
  

 

 

 

 

 

 

 

 

RR - Planning, Lda. 
Av. Gomes Freire, n.º 18 

2760 – 066 Caxias | PORTUGAL 
T +351 218 258 892 

E  geral@rrplanning.pt 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Aljustrel 

setembro | 2014  

E17088 

Fase 4 | Versão Final do Plano  

Volume VII – Relatório de Ponderação da 

Discussão Pública 



 

 

 

 

  



   

 

   

 

   

   

Revisão do Plano Diretor Municipal de Aljustrel – Fase 4 – Versão Final do Plano – Volume VII – Relatório de Ponderação da 
Discussão Pública 

E17088_F4_PDM_VOL_VII_PondDP.docx | 1  

  

   

  

ÍNDICE GERAL 

Volume I – Relatório  

Volume IA - Memória Descritiva de Delimitação da RAN 

Volume IB - Memória Descritiva de Delimitação da REN 

Volume II – Regulamento 

Volume III – Programa de Execução 

Volume IV – Relatório Ambiental  

Volume V – Resumo Não Técnico do Relatório Ambiental 

Volume VI – Relatório de Conformidade com o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 

Volume VII – Relatório de Ponderação da Discussão Pública 

ÍNDICE DE CARTAS 

Carta 1 – Planta de Enquadramento 

Carta 2 – Planta da Situação Existente 

Carta 3 – Planta de Ordenamento 

Carta 4 – Estrutura Ecológica Municipal 

Carta 5 – Planta de Condicionantes 

Carta 6 – Planta de Condicionantes – Proposta de Reserva Agrícola Nacional 

Carta 7 – Planta de Condicionantes – Proposta de Reserva Ecológica Nacional  

Carta 8 – Planta do perímetro urbano de Aljustrel 

Carta 9 – Planta do perímetro urbano de Ervidel 

Carta 10 – Planta do perímetro urbano de Messejana  

Carta 11 – Planta do perímetro urbano de Montes Velhos 

Carta 12 – Planta do perímetro urbano de Rio de Moinhos 

Carta 13 – Planta do perímetro urbano de Aldeia do Elvas 

Carta 14 – Planta do perímetro urbano de Carregueiro 

Carta 15 – Planta do perímetro urbano de Corte Vicente Anes 

Carta 16 – Planta do perímetro urbano de Jungeiros 

Carta 17 – Planta do perímetro urbano de Bairro de S. João 

Carta 18 – Proposta de classificação e delimitação das zonas sensíveis e mistas 



2 | E17088_F4_PDM_VOL_VII_PondDP.docx 

  

   

 

Carta 19 – Inventário Municipal do Património 

Carta 20 – Riscos Naturais e Tecnológicos 

  



   

 

   

 

   

   

Revisão do Plano Diretor Municipal de Aljustrel – Fase 4 – Versão Final do Plano – Volume VII – Relatório de Ponderação da 
Discussão Pública 

E17088_F4_PDM_VOL_VII_PondDP.docx | 3  

  

   

  

ÍNDICE 

1.  INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 5 

2.  ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES .................................................................................. 7 

 

ANEXOS 

Anexo I – Resposta da DGADR à pretensão apresentada para o perímetro do São João de Negrilhos 

Anexo II – Participações recebidas 

 
 
 
 
 
 
 
  



4 | E17088_F4_PDM_VOL_VII_PondDP.docx 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO SOBRE O DOCUMENTO E AUTORES 

Cliente Câmara Municipal de Aljustrel 

Referência do Projeto E17088 

Descrição do Documento Relatório de Ponderação da Discussão Pública 

Versão Versão Final do Plano 

Referência do Ficheiro E17088_F4_PDM_VOL_VII_PondDP.docx 

N.º de Páginas 16 + Anexos 

Autores Equipa do Plano 

Outras Contribuições  

Diretor de Projeto Romana Rocha 

Data 5 de setembro de 2014 

 
 
 



   

 

   

 

   

   

Revisão do Plano Diretor Municipal de Aljustrel – Fase 4 – Versão Final do Plano – Volume VII – Relatório de Ponderação da 
Discussão Pública 

E17088_F4_PDM_VOL_VII_PondDP.docx | 5  

  

   

  

1.  INTRODUÇÃO 

Na sequência da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Aljustrel, a Câmara Municipal de 

Aljustrel (CMA), em cumprimento do artigo 77.º, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na 
redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, procedeu à abertura do período 
de Discussão Pública.  

O período de Discussão Pública foi publicitado no Diário da República, 2.ª Série – Aviso 
n.º 14895/2013, de 4 de Dezembro, tendo decorrido entre  11 de Dezembro de 2013 e 23 de Janeiro 
de 2014, num total de 30 dias úteis. A proposta de revisão do PDM esteve disponível para consulta 

na secretaria da Divisão Técnica da Câmara Municipal de Aljustrel e no sítio de internet: www.mun-
aljustrel.pt, sendo representada pelos seguintes elementos que compõem o Plano: 

 Regulamento; 

 Planta de Ordenamento; 

 Plantas dos perímetros urbanos; 

 Planta de Condicionantes; 

 Planta de Condicionantes – Proposta da Reserva Agrícola Nacional; 

 Planta de Condicionantes – Proposta da Reserva Ecológica Nacional. 

E pelos seguintes elementos que acompanham o Plano: 

 Relatório;  

 Programa de Execução;  

 Relatório Ambiental Preliminar e Resumo Não Técnico; 

 Planta de Enquadramento; 

 Planta da Situação Existente; 

 Planta da Estrutura Ecológica Municipal; 

 Carta de Riscos Naturais; 

 Mapa de Ruído; 

 Planta de Inventário Patrimonial; 

 Parecer Final da Comissão de Acompanhamento; 

 Ata da Reunião de Concertação; 

 Nota Informativa – DGT; 

 Parecer DGEG. 

Foi disponibilizado na secretaria da Divisão Técnica da Câmara Municipal de Aljustrel e no sítio de 
internet, um formulário de participação, para o registo escrito por parte dos interessados de 

quaisquer reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento. A submissão das 

http://www.mun-aljustrel.pt/
http://www.mun-aljustrel.pt/
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participações desenrolou-se presencialmente na secretaria da Divisão Técnica da Câmara Municipal 
de Aljustrel, por correio registado ou através do endereço eletrónico: div-tecnica@mun-aljustrel.pt. 

Foram realizadas as seguintes reuniões de apresentação da Proposta de Plano1, respeitando uma 

perspetiva temática ou territorial: 

 Apresentação relativa às Atividades Económicas – dia 26 de Novembro de 2013, pelas 18h30; 

 Apresentação relativa à freguesia de Aljustrel – dia 26 de Novembro de 2013, pelas 20h30; 

 Apresentação relativa à Educação e Ação Social – dia 27 de Novembro de 2013, pelas 16h30; 

 Apresentação relativa à (ex-) freguesia de Rio de Moinhos – dia 27 de Novembro, pelas 18h30; 

 Apresentação relativa à Segurança - dia 28 de Novembro de 2013, pelas 16h30; 

  Apresentação relativa à freguesia de Ervidel - dia 28 de Novembro, pelas 18h30; 

  Apresentação relativa à freguesia de Messejana - dia 28 de Novembro, pelas 20h30. 

No âmbito da Discussão Pública, foram recebidas 19 participações, cuja apreciação individual é 

apresentada no capítulo 2, com indicação das alterações daí decorrentes na Proposta de Plano. 

Em Anexo, apresentam-se as participações recebidas. 

                                                           
 
 
1 A realização das referidas reuniões dependeu da presença de público. 

mailto:div-tecnica@mun-aljustrel.pt
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2. ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES 

Foram recebidas, como já referido, 19 participações, que serão analisadas individualmente no 

presente documento, com a indicação da resposta a enviar ao participante, e de eventuais 
alterações daí decorrentes na Proposta de Plano. 

Quadro 2.1 – Identificação dos participantes 

N.º da 
participação 

Identificação Localização 

1 
União das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos União das freguesias de 

Aljustrel e Rio de Moinhos 

2 Junta de Freguesia de Messejana  Freguesia de Messejana 

3 Junta de Freguesia de Messejana Freguesia de Messejana 

4 Junta de Freguesia de Messejana Freguesia de Messejana 

5 Junta de Freguesia de Messejana Freguesia de Messejana 

6 Junta de Freguesia de Messejana Freguesia de Messejana 

7 Junta de Freguesia de Messejana Freguesia de Messejana 

8 
Junta de Freguesia de São João de Negrilhos Freguesia de São João de 

Negrilhos 

9 
Joaquim da Conceição Brás União das freguesias de 

Aljustrel e Rio de Moinhos 

10 
Orica Mining Services Portugal, S.A. União das freguesias de 

Aljustrel e Rio de Moinhos 

11 
Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel União das freguesias de 

Aljustrel e Rio de Moinhos 

12 
Alfredo Pardal Fialho União das freguesias de 

Aljustrel e Rio de Moinhos 

13 EDIA, S.A. Município de Aljustrel 

14  Eduarda Maria Araújo Ferreira Município de Aljustrel 

15 Eduarda Maria Araújo Ferreira Freguesia de Montes Velhos 

16  Eduarda Maria Araújo Ferreira Município de Aljustrel 

17 ICNF Município de Aljustrel 

18 
Lopis Portugal Freguesia de São João de 

Negrilhos 

19 
Sociedade Agrícola Lagoa da Ordem União das freguesias de 

Aljustrel e Rio de Moinhos 
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Participação n.º 1 - União das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos 

Refere a presença de um loteamento aprovado, em área classificada como Espaço de Atividades 
Económicas na planta do perímetro urbano de Rio de Moinhos.  

Resposta: Com efeito, para área em causa existe um loteamento aprovado. No entanto, o mesmo 
foi aprovado em Reunião de câmara de 05 de Abril de 2007, não tendo ainda sido concretizado 
qualquer lote. Nesse sentido, e face à sua localização excêntrica relativamente à área central do 

perímetro urbano bem como à proximidade ao cemitério, considerou-se que esta área deveria ser, 
toda ela, classificada como Espaço de Atividades Económicas proposto. Salienta-se o facto de o 
perímetro urbano deter vastas áreas livres passiveis de ocupação urbana. 

 

Participação n.º 2 - Junta de Freguesia de Messejana  

Propõe a classificação como solo urbanizável/espaços residenciais de área classificada como 

Espaços Verdes na versão para Discussão Pública da planta do perímetro urbano de Messejana, 
face a sua elevada capacidade construtiva e pelo fato de assim estar classificada no PDM em vigor. 

Resposta: Foi considerada a proposta apresentada, mantendo-se o uso do PDM em vigor. 

 

Participação n.º 3 - Junta de Freguesia de Messejana 

Refere a presença de um loteamento aprovado de área classificada como Espaços de Usos 

Especiais - Equipamentos na planta do perímetro urbano de Messejana. 

Resposta: Foi considerada a proposta apresentada, mantendo-se o uso do PDM em vigor. 

 

Participação n.º 4 - Junta de Freguesia de Messejana 

Propõe a classificação como solo urbanizável/espaços residenciais de uma área classificada como 
Espaços Verdes na planta do perímetro urbano de Messejana, face a sua elevada capacidade 

construtiva. 

Resposta: Foi considerada a proposta apresentada, mantendo-se o uso do PDM em vigor. 

 

Participação n.º 5 - Junta de Freguesia de Messejana 

Propõe a classificação como solo urbanizável/espaços residenciais de uma área classificada como 
Espaços Verdes na planta do perímetro urbano de Messejana, face a sua elevada capacidade 

construtiva. 

Resposta: Foi considerada a proposta apresentada, mantendo-se o uso do PDM em vigor. 
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Participação n.º 6 - Junta de Freguesia de Messejana 

Propõe a classificação como solo urbanizável/espaços residenciais de área classificada como 
Espaços Verdes na planta do perímetro urbano de Messejana, face a sua elevada capacidade 
construtiva. 

Resposta: Foi considerada a proposta apresentada, mantendo-se o uso do PDM em vigor. 

 

Participação n.º 7 - Junta de Freguesia de Messejana 

Propõe a classificação como solo urbanizável/espaços residenciais de uma área adjacente ao 
perímetro urbano classificada como solo rural, face a sua elevada capacidade construtiva. 

Resposta: Foi considerada a proposta apresentada, tendo-se procedido a um aumento da área do 

perímetro urbano.  

 

Participação n.º 8 - Junta de Freguesia de São João de Negrilhos 

Solicita a integração no perímetro urbano de São João de Negrilhos de uma área classificada como 
Espaço Agrícola de Produção adjacente ao perímetro urbano. Considera que o espaço beneficiou 
de melhorias significativas ao nível da mobilidade urbana e refere que na proximidade existem um 

conjunto de equipamentos bem como uma ciclovia que permite a ligação entre os dois aglomerados 
populacionais.  

Resposta: A área em causa encontra-se dentro da área do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo. 

Nesse sentido, embora a questão já tivesse sido avaliada durante a elaboração do PDM, foi 
novamente colocada a Direção Geral do Desenvolvimento Rural, cuja resposta foi negativa, e é 
apresentada no Anexo I. 

 

Participação n.º 9 - Joaquim da Conceição Brás 

Solicita a integração no perímetro urbano de Aljustrel de uma área adjacente situada na E.N. 383, 

ou, em alternativa, que seja concedida a possibilidade de construção de uma moradia. 

Resposta: Relativamente a esta questão deve ser mencionado que a pretensão se insere 
parcialmente em Reserva Ecológica Nacional, o que inviabiliza a construção, acrescendo que, de 

acordo com o PROT Alentejo, e face ao grau de concretização do perímetro urbano de Aljustrel, 
este perímetro não tem justificação para proceder a mais aumentos do seu perímetro. 
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Participação n.º 10 - Orica Mining Services Portugal, S.A. 

Pretende validar a ausência de condicionantes em sede de Revisão de PDM que obstem a expansão 
da fábrica da Orica. 

Resposta: Relativamente à expansão da fábrica, a revisão do PDM não impõe condicionantes 
adicionais às já existentes relativas à futura expansão da fábrica da Orica. 

 

Participação n.º 11 - Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel 

Solicita a integração no perímetro urbano de Aljustrel de uma área adjacente ao mesmo.   

Resposta: A expansão do perímetro urbano de Aljustrel encontra-se condicionada pelas 

orientações do Plano Regional de Ordenamento do Alentejo (PROT). Desta forma, as alterações 
efetuadas no sentido do aumento do mesmo foram devidamente justificadas no sentido da sua 
aprovação, e basearam-se nas características funcionais, como é o caso do aumento do espaço 

dedicado a atividades económicas, ou na existência de área com aptidão para a construção, como 
é o caso de uma área a norte adjacente ao perímetro urbano. A área para a qual é solicitada a 
integração no perímetro urbano, além de se encontrar na proximidade dos Espaços de Recursos 

Gelógicos, consiste numa área com declives acentuados, sem aptidão para a construção. 

 

Participação n.º 12 - Alfredo Pardal Fialho 

Solicita a integração no perímetro urbano de Aljustrel de uma área adjacente, pelo facto de 
considerar que a mesma possui condições de edificabilidade.  

Resposta: A expansão do perímetro urbano de Aljustrel encontra-se condicionada pelas 

orientações do Plano Regional de Ordenamento do Alentejo (PROT). Desta forma, as alterações 
efetuadas no sentido do aumento do mesmo foram devidamente justificadas por forma a estarem 
em conformidade com o PROT, tendo em conta as características funcionais, como é o caso do 

aumento do espaço dedicado a atividades económicas, ou na existência de área com aptidão para 
a construção, como é o caso de uma área a norte adjacente ao perímetro urbano. A área alvo da 
pretensão, não reúne as condições para vir a ser considerada na medida em que se insere 

parcialmente em Reserva Ecológica Nacional, estando localizada em área com declives 
acentuados, sem aptidão para a construção. 

 

Participação n.º 13 - EDIA, S.A. 

Assinala a necessidade de representar na Planta de Condicionantes os três reservatórios afetos à 
rede primária do perímetro hidroagrícola que se encontravam em falta na versão para Discussão 

Pública. 

Resposta: Foi atendida a participação tendo sido representados os três reservatórios na Planta de 
Condicionantes.  
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Participação n.º 14 - Eduarda Maria Araújo Ferreira 

Considera não se encontrar representado o risco de rotura de barragem do Roxo e questiona a 
ausência de referência ao Plano de Emergência Interno e Sistema de Aviso e Alerta para a 
Barragem do Roxo. Considera que este Plano merece um maior empenhamento da Câmara 

Municipal, assim como a sinalização e acompanhamento da Estação Elevatória e Reservatório da 
EDIA (na proximidade de Montes Velhos). 

Resposta: No Anexo II – Riscos Naturais e Tecnológicos ao Volume I – Relatório, consta um 

subcapítulo (3.2.2) dedicado às Cheias e Inundações por rutura de barragens, diferenciando-se 
claramente do subcapítulo de Cheias e inundações (3.1.5). Naquele capítulo é apresentada a 
informação disponibilizada no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6) com 

referência à onda de inundação provocada pela rotura da barragem do Roxo. 

Não foi possível obter, à data da elaboração da versão para Discussão Pública, a representação 
gráfica da onda de inundação da Barragem do Roxo, mas a mesma foi incorporada na versão final 

da Carta de Riscos. 

Acresce-se que as competências da Câmara Municipal em matéria de Proteção Civil são 
independentes da Revisão do PDM. 

 

Participação n.º 15 - Eduarda Maria Araújo Ferreira 

Questiona a inclusão no perímetro urbano de arruamento limítrofe e de uma faixa de terreno paralela 

ao arruamento com barranco e conduta de águas pluviais. 

Questiona sobre a competência do caminho rural, devido ao mau estado de conservação. 

Resposta: Com efeito, as cartas dos perímetros apresentam alguma dificuldade de leitura dos 

limites, pelo que foi revista essa representação gráfica.  

 

Participação n.º 16 - Eduarda Maria Araújo Ferreira 

Alerta para a má qualidade de água para consumo humano da barragem do Roxo, questionando a 
falta de cumprimento das obrigações de fiscalização e minimização por parte da Câmara Municipal 
e a ausência de medidas concretas de proteção e salvaguarda das zonas de aquíferos. 

Resposta: No sentido de dar resposta às questões colocadas, apresentam-se os procedimentos de 
controlo da qualidade da água em baixa e em alta, fazendo igualmente uma referência à qualidade 
da água na albufeira do Roxo. 

No que se refere ao controlo de qualidade da água para consumo humano, o município de Aljustrel 
é responsável pelo sistema em baixa, ou seja, pelo sistema de distribuição de água, até à torneira 
do consumidor.  

Considerando a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, o Município, tomou 
todas as diligências necessárias de modo a adotar o exposto no referido diploma legal, 
nomeadamente, no que concerne à frequência de amostragem e de análises a cumprir nas torneiras 
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dos consumidores do Município (sistema em baixa). O diploma legal estabelece, igualmente, as 
normas de qualidade, aplicáveis à água para consumo humano, para cada parâmetro cujo controlo 
é obrigatório, através do estabelecimento de valores paramétricos (valor ou concentração 

especificada para uma propriedade, elemento ou substância existente na água).  

O Município de Aljustrel, enquanto entidade gestora do sistema de abastecimento público de água 
em baixa, garante que a água destinada ao consumo humano é salubre, limpa e equilibrada através 

do desenvolvimento de dois programas: o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) e 
o Programa de Controlo Operacional (PCO).  

O PCQA é um plano anual e aprovado pela Entidade Reguladora de Águas e Resíduos, no qual são 

realizadas análises em vários pontos de amostragem escolhidos de forma homogénea com vista a 
uma melhor representatividade da qualidade da água em todo o concelho. 

No Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) para consumo humano estabelecido, são 

analisados 46 parâmetros. Os parâmetros de controlo da qualidade da água para consumo humano 
encontram-se agrupados em dois tipos de controlo: rotina e inspeção.  

O Controlo de Rotina permite fornecer regularmente informações sobre a qualidade organolética e 

microbiológica da água destinada ao consumo humano, assim como sobre a eficácia dos 
tratamentos existentes (especialmente a desinfeção), tendo em vista determinar a sua conformidade 
com os valores paramétricos estabelecidos no diploma mencionado. Este controlo subdivide-se em 

Controlo de Rotina 1 (parâmetros microbiológicos e desinfetante residual) e Controlo de Rotina 2 
(parâmetros indicadores).  

O Controlo de Inspeção (parâmetros químicos) tem como objetivo obter as informações necessárias 

para verificar o cumprimento dos valores paramétricos da legislação em vigor.  

Em complemento desenvolveu-se o Programa de Controlo Operacional (PCO), com o objetivo de 
verificar o nível da qualidade da água para consumo humano em toda a extensão do sistema de 

abastecimento e detetar atempadamente possíveis anomalias, ocasionais ou de carácter 
sistemático, de modo a permitir que sejam postas em prática medidas preventivas eficazes. 

Todos os resultados obtidos são remetidos à Autoridade de Saúde e à Entidade competente 

(ERSAR). 

A ERSAR anualmente elabora o Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal, 
no qual está inserido um volume somente sobre a qualidade da água para consumo humano o qual 

sintetiza a informação mais relevante relativa à qualidade da água para consumo humano de cada 
ano. 

No relatório de 2011, é possível observar que a percentagem de água segura no município de 

Aljustrel é de 98,40% e no relatório de 2012 é de 99,03%, tendo-se verificado um aumento na 
percentagem de água segura (qualidade). 

Perante o exposto acima, pode-se concluir que a água fornecida aos consumidores do concelho de 

Aljustrel é considerada uma água segura. 

As Águas Públicas do Alentejo são responsáveis pela gestão do sistema em alta, ou seja desde da 
captação de água, adução até à saída dos reservatórios. 

O sistema em alta, tal como o sistema em baixa realiza também o controlo da qualidade da água de 
acordo com a legislação em vigor. 
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São enviados trimestralmente a esta Entidade Gestora, pelo sistema em alta, relatórios de qualidade 

da água nos pontos de entrega cujos resultados, até ao momento cumprem os valores estabelecidos 
pela legislação. 

Todos os resultados obtidos na alta, são igualmente remetidos à Autoridade de Saúde e à Entidade 

competente (ERSAR). 

No Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal - 2011, verifica-se que a 
percentagem de água segura no sistema em alta (Águas Públicas do Alentejo) é de 98.09% e no 

relatório de 2012 é de 98.99%, tendo-se verificado um aumento na percentagem de água segura. 

Perante o exposto acima, pode-se concluir que a água fornecida aos consumidores do concelho de 
Aljustrel é considerada uma água segura. 

Quanto à qualidade de água na origem, Albufeira do Roxo, não é da competência do município 
efetuar o controlo de qualidade, mas sim a APA (Agência Portuguesa do Ambiente, ex. ARH-
Alentejo), a qual possui redes de monitorização nas albufeiras, efetuando o controlo da qualidade 

da água periodicamente. No Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) 
(http://snirh.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.5) verifica-se que, de acordo com dados mais 
recentes, a água da albufeira do Roxo está classificada como uma água aceitável, suficiente para 

irrigação para usos industriais e produção de água potável após tratamento rigoroso (classe C). 

Verifica-se realmente que a albufeira do Roxo apresenta algumas fontes de contaminação, 
nomeadamente descarga de efluentes provenientes de ETAR’s em mau funcionamento, práticas 

fitossanitárias e de adubação de culturas, pastoreio de animais, as quais devem ser tidas em conta 
e encontrar formas de combater as mesmas. No entanto, a mesma não está classificada como uma 
água de má qualidade. 

Importa referir que a fiscalização do Plano de Ordenamento da Albufeira do Roxo compete, para 
além do município de Aljustrel, a outras entidades, como o município de Beja e APA (ex. ARH- 
Alentejo). 

 

Participação n.º 17 – ICNF 

Sugere as seguintes alterações ao Regulamento: 

 A alínea f) do n.º 3 do artigo 36.º deve ser redigida como “A instalação de unidades de produção 
de energia, designadamente térmica e aerogeradores com potência unitária superior ou igual a 
300kV” 

 A alínea c) do n.º 4 do artigo 36.º deverá ser redigida como “Implementação ou reconversão de 
culturas através do recurso à rega, com exceção de cereais, prados e co-associações de 
leguminosas e gramíneas” 

 No n.º 6 do artigo 36.º a entidade competente é a “Autoridade Nacional para a Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade”. 

 No artigo 22.º, a tipologia “estabelecimento hoteleiro” deve ser interditada na Rede Natura. 
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 No artigo 22.º, a tipologia “parques de campismo e caravanismo” deve ser sujeita a avaliação de 
incidências ambientais. 

 No artigo 62.º devem ser interditos os seguintes atos em EEM: 

– “O abate ou arranque de exemplares de quercíneas quando seja para conversão cultural e 
quando se situem fora dos blocos ou perímetros de rega; 

– A instalação de povoamentos florestais cuja espécie não seja a azinheira ou o sobreiro”. 

Sugere as seguintes alterações à cartografia da EEM: 

 Homogeneizar a mancha de montado de maior extensão, imediatamente a Sul de Aljustrel. 

 Retirar florestações das áreas abertas e de montado, assim como as culturas permanentes.  

 Retirar as áreas de montado na zona sudeste da ZPE, de modo a assegurar a continuidade das 
áreas abertas com o PDM de Beja. 

 Validar a delimitação das manchas de montado na área do marco geodésico da Malhadinha, face 

a ocorrência de aves estepárias.  

Resposta: Foram efetuadas todas as alterações sugeridas.  

 

Participação n.º 18 – Lopis Portugal 

Solicita a alteração da REN para implantação de uma unidade de preparação e comercialização de 
Amêndoas. 

Pretende a construção de instalações de apoio à atividade agrícola – edifício para preparação e 
comercialização de amêndoa 

 A área total do prédio é de 123,93 ha 

 A área que pretende desafetar tem cerca 1000 m2 

 O monte existente também se encontra em REN e tem cerca de 700 m2 

Resposta: Tendo em conta o modelo de ordenamento proposto bem como o conteúdo das linhas 

de orientação estratégica (LOE) que apontam para a diversificação da base económica e 
desenvolvimento do tecido empresarial local (LOE A) e para o desenvolvimento e afirmação da 
agricultura de regadio e das agroindústrias (LOE B), considerou-se a exclusão de uma área de REN 

por forma a ser viável a exploração agrícola. 

 

Participação n.º 19 – Sociedade Agrícola Lagoa da Ordem 

Solicita a alteração da REN para viabilizar o aumento da atividade incluído unidades de 
transformação. 

A área total do prédio é de 288 ha, atualmente a herdade destina-se unicamente à cultura de 

azeitona, com 288 hectares, prevendo-se atingir uma produção total de 1600 a 1800 toneladas e 
uma capacidade de produção de 350.000 litros de azeite. Desta forma, surge a necessidade de 
construção de novas instalações de apoio para a transformação de produtos diretamente afetos à 

exploração. Acresce ainda a proposta de uma unidade de turismo rural. 

 A proposta abrange áreas classificadas na REN: “Áreas de máxima infiltração” 
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 Existem algumas construções existentes designadamente um casão agrícola também em REN 

 Propõe a construção de um conjunto de estruturas designadamente: Unidade de armazenamento 
mais lagar; Alpendre para tratores e alfaias agrícolas; Unidade de transformação e conserva de 
azeitona; unidade de turismo rural Conclusão 

Resposta: Tendo em conta o modelo de ordenamento proposto bem como o conteúdo das linhas 
de orientação estratégica (LOE) que apontam para a diversificação da base económica e 
desenvolvimento do tecido empresarial local (LOE A) e para o desenvolvimento e afirmação da 

agricultura de regadio e das agroindústrias (LOE B), considerou-se a exclusão de uma área de REN 
por forma a ser viável a exploração agrícola. 

 

No seguimento da receção e análise das participações recebidas em sede de discussão pública 
procederam-se às alterações acima mencionadas bem como às alterações acordadas com as 
diversas entidades de acordo com os pareceres apresentados e que foram anexados à versão para 

discussão pública. 
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Anexo I Resposta da DGADR à 
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Anexo II Participações recebidas





Participação n.º 1





I.     IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

 

Nome: União das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos

Morada: Avenida 1º Maio, S/N

Código Postal: 7600-010 Aljustrel                       Freguesia: União das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos

Endereço Eletrónico: geral@jf-aljustrel.pt

Contato Telefónico: 284602404                Data: 2014-01-22 17:31:54

 

II.    LOCAL DE CONSULTA DO PLANO

 

Local de Consulta do Plano: Junta de Freguesia

 

III.    DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO (Exposição/Sugestão/Reclamação)

Na área assinalada na figura verifica se a existência de um loteamento aprovado.
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