
plano em matéria de redes de infraestruturas, não conformando apenas os custos inerentes ao reforço das redes
que operam ao nível do conjunto de vias que se encontra já presente na área de intervenção.
Por questões de ordem metodológica, os diferentes custos que se encontram associados às intervenções a
operar ao nível das redes de infraestruturas serão apresentados sob a forma de um quadro, nele se procedendo
à identificação das diferentes vias, por forma a sustentar um conhecimento simultaneamente global, diferenciado
e individualizado dos investimentos que estarão diretamente associados à execução de cada uma destas redes
ao nível dos troços afetos às vias existentes e propostas no âmbito da solução urbanística do plano.
Tidos em observação os pressupostos anteriormente estabelecidos, as estimativas de custos que decorrem das
diversas intervenções previstas pelo plano em matéria de infraestruturas resultam em conformidade com o que
se desenvolve seguidamente, tendo sido adotados para o efeito os custos unitários correspondentes aos valores
de referência constantes do quadro que se apresenta.
Tal como anteriormente observado ao nível do conjunto de ações de requalificação / execução a operar em torno
da estrutura rodoviária, os valores de referência adotados devem ser encarados a título meramente indicativo,
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uma vez os custos reais decorrentes da execução destas redes de infraestruturas apenas poderão ser
determinados em rigor no âmbito dos respetivos projetos de execução, cujo especificidade extravasa o âmbito
do próprio plano de pormenor.
Quadro 57 - Custos unitários associado à execução / requalificação das redes infraestruturas
Infraestrutura
Abastecimento de águas
Drenagem de águas pluviais
Drenagem de águas residuais
Eletricidade
Telecomunicações

Custo unitário (€)
35,00 € / m
35,00 € / m
50,00 € / m
35,00 € / m
35,00 € / m

Tidos em consideração estes pressupostos, constam do quadro que se apresenta os elementos de quantificação
que assumem uma relação direta com as diferentes intervenções previstas no âmbito da proposta do plano, dele
constando igualmente a estimativa de custos estabelecida em torno de cada uma das intervenções em causa, as
quais foram realizadas com base nos custos unitários anteriormente identificados.
Quadro 58 - Estimativa de custos associada à execução das redes de infraestruturas
Abast
Águas

Vias
EM 527
Via 1
Total

Extensão (ml)
Custo (€)
Extensão (ml)
Custo (€)
Extensão (ml)
Custo (€)

414,73
14515,55
255,68
8948,80
670,41
23464,35

Drenagem
Pluvial

Águas
Residuais

Eletricidade

Telecom.

330,44
11565,40
543,12
19009,20
873,56
30574,60

392,29
19614,50
273,09
13654,50
665,38
33269,00

376,20
13167,00
541,47
18951,45
917,67
32118,45

0,00
0,00
248,84
8709,40
248,84
8709,40

Custo
Total
(euros)
58862,45
69273,35
128135,80

A leitura de informação constante do quadro apresentado permite concluir que a estimativa global dos
investimentos a assumir no âmbito da concretização das intervenções previstas pelo plano ao nível das redes de
infraestruturas resulta num valor da ordem dos 128.135,80 euros, a suportar pela entidade promotora do plano,
conforme já assumido no contrato de planeamento celebrado, sem prejuízo de outra forma de execução que
possa vir a ser contratualizada.
A execução destas intervenções resulta em acordo com a calendarização assumida no respetivo cronograma de
ações que faz parte integrante do plano de financiamento, desenvolvido numa outra secção do presente
relatório.
Para além da estimativa de custos das realizações a cargo da entidade promotora do plano, importará no
entanto observar que, não obstante não se encontrar prevista a realização de qualquer investimento municipal
na área de intervenção abrangida pelo plano, está prevista a ligação das redes internas de abastecimento de
água e de drenagem de águas residuais à rede municipal, num ponto de entrega localizado no aglomerado
urbano de Montes Velhos, que dista da área de intervenção em cerca de 2 km.
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A execução destes ramais de ligação será promovida pela Câmara Municipal de Aljustrel, conforme previsto no
Contrato de Planeamento celebrado entre Câmara Municipal de Aljustrel e a Associação de Beneficiários do
Roxo (vd. Anexo IV), sendo para o efeito de considerar a realização de um investimento sustentado nos valores
unitários de referência constantes do quadro que se apresenta, sem prejuízo de outros que possam vir a ser
determinando no âmbito dos respetivos projetos de execução.
Quadro 59 - Custos unitários e estimativa de custos para a execução das redes de infraestruturas associadas a
investimentos municipais
Infraestrutura
Abastecimento de águas
Drenagem de águas residuais
Total

Custo unitário (€)
35,00 € / m
50,00 € / m

Extensão (m)
1.950,00
1.950,00

Custo total (€)
68.250,00
97.500,00
165.750,00

A realização destes dois ramais da ligação resulta num investimento municipal da ordem dos 165.750,00 euros,
montante que pode ser considerado, sobretudo quando observadas as mais-valias de ordem social e económica
que estão subjacentes à execução da proposta do plano e à subsequente criação de 160 novos postos de
trabalho na freguesia de São João de Negrilhos, que apresentava, de acordo com os dados referentes aos
Censos de 2011, a maior taxa de desemprego do concelho
Importará no entanto ressalvar que este investimento municipal, fundamental para instalação de novas unidades
agroindustriais no concelho será recuperado num horizonte temporal de curto/médio prazo, nomeadamente
através da liquidação das taxas devidas pela emissão de alvarás de construção e pela realização, manutenção e
reforço de infraestruturas urbanísticas, em conformidade com o previsto no Regulamento Municipal de
Edificações e Urbanismo de Aljustrel.
Observadas as estimativas de custos realizadas, importará observar que a realização das infraestruturas
necessárias à concretização da proposta do plano orçará num valor global estimado da ordem dos 293885,80
euros, sendo de considerar que deste valor global, apenas 165.750,00 euros correspondem a investimentos
municipais.

18.2.3. ESTIMATIVA GLOBAL DOS
CUSTOS

A estimativa dos custos associados à execução futura do conjunto de intervenções proposto no âmbito da
solução urbanística do plano que depende da realização direta de investimentos municipais resulta num
investimento da ordem dos 165.750,00 euros, tendo em consideração os pressupostos que decorrem dos
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critérios previamente assumidos, estando esta valor associado à execução dos ramais de ligação das redes
internas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais à rede municipal já existente no
aglomerado urbano de Montes Velhos.
Será no entanto de considerar os custos previstos para as intervenções a realizar pela entidade promotora do
plano que orçam em valores estimados de 258.868,75 euros (estrutura viária) e 128.135,80 euros
(infraestruturas), resultado estes montantes num valor global estimado de 387.004,55 euros, a cargo da entidade
promotora do plano de pormenor, sem prejuízo desta responsabilidade poder vir a ser contratualizada com
outros agentes, nomeadamente com as empresas a instalar futuramente na área de intervenção do plano de
pormenor.
A estimativa global dos custos associados à execução futura do conjunto de intervenções proposto no
âmbito da solução urbanística do plano resulta assim num valor estimado da ordem dos 552754,55
euros, podendo assumir-se que a execução da proposta do plano não resulta num valor de investimento
que possa ser considerado excessivamente elevado, sobretudo quando se atende às mais-valias diretas
e indiretas que poderão vir a resultar da instalação de novas unidades empresariais / industriais na área
de intervenção do plano, cuja análise se desenvolve na secção relativa à sustentabilidade económica e
financeira do plano.

18.3. PLANO DE FINANCIAMENTO

O Plano de Financiamento assume, enquanto conteúdo formal, o desenvolvimento de uma estimativa de custos
das intervenções e soluções que decorrem da execução futura da solução proposta do plano, designadamente
no que observa relação direta com a realização de investimentos municipais120, dele constando igualmente a
identificação, ainda que a título indicativo, de algumas fontes de financiamento que poderão sustentar a
implementação das propostas formuladas e contribuir de forma efetiva para a sua operacionalização, assim
como para o reforço da sustentabilidade económica e financeira do plano de pormenor.
Tendo em presença a estimativas de custos desenvolvida, centrada unicamente nos investimentos municipais a
realizar, bem como os objetivos que se encontram subjacentes à elaboração do programa de execução do plano

120 Nos termos do estabelecido no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, “(…) os programas e os planos territoriais integram orientações
para a sua execução, nomeadamente no que respeita à identificação e à programação das intervenções consideradas estratégicas, com a estimativa dos
custos individuais e dos respetivos prazos de execução, à ponderação da viabilidade jurídico-fundiária e da sustentabilidade económico-financeira das
propostas, à definição dos meios e dos sujeitos responsáveis pelo financiamento e à estimativa da capacidade de investimento público.”
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e do respetivo plano de financiamento, procura-se no âmbito do presente plano de financiamento assumir,
sempre que possível, a identificação formal do quadro de investidores / promotores das intervenções
propostas pelo plano, quadro este que será desenvolvido em articulação com o quadro de apoios financeiros
associado aos eixos prioritários de intervenção estabelecidos no Programa Operacional Regional do Alentejo Alentejo 2020.
Estes dois elementos (quadro de investidores e quadro de apoios financeiros) de sustentação à execução do
conjunto de intervenções a considerar no âmbito da proposta do plano serão devidamente articulados com os
cronogramas de ações, que terão como referência e como base a estimativa de custos desenvolvida e a
importância estratégica que as intervenções decorrentes da proposta do plano tenderão a assumir ao nível da
solução global estabelecida para a área de intervenção.
Observados estas premissas, assim como os objetivos subjacentes ao plano de financiamento do plano, os
aspetos metodológicos que a ele se encontram associados resultam em conformidade com a abordagem que se
desenvolve ao longo das secções seguintes.

18.3.1. QUADRO DE INVESTIDORES
/ PROMOTORES

A definição do quadro de investidores / promotores referente ao conjunto de intervenções e soluções a executar
futuramente na área de intervenção assume por objetivo identificar os diversos agentes e atores institucionais
que poderão vir a assumir uma intervenção mais ativa na concretização das diversas intervenções propostas
pelo plano e, consequentemente, assumir um contributo determinante para a execução da solução urbanística
do plano ao longo do período previsto para a sua vigência.
Em resultado do diagnóstico desenvolvido na fase inicial do processo técnico de elaboração do plano, e
considerando o sistema de execução que se encontra previsto para a execução do plano de pormenor (sistema
de iniciativa dos interessados), será de assumir que o papel de agente promotor das soluções /
intervenções previstas no âmbito da proposta do plano seja inteiramente assumido pela Associação de
Beneficiários do Roxo, designadamente no que observa relação direta com as intervenções previstas no
interior da área de intervenção e envolvente imediata, uma vez que esta entidade se apresenta como promotora
do plano e como proprietária da totalidade dos solos abrangidos pela área de intervenção do plano.
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Não obstante, e atendido o âmbito do plano de pormenor, esta consideração deverá ser apenas interpretada a
título indicativo, uma vez que a diversidade das intervenções previstas poderá vir a justificar o
envolvimento de outros investidores e/ou promotores para além da Associação de Beneficiários do
Roxo, para além das ações a realizar pela Câmara Municipal de Aljustrel, como anteriormente referido.
Em todo o caso, e face ao sistema de execução adotado, a execução do conjunto de intervenções previsto para
a área de intervenção e o respetivo financiamento serão da responsabilidade da entidade promotora do plano de
pormenor, contando para o efeito com a colaboração da Câmara Municipal de Aljustrel, designadamente no que
observa relação direta com as redes públicas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais como
anteriormente referido e assumido no Contrato de Planeamento celebrado.

18.3.2. QUADRO DE APOIOS
FINANCEIROS

No período compreendido entre 2014 e 2020, a região do Alentejo, da qual o município de Aljustrel faz parte
integrante, será contemplada com um montante da ordem dos 1083 milhões de euros. Este valor será
disponibilizado através da dotação financeira que se encontra associada ao Programa Operacional Regional do
Alentejo - Alentejo 2020 (PORA 2020), que se encontra repartida em duas componentes, designadamente o
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do qual serão disponibilizados 898 milhões de
euros, e o Fundo Social Europeu (FSE), que contribuirá com uma dotação financeira da ordem dos 185 milhões
de euros.
O PORA 2020 constitui-se como o principal instrumento financeiro ao dispor da Região do Alentejo para apoiar a
implementação da Estratégia de Desenvolvimento Regional ao longo do período compreendido entre 2014 e
2020, sendo o mesmo complementado por outros instrumentos financeiros que integram o Portugal 2020.
A disponibilização e subsequente aplicação dos fundos disponibilizados no âmbito do PORA 2020 será orientada
em função dos 5 Domínios Temáticos e dos 10 Eixos estratégicos estabelecidos pelo programa, pelo que, na
sequência do conjunto de análises desenvolvido em torno do conteúdo do PORA 2020, se entende que a
execução futura do plano, face às características da proposta que sustenta a ocupação futura da área de
intervenção, poderá ser, ainda que a título parcial, objeto de enquadramento num dos eixos prioritários de
intervenção que se encontram definidos neste programa operacional, designadamente no Eixo 1 Competitividade e Internacionalização das PME, e, em concreto com a Prioridade de Investimento 3.3 -
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Concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de
produtos e serviços, a que corresponde o Objetivo Específico 3.3.1 - Reforçar a capacitação empresarial
das PME para o desenvolvimento de bens e serviços.
De facto, uma das tipologias das ações a apoiar encontra-se diretamente relacionada com o investimento em
infraestruturas de acolhimento empresarial (áreas de acolhimento empresarial, parques empresariais e
de logística ou outros espaços de funcionalidade similar), e em concreto ao nível das infraestruturas
físicas propriamente ditas, envolvendo “projetos de infraestruturas físicas de criação, expansão, e reconversão
(através da aquisição de equipamentos para novas atividades, podendo haver igualmente intervenções nos
edifícios mas neste caso não poderão ser realizadas intervenções em infraestruturas apoiadas há menos de 10
anos) de infraestruturas de acolhimento empresarial, inseridos numa ótica de coerência, racionalidade e
complementaridade no seio da rede regional e supramunicipal de Áreas de Acolhimento Empresarial”.
Em conformidade com o definido no PORA 2020, esta medida tem como beneficiários as PME’s, Associações
Empresariais (com âmbito de atuação no desenvolvimento de atividades para empresas em ações coletivas e
conjuntas), Parques Empresariais, Entidades Públicas, Associações e Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
(com âmbito de atuação no desenvolvimento de atividades para empresas em ações coletivas ou projetos
conjuntos), e ainda o Organismo que implementa o instrumento financeiro ou o fundo de fundos.

18.3.3. CRONOGRAMAS DE AÇÕES

Os cronogramas de ações a desenvolver em associação com a solução urbanística decorrente da proposta do
plano de pormenor assumem por propósito sustentar a explicitação do escalonamento temporal das
execuções programadas em torno das ações / intervenções decorrentes da implementação da solução
urbanística formalizada no âmbito da proposta do plano de pormenor.
Os faseamentos constantes destes cronogramas representam, a título indicativo, o escalonamento temporal
previsto para a execução das diversas intervenções previstas na solução urbanística do plano, procurando-se
sempre assegurar a salvaguarda das prioridades de execução ao nível das intervenções ou soluções que
assumem um caráter mais estruturante em termos de viabilização e implementação da própria proposta
formalizada pelo plano, prioridades que são de resto assumidas em estreita articulação com a Associação de
Beneficiários do Roxo.
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De acordo com PORA 2020, a programação do desenvolvimento regional e a mobilização de recursos
financeiros, no horizonte 2020, procura encontrar respostas de financiamento no enquadramento dos
objetivos temáticos / prioridades de investimento da Política de Coesão. Neste âmbito, a concretização da
Estratégia Regional e das Prioridades de Intervenção Regional no horizonte 2020 abrangem um conjunto de
contributos / complementaridades de financiamento, de entre os quais se destaca, no contexto do PPCTAR, os
recursos do FEADER, no enquadramento das apostas estratégicas referentes à agricultura de regadio, à
afirmação do cluster agroalimentar e ao desenvolvimento dos territórios de baixa densidade.
Com base no enquadramento supra estabelecido, e considerada a natureza das intervenções previstas com a
concretização das propostas a formalizar pelo plano, será possível e expetável que as mesmas possam ser
enquadradas no Eixo 1 – Competitividade e Internacionalização das PME, no âmbito da Prioridade de
Investimento 3.3 - Concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades avançadas de
desenvolvimento de produtos e serviços, a que corresponde o Objetivo Específico 3.3.1 - Reforçar a
capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento de bens e serviços, onde uma das tipologias e
exemplos de ações a apoiar é precisamente o investimento em infraestruturas de acolhimento empresarial
(áreas de acolhimento empresarial, parques empresariais e de logística ou outros espaços de funcionalidade
similar), onde se enquadra a realização de infraestruturas físicas121.
Tendo em presença o caráter de operacionalidade que se pretende ver assegurado em torno da execução da
solução urbanística estabelecida para a área de intervenção do plano, será expetável que possa haver lugar a
um enquadramento das ações / intervenções previstas pelo plano no Eixo suprarreferido, apresentando-se
seguidamente os cronogramas das intervenções a realizar ao longo do período previsto para a vigência do
plano, nomeadamente no que observa relação direta com a execução das intervenções associadas à execução /
requalificação da estrutura viária e execução das infraestruturas, respetivamente.
Quadro 60 – Cronograma dos investimentos associados à execução / requalificação da estrutura viária
Ação de Investimento /
Execução
EM 527
Via 1
Total

Promotor

1º Biénio

ABROXO
ABROXO
-

99646,15
159222,60
258868,75

2º Biénio

3º Biénio

4º Biénio

5º Biénio

Quadro 61 - Cronograma dos investimentos associados à execução das infraestruturas
Ação de Investimento /
Execução
Ramal de ligação – abast. águas
Ramal de ligação – águas
residuais
EM 527
Via 1
Total

Promotor

1º Biénio

CM Aljustrel

68250,00

CM Aljustrel

97500,00

ABROXO
ABROXO
-

58862,45
69273,35
293885,80

2º Biénio

3º Biénio

4º Biénio

5º Biénio

121 projetos de infraestruturas físicas de criação, expansão, e reconversão (através da aquisição de equipamentos para novas atividades, podendo haver
igualmente intervenções nos edifícios mas neste caso não poderão ser realizadas intervenções em infraestruturas apoiadas há menos de 10 anos) de
infraestruturas de acolhimento empresarial, inseridos numa ótica de coerência, racionalidade e complementaridade no seio da rede regional e
supramunicipal de Áreas de Acolhimento Empresarial.
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Em resultado da análise da informação apresentada resulta a constatação que o faseamento da execução das
intervenções previstas no âmbito da proposta será agregado no primeiro biénio após a entrada em vigor do
plano, uma vez que a magnitude dos investimentos municipais a realizar não assume uma expressão
significativa e a urgência da instalação de algumas unidades empresariais e subsequente criação de postos de
trabalho assim o impõe.

18.4. SUSTENTABILIDADE
ECONÓMICA E FINANCEIRA

A fundamentação da sustentabilidade económica e financeira do plano de pormenor enquadra um conteúdo
documental que decorre do RJIGT, designadamente do disposto na alínea f) do n.º 2 do seu artigo 107º, na qual
se determina que o plano de pormenor é acompanhado de um “plano de financiamento e fundamentação da
sustentabilidade económica e financeira”.
Este conteúdo documental, como o próprio nome indicia, assume como objetivo a aferição da sustentabilidade
económica e financeira do plano, nomeadamente no que observa relação direta com a viabilidade de
concretização de investimentos municipais e com a viabilidade da execução do plano ao longo do período
previsto para a sua vigência.
Neste pressuposto, será de assumir que o esforço financeiro tido como necessário à execução do plano
necessita de uma programação económica e financeira sustentada e sustentável, e que possa ser concretizada
ao longo do horizonte temporal estabelecido, em conformidade com o previsto nos cronogramas dos
investimentos a realizar.
Pretende-se assim ver assumida ao longo deste horizonte temporal uma adequação do ritmo dos trabalhos e
intervenções previstas em função das dinâmicas de procura e da instalação dos novos projetos de investimento
enquadrados pelo plano de pormenor para a sua área de intervenção, sendo de admitir que a instalação de
novas unidades agroindustriais será imediata, nomeadamente após a aprovação do plano, não apenas pelas
expetativas já manifestadas junto da entidade proprietária do prédio a submeter à disciplina do plano de
pormenor, mas também pelo caráter locativo em presença, dada a sua contiguidade com o traçado da EM
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527122, bem como a sua proximidade ao traçado da EN 383, que sustenta a principal ligação viária entre Montes
Velhos e a sede de concelho.
De facto, dada a proximidade que a área de intervenção do plano apresenta relativamente a alguns aglomerados
tipicamente rurais (Montes Velhos e Ervidel) e com um forte desenvolvimento agrossilvopastoril, o propósito de
elaboração do próprio plano de pormenor resultou desde logo da necessidade de dotar o concelho (e a
região) com um espaço que enquadrasse e possibilitasse a instalação de infraestruturas de apoio às
atividades existentes, nomeadamente as que se encontram diretamente associadas à presença da
infraestrutura do Alqueva e que configuram ao nível do território concelhio a presença de uma área significativa
de regadio.
A elaboração do plano teve assim como pressuposto a criação de uma área devidamente infraestruturada e
que permitisse a concentração de algumas unidades empresariais afetas ao desenvolvimento de
atividades económicas maioritariamente associadas às explorações agrícolas e ao regadio, potenciando
assim as mais-valias resultantes desta simbiose e assumindo uma relevância crescente num passado recente,
nomeadamente após a entrada em funcionamento da infraestrutura do Alqueva.
Esta dinâmica de procura da área de intervenção do plano tem vindo já a manifestar-se no passado, denotandose já a presença de algumas preexistências de edificado associadas à atividade empresarial, que têm vindo a
estar associadas a duas unidades empresariais, nomeadamente a Transaqua123 - Sociedade Ibérica de
Tubagens, S.A. e a Campos do Roxo, Lda124.
Num passado mais distante, a área de intervenção foi utilizada pela Cooperativa Hortofrutícola do Roxo, tendo
sido posteriormente adquirida pela Associação de Beneficiários do Roxo, sendo notórios os seus antecedentes e
a sua forte ligação à atividade agroindustrial do concelho.
Esta relação da área de intervenção do plano com as atividades de apoio à atividade agrícola assume assim um
histórico determinante no reforço do seu caráter de atratividade à instalação de novos projetos de
investimento, alguns dos quais já manifestados junto da Associação de Beneficiários do Roxo, entidade
promotora do plano, sendo determinante para a prossecução dos objetivos do plano o facto da totalidade da
área de intervenção ser integralmente propriedade desta entidade e nela se encontrar presente uma significativa
área que não se encontra presentemente vinculada a quaisquer compromissos em termos de edificado.

122 A EM 527 sustenta a principal ligação viária entre os aglomerados de Montes Velhos e Ervidel, constituído, a nascente, a via preferencial de ligação ao
traçado da EN2.
123 A atividade da empresa encontra-se diretamente associada à fabricação de produtos de betão para a construção, nomeadamente á fabricação de
tubagens de betão destinadas a infraestruturas de rega e obras hidráulicas. A empresa encontra-se presentemente com a sua atividade suspensa.
124 A atividade da empresa está diretamente associada ao comércio por grosso de cereais, sementes, leguminosas, oleaginosas e outras matérias–primas
agrícolas.
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Neste enquadramento, importará assim assumir uma vez mais a relevância do caráter de atratividade
manifestado pela área de intervenção do plano, sobretudo quando se atende ao facto que apesar da
necessidade de realização de alguns investimentos, designadamente em matéria de infraestruturas, o esforço e
a programação financeira decorrente da execução futura da proposta do plano se encontra de certa forma
minimizado, uma vez que não se verifica a necessidade de aquisição de quaisquer solos por parte da entidade
promotora do plano.
Face ao caráter de atratividade da área em presença, será expetável que a concretização futura da solução
proposta no âmbito do plano de pormenor enquadre uma resposta efetiva às novas tendências e dinâmicas de
procura empresarial, reforçando assim este caráter de atratividade e assumindo definitivamente a sua relevância
enquanto polo gerador de emprego e de localização de empresas e infraestruturas de apoio à atividade agrícola
que contribuam para o enriquecimento da base empresarial presente em Aljustrel.
Esta expetativa resulta do facto de alguns empresários terem já manifestado a sua intenção de se instalarem
futuramente na área de intervenção do plano, situação que, a verificar-se, resultará num importante contributo
para a execução da proposta do plano e para a sua sustentabilidade económica e financeira.
Foram já neste contexto encetados alguns contatos com vista à instalação de novas unidades
empresariais na área de intervenção, de entre os quais se salienta a unidade agroindustrial associada a
produtos para uso farmacêutico. A instalação desta unidade agroindustrial, a promover imediatamente após a
aprovação e entrada em vigor do plano de pormenor, resulta da concretização de um projeto de Potencial
Interesse Nacional (PIN) e promoverá a criação de 133 postos de trabalho, sendo que mais de 90 % destes
postos de trabalho absorverá mão-de-obra local.
A entrada em laboração desta unidade resultará num impacte socioeconómico significativo para a freguesia
de São João de Negrilhos e para o concelho de Aljustrel e poderá inclusivamente potenciar a fixação de
novos residentes na freguesia, sendo igualmente de assinalar o forte efeito que esta empresa terá na redução
da taxa de desemprego que se verifica em Aljustrel.
A instalação de outras unidades agroindustriais na área de intervenção, em conformidade com o previsto pelo
plano de pormenor, tenderá a ocorrer igualmente num horizonte temporal de curto prazo, resultando na criação
adicional de mais 27 postos de trabalho, em conformidade com as dotações previstas pelas respetivas
empresas, resultando assim na criação de um registo total de 160 novos empregos.
Neste sentido, e observadas as expetativas de ocupação manifestadas junto da entidade promotora do plano,
nomeadamente num horizonte temporal de curto prazo, a programação da execução do plano de pormenor viria
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a ser orientada em função destas mesmas expetativas, uma vez que estas ocupações permitem perspetivar um
investimento faseado e articulado com a incorporação de mais-valias associadas à instalação de novas
unidades empresariais, com o consequente retorno financeiro para o promotor do plano, em resultado da
venda de solos com aptidão para a edificação, e também para o município, nomeadamente através da
liquidação das taxas urbanísticas com incidência na construção de novos edifícios.
Este retorno financeiro para o município poderá e deverá ainda observar suporte na liquidação de taxas
associadas a compensações pela não realização de infraestruturas urbanísticas, caso a Câmara Municipal
venha a assegurar a ligação de algumas redes de infraestruturas básicas (abastecimento de água e drenagem e
tratamento de águas residuais) às redes municipais existentes, bem como pela não cedência de áreas a
afetar a espaços verdes e/ou equipamentos de utilização coletiva (uma vez que não se justifica a sua
localização), nos termos previstos no Regulamento Municipal de Edificações e Urbanismo (RMEU) do Município
de Aljustrel.
Importará no presente contexto de análise assumir uma referência expressa ao facto que o faseamento previsto
e assumido para a execução do plano de pormenor poderá vir a ser objeto de ajustes, decorrendo estes mesmos
ajustes da capacidade e oportunidade financeira para a realização das intervenções previstas na solução
urbanística formalizada pelo plano, que estará sempre dependente do interesse e das perspetivas de
investimento a assumir pelo setor privado, nomeadamente pelas empresas que se pretendem instalar
futuramente na área de intervenção, embora a expetativa gerada aponte para a sua instalação num horizonte
temporal de curto prazo.
A concretização das intervenções previstas pelo plano para a área de intervenção estará sobretudo dependente
da realização de investimentos a cargo da entidade promotora do plano, em articulação com a Câmara Municipal
de Aljustrel, podendo estes ser suportados, ainda que parcialmente, através da concessão de alguns apoios
financeiros enquadrados no Programa Operacional Regional do Alentejo - Alentejo 2020 (PORA 2020).
O retorno dos investimentos municipais estimados com a realização dos ramais de ligação às redes públicas
de abastecimento de águas e drenagem de águas residuais será assegurado com a liquidação das taxas
inerentes á emissão dos alvarás das novas construções admitidas na área de intervenção e da
liquidação das taxas pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas, em
conformidade com o estabelecido no RMEU de Aljustrel, como referido.
Ainda no presente contexto será assumir de forma expressa que a sustentabilidade económica e financeira do
plano em matéria de investimentos privados será sobretudo sustentada através das mais-valias resultantes

RELATÓRIO

316

PLANO DE PORMENOR PARA O CENTRO TECNOLÓGICO E AGROALIMENTAR DO ROXO

dos procedimentos negociais a promover em torno das novas parcelas com aptidão para a instalação de
unidades agroindustriais.
As mais-valias de ordem económica decorrentes da execução do plano de pormenor não se esgotam no entanto
nas mais-valias suprarreferidas, sendo igualmente de considerar o potencial retorno financeiro que se
encontra diretamente associado à venda / aquisição de terrenos, designadamente através da cobrança do
Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT) e do retorno anual que estará
diretamente associado à liquidação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), suportando este último o
retorno do investimento municipal a realizar.
Importará por último assumir uma referência expressa ao facto que para além das mais-valias de ordem
financeira, serão largamente complementadas pelas mais-valias decorrentes dos ganhos em matéria de
dinâmicas socioeconómicas, nomeadamente as que observam relação direta com a oportunidade de
crescimento económico, com a geração de emprego e consequente possibilidade de fixação de novos
residentes no concelho, não sendo em momento algum de omitir as receitas municipais lançadas sobre o
lucro tributável das empresas que venham a exercer futuramente a sua atividade na área de intervenção do
plano.
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19. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
DA EXECUÇÃO DO PLANO INDICADORES QUANTITATIVOS E
QUALITATIVOS

A monitorização da estratégia, objetivos e resultados da execução do plano de pormenor está prevista na Lei de
bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo (LBPSOTU)125,
designadamente no seu artigo 57º, segundo o qual “Todos os programas e planos territoriais devem definir
parâmetros e indicadores que permitam monitorizar a respetiva estratégia, objetivos e resultados da sua
execução”.
Esta monitorização deve assim ser sustentada através da avaliação de um conjunto de parâmetros e indicadores
previamente definidos, sendo assegurada a disponibilização pública “através dos meios informáticos adequados
e que promovam a interoperabilidade e a articulação a nível nacional, regional e local”.126
Concretiza igualmente o RJIGT127, nomeadamente no seu artigo 107º, que “o plano de pormenor inclui
indicadores qualitativos e quantitativos que suportem a avaliação prevista (…)”, articulando-se esta com o
disposto no n.º 1 do artigo 187º do regime jurídico suprarreferido, que estabelece que “As entidades da
administração devem promover permanente avaliação da adequação e concretização da disciplina consagrada
nos programas e planos territoriais por si elaborados, suportada nos indicadores qualitativos e quantitativos
neles previstos.”
Tendo por pressuposto o cumprimento desta exigência, o plano de pormenor enquadra um conjunto de
indicadores qualitativos e quantitativos que são entendidos como fundamentais para a avaliação e monitorização
do próprio plano, assumindo-se que a monitorização destes indicadores poderá contribuir para a realização da
avaliação da execução do plano de pormenor e fundamentar, eventualmente, a necessidade da sua revisão,
sustentando assim, simultaneamente a obtenção de elementos informativos capazes de coadjuvar a elaboração
do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT) do município de Aljustrel, a formalizar nos
termos previstos no RJIGT.
Desta forma, a monitorização da operacionalização do plano de pormenor deverá corresponder a um processo
de acompanhamento regular e sistemático da execução das soluções previstas no âmbito da proposta do plano
ao longo do período previsto para a sua vigência, incidindo sobretudo sobre os aspetos seguintes:
Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 104.
Em conformidade com o disposto no n.º 3 do art.º 57º da Lei n.º 31/2014 de 30 de maio.
127 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
125
126
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•

1. Monitorização da implementação, através do acompanhamento da realização das intervenções
previstas, designadamente em matéria de infraestruturação e edificação;

•

2. Monitorização de impactes, através da Avaliação do grau de alcance dos objetivos subjacentes
à elaboração do plano e dos resultados alcançados com a sua execução;

•

3. Monitorização estratégica, através da aferição e confirmação da adequação das ações e
projetos previstos ao alcance dos objetivos do plano.

Para assegurar um adequado acompanhamento e monitorização do processo de implementação do plano de
pormenor e da execução do Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo deverá a entidade promotora do plano,
em parceria com a Câmara Municipal de Aljustrel, promover a constituição de uma base de dados de controle e
de monitorização do processo de execução e da ocupação da área de intervenção a submeter à disciplina do
plano, sendo esta sustentada nos indicadores qualitativos e quantitativos que se encontram agregados em 3
domínios de intervenção, designadamente: ordenamento do território, qualidade ambiental e desenvolvimento
socioeconómico, em conformidade com o constante do quadro seguinte.
Quadro 62 - Avaliação da execução do plano - Indicadores qualitativos e quantitativos
Domínio de
Intervenção

Ordenamento do
Território

Desenvolvimento
Socioeconómico

Qualidade
Ambiental

Indicador
Número edifícios
Área de implantação total dos edifícios
Área total de construção
Área de construção (comércio)
Área de construção (serviços)
Área de construção (indústria)
Área de construção (armazenagem)
Área de circulação viária
Área de espaços verdes
Lugares de estacionamento
Ações de divulgação e promoção do Centro
Tecnológico e Agroalimentar do Roxo
Dinâmica empresarial (Empresas instaladas na
área do plano)
Emprego gerado (postos de trabalho) na área do
plano
N.º médio de trabalhadores ao serviço por
empresa
Volume de negócios
Peso do CTAR no volume de negócios das
empresas do concelho
Empresas/atividades licenciadas que prevejam
técnicas sustentáveis de construção
N.º de empresas com certificação ambiental

Unid.
medida
n.º
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Meta /
Objetivos
Aumentar
Aumentar
Aumentar
Aumentar
Aumentar
Aumentar
Aumentar
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

Fontes de
Informação
CMA / ABRoxo
CMA / ABRoxo
CMA / ABRoxo
CMA / ABRoxo
CMA / ABRoxo
CMA / ABRoxo
CMA / ABRoxo
CMA / ABRoxo
CMA / ABRoxo
CMA / ABRoxo

n.º

Aumentar

Anual

CMA / ABRoxo

n.º

Aumentar

Anual

CMA / Empresas

n.º

Aumentar

Anual

CMA / Empresas

n.º

Aumentar

Anual

CMA / Empresas

Periodicidade

€

Aumentar

Anual

Empresas

%

Aumentar

Anual

Empresas

n.º

Aumentar

Anual

CMA

n.º

Anual

CMA / Empresas

Anual

CMA

Anual
Anual
Anual

CMA
CMA / Empresas
CMA / Empresas

Resíduos sólidos recolhidos

kg

Resíduos sólidos recolhidos seletivamente
Taxa de separação de resíduos
Taxa de tratamento e reciclagem de resíduos
Iniciativas com vista à promoção do uso eficiente
da água

kg
%
%

Aumentar
Manter /
Diminuir
Aumentar
Aumentar
Aumentar

n.º

Aumentar

Anual

CMA

l

Manter /
Diminuir

Anual

CMA / Empresas

Consumo de água
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Domínio de
Intervenção

Perdas de água no sistema de abastecimento
Taxa de água tratada reutilizada

Unid.
medida
%
%

Produção de águas residuais não domésticas

l

Indicador

Análises de efluentes líquidos em cumprimento
de valor paramétrico
Consumo de energia elétrica

Meta /
Objetivos
Diminuir
Aumentar
Manter /
Diminuir

Anual
Anual

Fontes de
Informação
CMA
CMA / Empresas

Anual

CMA / Empresas

Periodicidade

n.º

Aumentar

Anual

CMA / Empresas

kW/h

Manter /
Diminuir

Anual

Empresas

Assim, a monitorização e avaliação da execução do plano de pormenor, sustentada nos indicadores identificados
no quadro apresentado deverá concretizar:
•

1. Um processo integrado que possibilite a identificação, caracterização e avaliação dos benefícios
e eventuais danos decorrentes da implementação do plano;

•

2. Uma abordagem preventiva que sustente a identificação de componentes preventivas e/ou
mitigadoras das ações / intervenções decorrentes da execução do plano;

•

3. Uma abordagem operacional que permita que as conclusões resultantes do procedimento de
monitorização e avaliação periódicas sejam incorporadas na implementação da solução estabelecida
pelo plano;

•

4. Uma abordagem estratégica, vertida no desenvolvimento de orientações que contribuam para o
reforço das potencialidades da área de intervenção do plano e para a minimização dos
constrangimentos que possam resultar da implementação da proposta do plano.

Nos termos previstos no RJIGT (Vd. n.º 3 do artigo 189º do RJIGT), a Câmara Municipal elaborará, de quatro em
quatro anos, um relatório sobre o estado do ordenamento do território (REOT) municipal, dele constando, entre
outros domínios, a avaliação da importância do Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo na dinâmica do
desenvolvimento municipal, estabelecendo, caso necessário, novas orientações de gestão e programação para
o quadriénio seguinte.
Igualmente nos termos previstos no RJIGT, o relatório suprarreferido deverá ser submetido a apreciação e
discussão em sede de Assembleia Municipal, servindo enquanto elemento de apoio à elaboração do relatório
sobre o estado do ordenamento do território a nível regional, e elaborar pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo e a submeter à apreciação da respetiva tutela.
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Figura 67 – Sistema Natural do Modelo Territorial do PNPOT (extrato)
Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial
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Figura 68 - Sistema Social do Modelo Territorial do PNPOT (extrato)
Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial
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Figura 69 – Sistema Económico do Modelo Territorial do PNPOT (extrato)
Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial
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Figura 70 – Sistema de Conetividade do Modelo Territorial do PNPOT (extrato)
Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial
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Figura 71– Sistema Urbano do Modelo Territorial do PNPOT (extrato)
Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial
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