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PROPOSTA DE 

DELIMITAÇÃO E 

FUNDAMENTAÇÃO 
UNIDADE DE EXECUÇÃO DA 

ENVOLVENTE AO CAMPO DA BAIÔA 

- ERVIDEL  

NOTA INTRODUTÓRIA 

O presente documento enquadra e define a oportunidade de elaboração de uma 

Unidade de Execução (UE) numa área que se encontra integrada no perímetro urbano 

do aglomerado de Ervidel, freguesia de Ervidel, concelho de Aljustrel, de acordo e para 

os efeitos do que se encontra previsto no n.º 2 do artigo 147º do Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio, que estabelece o Regime Jurídicos dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (RJIGT). 

 

A intenção de promover a delimitação desta UE, que assume a designação de Unidade 

de Execução da Envolvente ao Campo da Baiôa - Ervidel, adiante designada de UE, 

consubstancia-se na necessidade de assegurar o enquadramento de alguns operações 

urbanísticas que visam a ocupação urbana de uma área que se apresenta localizada no 

quadrante Sudeste do aglomerado supra referido, cuja execução futura promoverá a 

consolidação urbana do local e o remate urbano do aglomerado que se apresenta 

delimitado pelo traçado da EN2. 

 

Tendo em consideração que a UE não foi precedida da elaboração de plano de 

urbanização ou plano de pormenor, deverá a Câmara Municipal de Aljustrel promover, 

previamente à aprovação da UE, um período de discussão pública, nos termos análogos 

 aos previstos para o plano de pormenor, em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 

148º do regime jurídico supra referido. 
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1. ENQUADRAMENTO LEGAL 

1.1. Nota Introdutória 

 

A delimitação de uma UE consiste num ato de natureza administrativa cujo procedimento segue, 

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

esta razão, tal procedimento deve obedecer a determinados requisitos, nomeadamente no que 

observa relação com as exigências de fundamentação, sobretudo quendo se atende ao facto que 

no seu âmbito territorial haverá lugar à utilização de sistemas e instrumentos de execução dos 

planos e a concretização de mecanismos perequativos, com repercussões ao nível da esfera 

jurídica dos proprietários envolvidos. 

 

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

enquanto unidade de execução permite assegurar o cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 

148º do RJIGT, no qual se estabelece que “As unidades de execução devem ser delimitadas de 

modo a assegurar um desenvolvimento urbano harmonioso e a justa repartição de benefícios e 

encargos pelos proprietários abrangidos, devendo integrar as áreas a afetar a espaços públicos, a 

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

 

 

1.2. Antecedentes de Ordem Procedimental 

 

A delimitação e formalização da presente UE exige, como pressupostos indispensáveis para a sua 

concretização, os seguintes elementos: 

 

• 1. O levantamento cadastral da área que se pretende ver integrada na área de intervenção 

abrangida pela UE; 

 

• 2. A elaboração de um programa urbanístico ou solução urbanística base, que deverá 

preferencialmente resultar do que tiver sido concertado com os proprietários e demais 

interessados envolvidos;  

 

• 3. A integração da UE nos instrumentos de gestão territorial vigentes, e, no caso concreto,  
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com o Plano Diretor Municipal (PDM) de Aljustrel;  

 

• 4. A identificação do sistema de execução e das regras básicas para garantir o envolvimento 

dos agentes. 

 

 

1.3. Tramitação do Procedimento 

 

A tramitação do procedimento que se encontra associado aprovação da delimitação da presente UE 

será sustentada com base nos passos seguidamente elencados: 

 

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

manifestadas pelos particulares que pretendem intervir no território; 

 

• 2. Com base na informação técnica adequada a Câmara Municipal procede à identificação 

dos proprietários e/ou detentores dos direitos reais dos prédios abrangidos pela UE que se 

pretende delimitar; 

 

• 3. Após a identificação da globalidade dos prédios abrangidos pela UE, a Câmara Municipal 

promove uma auscultação prévia dos proprietários, tendo em vista uma tentativa de acordo 

prévio de concertação com os mesmos, procurando assim definir, de forma consensual, as 

linhas de orientação que sustentam a definição do programa e solução urbanística que se 

pretende ver futuramente concretizados; 

 

• 4. Dada a ausência de um plano de pormenor que formalize um parcelamento efetivo da 

realidade territorial a abranger pela UE, poderá a Câmara Municipal estabelecer com os 

proprietários dos prédios abrangidos um contrato de urbanização, regulando o mesmo a 

orientação do programa urbanístico a concretizar. Deverá constar deste contrato a solução 

urbanística e o respetivo plano de ação que estará associado à concretização futura da UE, 

bem como os mecanismos de perequação compensatória a observar no âmbito da 

operação; 

 

• 5. A Câmara Municipal delibera proceder à delimitação da UE, apresentando para o efeito a 

respetiva fundamentação, a definição dos objetivos que se pretendem ver atingidos, o  
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programa ou solução urbanística que se pretende ver concretizado, devidamente 

enquadrado com as disposições do PDM, identificando igualmente a opção pelo sistema de 

execução a adotar. A proposta de delimitação é submetida a apreciação em sede de reunião 

camarária pública; 

 

• 6. A Câmara Municipal procede à publicitação da deliberação relativa à delimitação da UE. 

Esta publicitação deverá formalizada nos termos da legislação em vigor, considerando-se 

para o efeito a publicação da deliberação em sede de Diário da República, da plataforma 

colaborativa de gestão territorial, nos jornais nacionais e locais, bem como na página de 

internet da Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no n.º1 do artigo 89º do RJIGT. 

Deverá constar desta publicação a menção expressa ao período de discussão pública, cuja 

realização ocorrerá, nos termos previstos na lei, em termos idênticos aos previstos para a 

discussão pública referente à tramitação de procedimento aos planos de pormenor, em 

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

 

• 7. O período de discussão pública terá início 5 dias úteis após a publicação em Diário da 

República, e será concluído 20 dias úteis após o seu início, em cumprimento ao disposto no 

n.º 2 do artigo 89º do RJIGT; 

 

• 8. Terminado o período de discussão e participação pública, a Câmara Municipal procede à 

ponderação dos resultados da mesma, respondendo às observações, propostas e sugestões 

formuladas pelos interessados e tornando-as públicas, em conformidade e em cumprimento 

do previsto na lei; 

 

• 9. Após a ponderação dos resultados decorrentes do período de discussão pública, e da 

elaboração do respetivo relatório de ponderação, há lugar à elaboração da proposta final da 

UE, com eventuais alterações decorrentes da ponderação realizada. A proposta final é 

comunicada aos proprietários abrangidos, sob pena de ineficácia, solicitando-se a 

confirmação formal da sua adesão à unidade de execução; 

 

• 10. O procedimento culmina na aprovação final da UE em sede de reunião camarária 

pública, ato último que precede a concretização das intervenções programadas, podendo ser 

dado conhecimento do conteúdo da versão final da proposta de delimitação da UE à 

Assembleia Municipal; 
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• 11. A concretização da solução urbanística será da responsabilidade dos agentes 

envolvidos, em conformidade com o que vier a ser definido em contrato de urbanização e em 

acordo com os critérios definidos em matéria de benefícios e encargos decorrentes dos 

mecanismos perequativos adotados e dos acordos a celebrar entre os proprietários dos 

prédios participantes na UE. 
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2. ANTECEDENTES 

 

A área correspondente à presente UE apresenta-se qualificada pelo PDM de Aljustrel como “Solo 

Urbanizável”, a ela se encontrado associada a categoria de “Espaços Residenciais”, a qual observa 

incidência sobre a totalidade da realidade territorial em apreço.  

 

Estabelece o regulamento do PDM de Aljustrel, no n.º 1 do seu artigo 47º, que “os espaços 

residenciais em solo urbanizável correspondem a áreas programáveis, de características 

homogéneas, destinadas predominantemente a uso habitacional, mas podendo também incluir 

estruturas e serviços complementares, como serviços, equipamentos de utilização coletiva, 

empreendimentos turísticos, estruturas comerciais e indústrias compatíveis com o solo urbano”. 

 

Determina igualmente o regulamento do PDM, n.º 3 do seu artigo 47º, que “a execução destas 

áreas é 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 (...)”. 

 

Foi com base nestas premissas, e atendida a obrigatoriedade de assegurar o enquadramento 

prévio das operaçõs urbanísticas em áreas qualificadas como solo urbanizável através de plano 

municipal de ordenamento do território ou unidade de execução, que viria a ser manifestada a 

intenção de promover a realização de uma operação urbanística em Ervidel, ficando a mesma 

condicionada, face às normativas supra expostas, à delimitação e subsequente aprovação de uma 

unidade de execução. 

 

A oportunidade de delimitação da presente UE resultou de uma intenção inicialmente manifestada 

pelo proprietário de um dos prédios que se encontra localizado na área de abrangência territorial da 

UE, nomeadamente a empresa Agromais Plus - Comércio e Serviços Agrícolas, SA.  

 

A pretensão então apresentada por esta empresa assumia enquanto objetivo a constituição de uma 

UE, incidindo a delimitação da mesma sobre a parcela propriedade da empresa supra identificada. 

O prédio objeto da pretensão então formalizada apresenta-se localizado na zona Sul do perímetro 

urbano do aglomerado de Ervidel, na envolvente imediata do traçado da EN2, assumindo 

correspondência com o prédio C, cujos limites se encontram representados na peça desenhada que 
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se apresenta em anexo ao presente documento e que dele faz parte integrante, assumindo a 

mesma a designação de “Planta de Delimitação e Cadastro sobre Situação Existente”. 

 

A pretensão de delimitação desta UE por parte da Agromais Plus assumia por objetivo a 

formalização do enquadramento à realização de uma operação urbanística, a tramitar no âmbito do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), procedimento este que seria desenvolvido na 

sequência da aprovação da delimitação da UE então proposta pela empresa proprietária do prédio 

supra referido. 

 

A operação urbanística assumia por objetivo a construção das instalações da empresa, consistindo 

as mesmas, de acordo com a pretensão então formalizada, numa unidade de comercialização e 

distribuição de fatores de produção para a agricultura e ainda instalações de concentração e 

armazenagem de produtos agrícolas. 

 

Seria entendimento da empresa requerente, de acordo com a fundamentação então expressa, que 

a concretização desta pretensão extravasa claramente o limite físico e geográfico da própria UE que 

se pretendia ver delimitada e aprovada, uma vez que a sua materialização seria certamente 

geradora de mais-valias indutoras de novas intervenções, designadamente no campo da 

agricultura, uma vez que a água proveniente da Barragem do Alqueva tem vindo a proporcionar um 

significativo incremento dos investimentos neste domínio e um aumento significativo das áreas 

agrícolas de regadio, fortemente apoiadas pelo sistema da Barragem do Roxo, cuja localização se 

observa na envolvente próxima a Nascente do aglomerado de Ervidel. 

 

A pretensão então apresentada, embora não configurasse um destino predominante afeto a uso 

habitacional, conforme preconizado pelo PDM de Aljustrel para os solos urbanizáveis integrados na 

categoria de espaços residenciais, observa um âmbito que se enquadra na tipologia de usos 

complementares admitidos para este tipo de solos, uma vez que as instalações pretendidas pela 

empresa para o local são passíveis de enquadramento na tipologia de usos associada a estruturas 

comerciais e indústrias compatíveis com o solo urbano, conforme estabelecido de resto no próprio 

regulamento do PDM, designadamente no n.º 1 do seu artigo 47º, onde se refere que “Os espaços 

residenciais em solo urbanizável correspondem a áreas programáveis, de características  

 

homogéneas, destinadas predominantemente a uso habitacional, mas podendo também incluir 

estruturas e serviços complementares, como serviços, equipamentos de utilização coletiva, 

empreendimentos turísticos, estruturas comerciais e indústrias compatíveis com o solo urbano”. 
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Ciente da importância da materialização desta pretensão, bem como dos efeitos da atividade 

prevista para o local ao nível do desenvolvimento da atividade agrícola, viria o Município a assumir 

uma reflexão sobre a pretensão apresentada pela empresa requerente, inferindo que a 

concretização da mesma seria pertinente e proveitosa para a concretização dos objetivos que se 

encontram subjacentes à estratégia de desenvolvimento da atividade agrícola estabelecida para o 

concelho. 

 

Viria igualmente a resultar da reflexão desenvolvida pelo Município, e atendidas as características 

do local e da sua envolvente urbana imediata, a constatação que parte desta envolvente se 

apresentava, tal como o prédio propriedade da empresa supra referida, diretamente associada à 

categoria de “Espaços Residenciais” em “Solo Urbanizável”, pelo que a sua ocupação futura teria, 

em cumprimento do disposto no PDM de Aljustrel, designadamente do disposto no n.º 3 do eu artigo 

47º, que ser inevitavelmente precedida de uma ação programada, sendo a mesma concretizada na 

figura de um plano municipal de ordenamento do território (plano de urbanização ou plano de 

pormenor), ou através de unidade de execução. 

 

Observada esta reflexão, e tida em consideração a expressão territorial e a localização da área que 

se apresenta qualificada em termos operativos como “Solo Urbanizável” e associada à categoria de 

“Espaços Residenciais”, viria o Município a entender que, não querendo ver goradas as expetativas 

já manifestadas para o local e as mais-valias que poderiam resultar da instalação de uma nova 

empresa no concelho, se afigurava pertinente equacionar a delimitação de uma UE que envolvesse 

a globalidade destes solos e dos prédios que neles se encontram presentes. 

 

A consideração do envolvimento das restantes propriedades que se encontram localizadas na 

envolvente imediata da propriedade da empresa supra mencionada resultaria de resto do 

enquadramento do disposto no n.º 4 do artigo 64º do regulamento do PDM de Aljustrel, no qual se 

estabelece que nas áreas urbanizáveis não consideradas como prioritárias, o que é o presente 

caso, deve ser desincentivado o licenciamento isolado. 

 

Tendo em presença o supra disposto, e em particular o desincentivo ao licenciamento isolado 

formalizado no âmbito do regulamento do PDM, a oportunidade de delimitação da UE envolvendo a 

globalidade dos solos que se encontram afetos à categoria de “Espaços Residenciais” em “Solo 

Urbanizável” que se encontram presentes no local viria a tomar força, uma vez que a realidade 

territorial em causa, para além de não assumir uma expressão territorial significativa, envolvia um 

reduzido número de proprietários e de prédios.  

 



 

                                                                                                                                       Ciberarq – Arquitetura, Urbanismo e Design Lda. 

 
Proposta de Delimitação e Fundamentação da Unidade de Execução da Envolvente ao Campo da Baiôa - Ervidel 

10 
 

De facto, esta realidade territorial abrange apenas 4 prédios, sendo os mesmos pertença de 4 

proprietários, pelo que a delimitação da UE com o envolvimento destes proprietários poderia 

constituir uma oportunidade única para promover a programação e consolidação urbana futura de 

toda a frente Sul do perímetro urbano de Ervidel que se apresenta confinado pelo traçado da EN2. 

 

Esta tomada de posição por parte do Município teve já em consideração uma auscultação prévia 

dos proprietários dos prédios existentes no local, procurando desta forma evitar futuros 

constrangimentos decorrentes de eventuais pretensões de urbanização nos prédios localizados 

nesta zona do aglomerado, cuja viabilidade estaria sempre dependente do seu prévio 

enquadramento em plano de urbanização, plano de pormenor ou em unidade de execução, 

conforme determinado no regulamento do PDM, criando-se assim as condições necessárias ao 

enquadramento da realização futura de operações urbanísticas, a tramitar nos termos do disposto 

no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE). 
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3. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE 

EXECUÇÃO 

 

A área de intervenção da Unidade de Execução encontra-se localizada no quadrante Sudeste do 

aglomerado de Ervidel, na envolvente do Campo da Baiôa, estando devidamente integrada no 

perímetro urbano estabelecido pelo PDM de Aljustrel para o aglomerado. Em termos administrativos 

a área apresenta-se integrada, na freguesia de Ervidel, uma das 4 freguesias do concelho de 

Aljustrel. 

 

  
 

FIGURA 1 - ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DA UMIDADE DE EXECUÇÃO  
 

Observada a localização que esta realidade territorial observa, será de considerar que a mesma 

apresenta uma estreita relação de proximidade com a EN2, cujo traçado se assume de forma 

inequívoca como um elemento físico que sustentar a delimitação do perímetro urbano de Ervidel 

aquando da elaboração do PDM que se encontra presentemente em vigor.  
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FOTOGRAFIA 1 - VISTA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DA UE A PARTIR DA EN2 (SENTIDO NASCENTE-POENTE) 
 

Esta relação de proximidade física entre o traçado da EN2 e a área de intervenção da UE é de facto 

notória, sendo de assinalar que este eixo rodoviário se desenvolve na envolvente imediata da 

delimitação assumida para a Unidade de Execução, designadamente no que observa relação direta 

com o seu limite Sul. 

 

Assume igualmente importância enquanto 

elemento físico que viria a sustentar a 

delimitação da área de intervenção da UE a 

rua da Zorreira, cujo traçado se desenvolve 

imediatamente a Norte. Este eixo viário 

apresenta características de via de acesso 

local, constituindo-se presentemente como 

sendo a principal acessibilidade rodoviária à 

área abrangida pela UE, sendo entendível 

que o mesmo se adequa às características 

funcionais desta zona do aglomerado de 

Ervidel. 

 
 

FOTOGRAFIA 2 – VISTA PARCIAL DA ÁREA DE 
INTERVENÇÃO E DA RUA DA ZORREIRA 

(NASCENTE-POENTE) 
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A área abrangida pela área de intervenção 

da UE constitui-se assumidamente como 

uma área de remate do perímetro urbano 

que se encontra estabelecido para o 

aglomerado de Ervidel, caracterizando-se 

pela presença de um relevo em encosta, 

com uma exposição a Sul, e apresenta um 

declive que varia entre uma cota próxima 

dos 171 m, na zona Norte, na envolvente 

próxima da Rua da Zorreira, e uma cota 

próxima dos 161 m, na zona Sul, na 

envolvente próxima do traçado da EN2. 

 
 

FOTOGRAFIA 3 - VISTA PARCIAL DA ÁREA DE 
INTERVENÇÃO E DA RUA DA ZORREIRA 

(POENTE-NASCENTE) 

 

Em termos cadastrais, a área de 

intervenção abrangida pela UE apresenta-

se constituída por 4 prédios, oferecendo os 

mesmos uma configuração que pode ser 

considerada regular, sendo estes mesmos 

prédios pertença de 4 proprietários distintos. 

 

A identificação e correspondente 

delimitação dos prédios abrangidos pela UE 

resulta em conformidade com o que se  

 
 

FOTOGRAFIA 4 – VISTA PARCIAL DA ÁREA DE 
INTERVENÇÃO DA UE (SENTIDO NORTE-SUL) 

 

encontra representado na figura que seguidamente se apresenta, que representa a delimitação do 

cadastro sobre a planta da situação 

 

existente, sendo notório que os prédios que assumem uma maior expressão territorial se 

apresentam localizados na zona Sul da área de intervenção, desenvolvendo-se na envolvente 

imediata do traçado da EN2. 
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FIGURA 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS LIMITES DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DA UE E DA ESTRUTURA CADASTRAL 
EXISTENTE 

 

A identificação do conjunto de prédios abrangido pela área de intervenção sobre a qual houve lugar 

à delimitação da UE, do respetivo regime de propriedade e das áreas que a eles se encontram 

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

abrangência territorial da área de intervenção numa área total de 14971,18 m2. 

 

QUADRO 1 - IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS ABRANGIDOS PELA UNIDADE DE EXECUÇÃO 
 

Prédios N.º matricial Proprietário Área (m2) 
A 1118 Linosines Compra e Venda de Imóveis Lda. 945,75 
B - Casa do Povo de Ervidel 2844,60 
C 1160 Agromais Plus - Comércio e Serviços Agrícolas, SA 6716,66 
D 42 Secção B1 Fortunato Godinho 4464,17 

Total 14971,18 
 

Tendo em consideração a configuração das propriedades, bem como o seu enquadramento com a 

realidade territorial envolvente e as acessibilidades viárias que se encontram já presentes no local, 

a delimitação da presente UE teve apenas em consideração as áreas associadas aos prédios supra 

identificados, não sendo consideradas para efeitos do presente procedimento quaisquer áreas  

 



 

                                                                                                                                       Ciberarq – Arquitetura, Urbanismo e Design Lda. 

 
Proposta de Delimitação e Fundamentação da Unidade de Execução da Envolvente ao Campo da Baiôa - Ervidel 

15 
 

integradas no domínio público. 

 

Em resultado da análise da realidade territorial abrangida pela UE, torna-se possível constatar que 

o conjunto de prédios que dela faz parte integrante não se apresenta comprometido com ocupações 

de natureza edificada, assumindo desta forma um caráter expetante, sendo no entanto de 

considerar enquanto elementos urbanos de referência as preexistências de edificado que se 

encontram já presentes na sua envolvente imediata e próxima, e, em particular, a estrutura 

edificada que se observa já ao longo da rua das Zorreira, cujo traçado se desenvolve 

imediatamente a Norte da UE. 

 

A observação e análise estabelecidas em função da realidade territorial que se desenvolve na 

envolvente imediata da área de intervenção abrangida pela UE permite inferir que nos encontramos 

na presença de uma área que observa já um elevado índice de consolidação em termos de 

ocupações de natureza edificada. 

 

A consolidação urbana observada afigura-se particularmente notória na envolvente imediata do 

traçado da rua da Zorreira, designadamente a Norte deste arruamento, podendo mesmo afirma-se 

que, com exceção da frente urbana que integra a área de intervenção da UE, todo o arruamento se 

apresenta consolidado em termos de ocupações marginantes. 

 

O tecido urbano que marca presença na envolvente imediata da rua da Zorreira apresenta-se 

sobretudo associado a ocupações de natureza edificada que se encontram afetas a funções de 

natureza residencial, função que se assume de resto como função dominante, não só na envolvente 

imediata do arruamento, mas também na envolvente próxima. 

 

As preexistências de edificado que se encontram já presentes na realidade territorial envolvente da 

área de intervenção da UE apresentam-se sobretudo associadas a tipologias de edificado onde 

assume particular expressão a presença de edifícios com um piso acima da cota de soleira, sendo 

de observar a presença, com um caráter pontual ou mesmo residual, de edifícios com 2 pisos. 

 

Assume particular relevância na envolvente imediata da área de intervenção abrangida pela UE a 

presença de uma zona de equipamentos de utilização coletiva. Esta zona desenvolve-se 

imediatamente a Poente e nela encontram-se presentes dois recintos desportivos, designadamente 

um recinto polidesportivo descoberto e um grande campo de jogos (Campo da Baiôa). 

 

Imediatamente a Poente da área de intervenção da UE será igualmente de assumir a presença de  



 

                                                                                                                                       Ciberarq – Arquitetura, Urbanismo e Design Lda. 

 
Proposta de Delimitação e Fundamentação da Unidade de Execução da Envolvente ao Campo da Baiôa - Ervidel 

16 
 

duas estruturas edificadas que estiveram, no passado, associados a funções de armazenagem. 

Estes dois edifícios apresentam acesso direto a partir do traçado da rua da Zorreira, estando 

presentemente devolutos.  

 

Importará igualmente assumir uma referência expressa à existência de um elemento que assume 

um caráter marcante, quer em termos urbanos, quer em termos funcionais, e cuja localização 

apresenta uma forte relação de proximidade com a área de intervenção abrangida pela UE. Este 

elemento assume relação direta com a presença de Igreja Matriz de Ervidel, cuja implantação se 

desenvolve na envolvente imediata da área objeto de delimitação da Unidade de Execução, 

designadamente a Norte. 
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4. OBJETIVOS DA UNIDADE DE EXECUÇÃO 

 

A delimitação da presente UE resulta de um imperativo de ordem legal, decorrendo o mesmo do 

conjunto de disposições que se encontra estabelecido no regulamento do PDM de Aljustrel, que 

determina que a execução das áreas que se encontram associadas a “Espaços Residenciais” 

integradas em solos qualificados como “Solo Urbanizável” é concretizada através de ação 

programada de conceção da sua estrutura e morfologia urbana, rede de acessibilidades e 

infraestruturação, sendo a mesma sustentada através da elaboração de plano municipal de 

ordenamento do território, designadamente Plano de Pormenor ou Plano de Urbanização, ou 

através de Unidades de Execução. 

 

A delimitação e subsequente concretização da presente UE assume assim enquanto objetivo 

principal sustentar o estabelecimento de uma zona do perímetro urbano do aglomerado de Ervidel 

que se encontra, de acordo com o PDM de Aljustrel, qualificada, em termos operativos, como “Solo 

Urbanizável”, a ela se encontrando associada uma qualificação que corresponde, em termos em 

termos funcionais, à categoria de “Espaços Residenciais”.  

 

Pretende-se com a delimitação e subsequente aprovação da UE assegurar a promoção de um 

desenvolvimento harmonioso e integrado de uma área de intervenção que assume uma 

abrangência territorial de aproximadamente 1,5 ha, contribuindo de forma efetiva para a colmatação 

urbana de uma zona do aglomerado de Ervidel que se encontra expetante e que apresenta uma 

forte relação de proximidade física, ainda que não funcional, com o traçado da EN2.  

 

Tendo como base a auscultação desenvolvida pelo Município junto dos proprietários dos prédios 

que se encontra abrangidos pela área de intervenção da UE delimitada, e assumida a concertação 

prévia em torno das expetativas de edificação futura manifestadas pelos proprietários, a delimitação 

e subsequente aprovação da presente UE deverá concorrer para a concretização, entre outros, dos 

seguintes objetivos: 

 

• 1.Definição de uma solução de reestruturação urbana do conjunto de prédios abrangido pela 

área de intervenção da UE, tendo em vista o enquadramento de operações urbanísticas que 

sustentem futuramente a colmatação / consolidação urbana da frente Sul do perímetro 

urbano do aglomerado de Ervidel; 
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• 2. Estruturação de uma solução de desenho urbano que contempla uma ocupação 

dominante sustentada na presença de edifícios de tipologia unifamiliar com um piso acima 

da cota de soleira e cave. A adoção deste tipo de solução, que assume particular expressão 

ao longo do traçado da rua da Zorreira, potencia um enquadramento e articulação formais 

com as ocupações e volumetrias preexistentes que assumem um caráter dominante na 

envolvente imediata e próxima da área de intervenção da UE;  

 

• 3. Enquadramento na solução de desenho urbano de um lote a afetar a uma utilização 

associada à instalação de estruturas comerciais e indústrias compatíveis com o solo urbano. 

A criação deste lote assume por destino a instalação de uma unidade empresarial que 

exerce a sua atividade no apoio à atividade agrícola, possibilitando a criação futura de 

postos de trabalho e a geração de mais-valias diretas ao nível da atividade agrícola 

concelhia, sobretudo ao nível da agricultura de regadio, que se encontra atualmente em 

franca expansão. A localização prevista para este lote observa uma relação de proximidade 

com o traçado da EN2, possibilitando um maior distanciamento das áreas reservadas à 

função residencial relativamente ao traçado deste eixo viário estruturante; 

 

• 4. Enquadramento na solução de desenho urbano de um lote destinado a uma utilização 

associada à instalação de estruturas comerciais e indústrias compatíveis com o solo urbano. 

A criação deste lote visa essencialmente a instalação de uma estrutura edificada associada 

a atividades económicas compatíveis com o uso residencial dominante, possibilitando para 

além da geração de emprego, a criação de uma zona tampão entre as áreas reservadas à 

função residencial e o traçado da EN2 que se desenvolve imediatamente a Sul;  

 

• 5. Enquadramento da solução de desenho urbano estabelecida para a área de intervenção 

da UE com a estrutura viária que serve as acessibilidades viárias locais, e em particular com 

o traçado da rua da Zorreira. A adoção deste critério, que esteve na génese da solução de 

desenho urbano, visa sobretudo uma minimização das obras de urbanização necessárias à 

concretização da UE, e, consequentemente, dos custos / investimentos que se encontram 

associados à sua execução, contribuindo desta forma para a um reforço efetivo da sua 

operacionalização; 

 

• 6. Criação de um espaço ajardinado / arborizado na envolvente imediata do traçado da rua 

da Zorreira. O enquadramento deste espaço público qualificado na solução urbanística 

estabelecida para a área de intervenção da UE assume por objetivo a criação de um  
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pequeno lugar de estadia e convívio com vistas privilegiadas para a Albufeira da Barragem 

do Roxo, assumindo um papel de elemento qualificador desta zona do aglomerado de 

Ervidel; 

 

• 7. Reforço da estrutura de espaços públicos existente no local. O reforço da estrutura dos 

espaços públicos que se encontra presente nesta zona do aglomerado será concretizado 

através da execução de áreas de circulação pedonal que permitam o acesso ao conjunto de 

lotes resultantes da solução urbanística estabelecida para a área de intervenção da UE; 

 

• 8. Enquadramento ao nível dos espaços públicos de áreas especificamente destinadas à 

criação de lugares de estacionamento público verdadeiramente assumidas como tal. A 

criação destas áreas de estacionamento, essencialmente destinadas a veículos ligeiros, 

procura assegurar uma resposta efetiva às necessidades de estacionamento decorrentes da 

solução urbanística formalizada, assumindo complementaridade com as áreas de 

estacionamento privado a criar no interior dos lotes. 
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5. CRITÉRIOS DE DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO 

 

A delimitação da Unidade de Execução consiste na fixação, em planta cadastral, dos limites físicos 

da área que se pretende ver sujeita a intervenção urbanística, dela constando a identificação de 

todos os prédios abrangidos, procurando-se com a mesma assegurar um contributo para um 

desenvolvimento urbano harmonioso e uma justa repartição benefícios e encargos pelos 

proprietários diretamente envolvidos, nela se contemplando as áreas a afetar a espaços públicos ou 

equipamentos de utilização coletiva sempre que os mesmos se encontrem previstos em plano 

municipal de ordenamento do território eficaz, conforme determina o artigo 148º do RJIGT. 

 

A Unidade de Execução da Envolvente ao Campo da Baiôa, em Ervidel, procura assumir enquanto 

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

intervenção delimitada no âmbito da UE, incluindo as regras e disposições em vigor aplicáveis à 

área de intervenção, sintetizando a sua tradução espacial, em resultado de um processo de 

acompanhamento e concertação prévia com os proprietários dos prédios que se encontram 

abrangidos na área de intervenção delimitada para a UE. 

 

A Câmara Municipal de Aljustrel entende, tendo em observação a reconhecida necessidade de uma 

maior adequação das disposições legais a cada situação concreta e da vantagem na construção de 

soluções, que, além de assegurar o cumprimento dos planos em vigor, e no presente caso, o PDM 

de Aljustrel, deve igualmente importar à delimitação da UE um papel regulador ao nível da 

ocupação e transformação da área de intervenção por ela abrangida e na contratualização, nos 

termos do disposto na alínea h) do artigo 3º, dos artigos 54º e 55º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio 

(Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo) e 

dos artigos 146º e 147º do RJIGT. 

 

Na realidade territorial abrangida pela presente UE encontra-se presentemente em vigor o PDM de 

Aljustrel, aprovado pela Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária de 7 de novembro de 2014, 

e publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º 26, de 6 de fevereiro de 2015, através do Aviso n.º 

1387/2015, regendo o seu artigo 64º (Sistemas de execução) as condições em que a execução do 

PDM, e em concreto a concretização das ações de infraestruturação e transformação do solo nas 

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

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

associada à presente UE. 
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A delimitação da presente UE consiste assim na delimitação em planta cadastral dos limites físicos 

da área a intervencionar, com a identificação dos prédios por ela abrangidos, dando assim 

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

 

Os critérios utilizados na delimitação da UE observam relação direta com os objetivos que se 

pretendem ver atingidos com a sua concretização futura, tendo sido igualmente atendidos e 

considerados os pressupostos 

 

decorrentes da auscultação prévia dos proprietários dos prédios a integrar na UE e dos interesses 

em presença para a colmatação urbana desta realidade territorial que se encontra presente no 

aglomerado de Ervidel. 

 

Tendo por base estas premissas, um dos critérios assumidos na delimitação da presente UE teve 

em observação as disposições constantes do próprio regulamento do PDM de Aljustrel, que 

determina que a execução dos solos associados a espaços residenciais em solo urbanizável é 

concretizada mediante ação programada, em acordo com o definido em plano municipal de 

ordenamento do território (plano de pormenor ou plano de urbanização) ou por unidades de 

execução. 

 

Atendida esta obrigatoriedade viria a ser considerada para efeitos de delimitação da UE a estrutura 

cadastral que se encontra presente no local, tendo desta forma sido incluídos na UE os 4 prédios 

anteriormente identificados, constando a representação dos mesmos, bem como a identificação dos 

limites da UE, do Desenho 03 (Planta de Delimitação e Cadastro sobre Situação Existente), que 

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

 

Os quatro prédios abrangidos pela área de intervenção que se encontra associada à UE delimitada 

asseguram, no seu conjunto, um desenvolvimento harmonioso e coerente do ponto de vista 

morfológico de uma zona de remate do perímetro urbano do aglomerado de Ervidel, sendo 

assumida como premissa de base uma ocupação futura predominantemente destinada à criação de 

lotes destinados a um uso residencial, com os quais será articulada a criação de lotes a destinar à 

instalação de estruturas comerciais, de serviços e indústrias compatíveis com o solo urbano, usos 

que se enquadram de resto com o que se encontra estabelecido pelo PDM de Aljustrel para os 

solos que se apresentam qualificados como “Solo Urbanizável” e aos quais se encontra associada a 

categoria de “Espaços Residenciais”. 
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A delimitação da área intervenção da UE observa correspondência com o limite cadastral dos 

prédios supra referidos, cuja identificação e caracterização foi já assumida numa secção anterior do 

presente documento, abrangendo a área de intervenção delimitada a globalidade dos solos que se 

encontram presentes nesta zona do aglomerado de Ervidel que apresentam um estatuto de “Solo 

Urbanizável” e que estão classificados como “Espaços Residenciais”.  

 

Todos os prédios integrados na UE delimitada apresentam acesso a partir da estrutura viária que se 

encontra presente no local.  
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6. ENQUADRAMENTO COM O PDM EM VIGOR 

 

A área de intervenção da UE encontra-se associada, como anteriormente referido, a solos que se 

encontram qualificados como “Solo Urbanizável”, a eles estando associada a categoria de “Espaços 

Residenciais”, como se pode observar através da peça desenhada “Delimitação Sobre Extrato da 

Planta de Ordenamento do PDM de Aljustrel” que se apresenta em anexo ao presente 

documento e que dele faz parte integrante. 

 

 
 

FIGURA 3 - DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO SOBRE EXTRATO DA PLANTA DE ORDENAMENTO DO 
PDM 

 

A UE a desenvolver enquadra-se com o disposto no regulamento do PDM de Aljustrel, que  
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estabelece no n.º 1 do seu artigo 47º que os solos classificados como espaços residenciais em solo 

urbanizável assumem correspondência com “áreas programáveis, de características homogéneas, 

destinadas predominantemente a uso habitacional, mas podendo também incluir estruturas e 

serviços complementares, como serviços, equipamentos de utilização coletiva, empreendimentos 

turísticos, estruturas comerciais e indústrias compatíveis com o solo urbano”. 

 

Determina igualmente o PDM, no n.º 2 do artigo supra referido, que constituem objetivos dos solos 

que se encontra associados a este tipo de classificação a definição de densidades de ocupação 

compatíveis com o meio urbano em que se enquadram, bem como a previsão de infraestruturas, 

estacionamento, equipamentos de utilização coletiva, espaços verdes e outros espaços públicos de 

proximidade adequadamente dimensionados. 

 

Será por último de assumir a consideração do disposto no n.º3 do artigo 47º do regulamento do 

PDM de Aljustrel, no qual se estabelece que a execução de áreas classificadas como “Espaços 

Residenciais” em “Solo Urbanizável ” é “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 (...)”. 

 

Ainda em conformidade com o estabelecido no PDM, designadamente o que observa relação direta 

com o seu artigo 48º (Ocupações e utilizações), será de admitir, conforme disposto no n.º 1 deste 

artigo, a “instalação de usos não habitacionais sempre que se mostrem compatíveis com a 

habitação e desde que tenham acesso direto do espaço público e independente da habitação e não 

sejam incompatíveis com as capacidades disponíveis de circulação e estacionamento e redes de 

infraestruturas e sejam criadas condições de circulação e capacidade de estacionamento e 

dimensionamento de redes de infraestruturas que não causem constrangimentos ao proposto e à 

sua conexão com o tecido urbano existente”. 

 

Resulta igualmente do disposto no n.º 2 do artigo 48º do regulamento do PDM que “a morfologia 

urbana a definir, nomeadamente no que respeita à estrutura do espaço público e à linguagem das 

edificações, deve respeitar e valorizar a morfologia e imagem urbana envolvente, salvaguardando 

as áreas de maior sensibilidade, com definição da rede viária, espaços verdes e a afetar a 

equipamentos de utilização coletiva em conformidade com a legislação aplicável”. 

 

Neste sentido, e tendo em presença o supra disposto, afigura-se viável a realização de operações 

urbanísticas, desde que assegurado o cumprimento das especificações que se encontram definidas 

nas peças constituintes do PDM, pelo que se estabelece para a área de intervenção da UE um  
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programa urbanístico sustentado nas premissas seguidamente elencadas:  

 

• 1. Colmatação urbana sustentada através da implantação de edifícios destinados a 

habitação, devendo a tipologia dos mesmos assumir o respeito pela estrutura de espaços 

públicos e a linguagem da estrutura já existente na envolvente;  

 

• 2. Colmatação urbana através da implantação de estruturas edificadas a associar a 

estruturas comerciais e indústrias compatíveis com o solo urbano, a localizar na envolvente 

imediata do traçado da EN2. 

 

Tendo em presença o programa que se pretende ver concretizado, importará assumir para o 

mesmo, em cumprimento do disposto no regulamento do PDM de Aljustrel, assumir, para além das 

ocupações e utilização admitidas pelo PDM, a consideração dos índices e parâmetros 

urbanísticos seguidamente identificados, salvaguardando-se que os mesmos respeitam o que se 

encontra estabelecido para os “Espaços Residenciais” em “Solo Urbanizável”, designadamente para 

os aglomerados urbanos de nível II, nos quais Ervidel se enquadra, em conformidade com o 

estabelecido no artigo 17º do regulamento do PDM. 

 

• 1. Densidade global máxima (fogos/ha): 25 fogos / ha; 

 

• 2. Índice de ocupação máximo do solo: 0,3; 

 

• 3. Índice de utilização máximo do solo: 0,5; 

 

• 4. Número máximo de pisos: 2 

 

• 5. Estacionamento: em cumprimento do disposto no artigo 78º do regulamento do PDM (2 

lugares de estacionamento / fogo); 2 lugares de estacionamento / 75 m2 de atividades 

económicas), sendo de considerar que, para respeito da morfologia do lugar, 80% dos 

lugares de estacionamento deverão ser assegurados no interior dos lotes (conforme previsto 

na parte final da redação do n.º 2 do artigo supra referido). 

 

De acordo com o que se encontra estabelecido nos elementos que integram o conteúdo documental 

do PDM de Aljustrel, designadamente a Planta de Condicionantes, a área de intervenção apresenta 

na sua envolvente imediata uma via que apresenta um estatuto de estrada nacional.  
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A via em causa assume correspondência com a EN2, cujo traçado se desenvolve na envolvente Sul 

da área de intervenção delimitada para a UE, conforme se pode observar na peça desenhada que 

se apresenta em anexo ao presente documento (Delimitação Sobre Extrato da Planta de 

Condicionantes do PDM de Aljustrel), em torno dela se encontrando constituída uma servidão 

non aedificandi, da qual resulta a interdição de construção a uma distância inferior a 20 metros 

medidos a partir do eixo da via. 

 

 
 

FIGURA 4 - DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO SOBRE EXTRATO DA PLANTA DE CONDICIONANTES DO 
PDM  

 

Em conformidade com a Planta de Condicionantes, a área de intervenção da UE não se encontra 

abrangida por qualquer tipo de condicionante, servidão ou restrição de utilidade pública que 

impossibilite ou condicione a concretização da solução urbanística que se pretende ver formalmente 

estabelecida para o local. 

 

Será no entanto de atender ao facto que, de acordo com a peça desenhada do PDM de Aljustrel 

referente à “Proposta de Classificação e Delimitação das Zonas Sensíveis e Mistas” a área de 

intervenção da UE se apresenta classificada como “Zona Mista”, classificação que é de resto 

comum a praticamente todo o aglomerado de Ervidel. 

 

De acordo com o estabelecido nesta peça desenhada, a área de intervenção encontra-se 

parcialmente abrangida por uma zona de conflito, nela se verificando um nível de exposição ao 

ruído que excede o que se encontra determinado na legislação em vigor.  
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A zona de conflito identificada encontra-se diretamente associada ao traçado da EN2, constatando-

se a existência de uma faixa ao longo deste eixo viário em que se verifica a presença de áreas 

expostas a ruído ambiente superior a 65 dB(A) - Lden e 55 db(A) - Ln. 

 

A expressão territorial assumida pela faixa que se desenvolve em torno do traçado da EN2 onde se 

verifica a ocorrência de uma exposição a níveis de ruído superiores aos supra referidos apresenta 

no entanto uma largura inferior à que se encontra associada à servidão non aedificandi estabelecida 

em torno da EN2, pelo que os condicionalismos que se encontram associados à interdição do 

licenciamento ou autorização de novos edifícios habitacionais e espaços de lazer, nos termos do 

definido no Regulamento Geral do Ruído, não interferem com as ocupações de natureza edificada 

que se pretendem ver futuramente instaladas na área de intervenção da UE. 
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7. MODELO DE OCUPAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

Tendo por base o programa que se pretende ver concretizado, bem como as condicionantes de 

ordem superior e índices e parâmetros urbanísticos que decorrem do conjunto de disposições 

constante do regulamento do PDM de Aljustrel, foi formalmente desenvolvido um estudo urbanístico 

para a área de intervenção que se encontra abrangida pela UE delimitada, que deve ser entendido 

com a validade jurídica de informação prévia 

 

O estudo urbanístico desenvolvido teve em consideração a malha urbana contígua e as tipologias 

arquitetónicas que se encontram presentes no território envolvente, procurando assim assegurar 

uma resposta efetiva às aspirações manifestadas pelos proprietários no decurso do procedimento 

de concertação formal entre a Câmara Municipal e os proprietários e contribuir para a consolidação 

e qualificação urbanística do local. 

 

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

intervenção da UE, que se apresenta em grande parte infraestruturada, procurado assegurar que a 

execução futura possa ser feita por acordo entre os proprietários, mas de forma relativamente 

autónoma, através do somatório de operações urbanísticas, cada uma delas abrangendo a 

globalidade das intervenções previstas para o respetivo prédio. 

 

A solução urbanística proposta no âmbito do estudo urbanístico desenvolvido para a área de 

intervenção da UE procura assim assumir a constituição de uma frente urbana consolidada em 

torno da rua da Zorreira, assumindo para o efeito uma solução de desenho urbano que contempla a 

criação de um conjunto de lotes (8 lotes) destinado à construção de edifícios destinados a 

habitação. 

 

A solução de desenho adotada em torno da envolvente imediata da rua da Zorreira envolve apenas 

dois prédios (prédios A e B), procurando-se desta forma que a execução futura das intervenções 

previstas possa vir a ser concretizada de forma relativamente autónoma por cada um dos 

proprietários envolvidos. 

 

Tendo em presença a estrutura das ocupações que se encontra presente na envolvente imediata e 

próxima da área de intervenção da UE, foi assumida para todos os lotes a construção de edifícios 

de tipologia unifamiliar 
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com um piso acima da cota de soleira, formalizando assim uma articulação com as volumetrias que 

caracterizam a estrutura edificada envolvente. 

 

A solução urbanística adotada teve em consideração a pendente do terreno, que se desenvolve em 

encosta, com uma exposição a Sul, pelo que se encontra igualmente prevista a construção de um 

piso em cave, ainda que o mesmo observe apenas uma área de implantação equivalente a 50% da 

área de implantação / construção prevista ao nível do piso térreo.  

 

A solução construtiva assumida para cada um dos lotes destinado à instalação de edifícios 

destinados a habitação foi ainda complementada, em cada um dos lotes previstos, através da 

criação de um edifício anexo à construção principal. Estes edifícios observarão uma implantação 

que se desenvolve no logradouro de tardoz dos lotes, servindo essencialmente as funções de 

edifício anexo e garagem.  

 

A conceção da solução de desenho urbano assumida em torno do traçado da rua da Zorreira viria 

igualmente a ser assumida na zona Nascente da área de intervenção, onde se encontra prevista a 

criação de um conjunto adicional de 3 lotes, para os quais se encontra igualmente prevista a 

construção de edifícios de habitação unifamiliar com características similares às anteriormente 

observadas para os lotes a criar ao longo da rua da Zorreira.  

 

A solução urbanística que envolve a criação futura destes 3 lotes envolve apenas uma propriedade 

(prédio D), pelo que a realização futura da operação urbanística que a ela se encontra associada 

poderá ser desenvolvida de forma autónoma, sem que para o efeito se observe qualquer tipo de 

dependência relativamente a qualquer outro proprietário envolvido na solução global desenvolvida 

para a área de intervenção da UE. 

 

Para além deste conjunto de 11 lotes destinados a edifícios afetos à função residencial, a solução 

urbanística estabelecida para a área de intervenção da UE, viria igualmente a contemplar a criação 

de dois lotes na envolvente do traçado da EN2, servindo os mesmos, em termos funcionais, a 

instalação futura de edifícios associados a estruturas comerciais e indústrias compatíveis com o 

solo urbano. 
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FIGURA 5 - SOLUÇÃO URBANÍSTICA DA UNIDADE DE EXECUÇÃO  
 

O primeiro lote a associar a este tipo de funções encontra-se diretamente associado à solução 

urbanística estabelecida em torno do prédio D, observando uma localização que se desenvolve na 

proximidade do traçado da EN2. Uma vez que a criação futura deste lote não envolve qualquer 

outra propriedade, a sua concretização poderá ocorrer de forma autónoma, sem envolvimento de 

qualquer outro proprietário, o que tenderá a contribuir para uma maior operacionalização da 

execução futura da proposta formulada em torno deste prédio.  

 

O segundo lote para o qual se encontra prevista a instalação de edifícios associados a estruturas 

comerciais e indústrias compatíveis com o solo urbano apresenta igualmente uma localização que 

se desenvolve na envolvente imediata do traçado da EN2. A constituição futura deste lote envolve 

apenas um prédio (prédio C), pelo que, tal como a generalidade das situações anteriormente 

consideradas, poderá ser concretizado de forma relativamente autónoma, sem o envolvimento 

direto de qualquer outro proprietário. 

 

A criação destes dois lotes na envolvente do traçado da EN2 resulta em grande medida de duas  
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questões que orientaram o desenvolvimento da solução urbanística estabelecida para a área de 

intervenção, nomeadamente as expetativas manifestadas pelos proprietários e a intenção de afastar 

o mais possível os lotes a afetar a funções residenciais do traçado da EN2, procurando assim 

minimizar os efeitos do ruído gerado pelo tráfego rodoviário que circula nesta via, que se fazem 

sobretudo sentir na sua envolvente imediata. 

 

A criação destes dois lotes e a subsequente instalação dos edifícios que para eles se admitem, nos 

termos do disposto no regulamento do PDM de Aljustrel, possibilitará a criação de uma “zona 

tampão” entre o traçado da EN2 e as áreas previstas para a constituição dos lotes reservados a 

funções residenciais, salvaguardando um maior distanciamento entre os recetores sensíveis 

(edifícios destinados a habitação) e o ruído gerado pelo tráfego que circula neste eixo rodoviário 

estruturante. 

 

A solução urbanística desenvolvida para a área de intervenção da UE, para além de respeitar o 

programa urbanístico inicialmente estabelecidos, procurou de forma inequívoca que a execução 

futura da UE pudesse ser concretizada mediante acordo entre os proprietários, mas de forma 

relativamente autónoma, através do somatório de diferentes operações urbanísticas, em que cada 

uma delas assegurasse a realização da globalidade das intervenções definidas para cada um dos 

prédios que se encontra abrangido pela área de intervenção da UE. 

 

A concretização de tal desígnio, e tendo em vista a qualificação urbana que se pretende ver 

operada nesta zona do aglomerado de Ervidel, viria a implicar a necessidade de cedências de 

áreas, destinando-se as mesmas a assegurar as obras de urbanização que se encontram 

diretamente associadas à execução da solução urbanística desenvolvida, designadamente as obras 

que observam relação direta com a criação de um espaço verde ajardinado na envolvente imediata 

da rua da Zorreira, bem como as intervenções que se encontram relacionadas com a execução de 

áreas destinadas a circulação pedonal e também ao reperfilamento de alguns troços da estrutura 

viária existente e criação de áreas a afetar a estacionamento público. 

 

As cedências previstas no âmbito da solução urbanística desenvolvida para a área de intervenção 

da UE assumem particular expressão em torno da rua da Zorreira, onde, como anteriormente 

referido, se encontra prevista a execução de um espaço verde de utilização coletiva, sendo de 

assumir uma referência expressa ao facto que, com exceção do prédio C, todos os restantes 

prédios abrangidos pela UE irão assegurar a cedência de áreas para a execução das intervenções 

previstas no âmbito da solução urbanística desenvolvida para a área de intervenção. 
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O local assumido para a execução futura deste espaço público qualificado articula-se com o traçado 

de um arruamento já existente na envolvente imediata da área de intervenção, sustentando o 

mesmo a ligação entre a rua da Zorreira e a Igreja Matriz de Ervidel cuja presença se observa na 

envolvente urbana que se desenvolve imediatamente a Norte da área de intervenção da UE. 

 

A localização adotada para a instalação deste espaço ajardinado, para além de contribuir para a 

qualificação urbanística da área de intervenção da UE e de toda a envolvente urbana em que esta 

se enquadra, permite salvaguardar a permeabilidade visual e a criação de um eixo visual que não 

compromete a contemplação da qualidade da paisagem proporcionada pela presença da Albufeira 

do Roxo, que se desenvolve a Sudeste do aglomerado de Ervidel. 

 

A criação deste espaço público deverá ser objeto de projeto de execução específico, a elaborar no 

âmbito das operações urbanísticas a concretizar na área de intervenção após a aprovação da 

delimitação da UE, devendo integrar elementos de mobiliário urbano que contribuam para a sua 

qualificação em termos estéticos e funcionais, conferindo-lhe um caráter de zona de estadia e 

convívio da população e um estatuto de espaço privilegiado de contemplação da Albufeira do Roxo. 

 

Tendo em presença a morfologia urbana que caracteriza esta zona do aglomerado de Ervidel, 

assim como as infraestruturas viárias preexistentes, a solução urbanística desenvolvida procurou 

potenciar os investimentos já realizados, assumindo para o efeito a faixa de rodagem que se 

encontra associada à rua da Zorreira como uma solução viária consolidada, promovendo desta 

forma uma minimização dos custos associados ao seu reperfilamento, que tenderiam a aumentar os 

custos das obras de urbanização e, eventualmente, contribuir para uma menor operacionalização 

da execução da solução urbanística desenvolvida. 

 

Não obstante, a solução urbanística desenvolvida em torno do traçado da Rua da Zorreira teve em 

consideração e salvaguardou a criação de áreas de circulação pedonal marginantes da faixa de 

rodagem já existente, sustentando desta forma a qualificação do arruamento em termos 

urbanísticos e dotando-o com um espaço que possibilita a circulação de peões em condições de 

segurança adequadas. 

 

As intervenções previstas em torno da rua da Zorreira contemplam igualmente a criação de uma 

área especificamente destinada a estacionamento público, observando a mesma uma localização 

que se desenvolve em estreita articulação com o local previsto para a execução do espaço público 

ajardinado que se encontra previsto para o local. A solução adotada considera a criação de uma  
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área de estacionamento para veículos ligeiros, apresentando a mesma uma configuração que 

possibilita a criação de lugares de estacionamento perpendiculares ao eixo da via, o que permite 

maximizar o número de lugares de estacionamento público. 

 

Embora se considere que as dinâmicas atualmente existentes em termos de estacionamento 

possam vir a ser similares às que tenderão a ocorrer na sequência da execução da solução 

urbanística estabelecida para a área de intervenção da UE, entende-se que a criação de lugares de 

estacionamento público poderá constituir uma mais-valia importante em termos de qualificação 

urbana, contribuindo de forma efetivo para o reforço da sua atratividade e para a sua funcionalidade 

em termos de circulação viária. 

 

A criação desta área de estacionamento será complementada com a criação de outras áreas 

igualmente destinadas a estacionamento público, resultando a localização das mesmas em 

conformidade com o que se encontra graficamente representado na peça desenhada que se 

apresenta em anexo ao presente documento e que dele faz parte integrante, designadamente na 

peça desenhada referente à “Solução Urbanística Base”.  

 

As áreas de estacionamento previstas no âmbito da solução urbanística desenvolvida para a área 

de intervenção da UE assumem-se essencialmente como áreas de estacionamento de apoio mais 

ao nível das preexistências funcionais que se encontram já presentes na envolvente imediata do 

que das funções previstas ao nível da área de intervenção propriamente dita. 

 

De facto, e tendo em presença a natureza das funções admitidas e que se encontram previstas 

para os lotes resultantes da concretização da solução urbanística estabelecida para a área de 

intervenção da UE, e em particular no que observa relação direta com os dois lotes destinados à 

instalação de estruturas comerciais e indústrias compatíveis com o solo urbano, será expetável que 

durante o período de funcionamento / laboração das empresas a instalar futuramente seja admitido 

o acesso dos clientes / fornecedores ao interior dos lotes, pelo que o estacionamento privado a 

garantir no interior destes lotes será suficiente para assegurar as necessidades de estacionamento 

que se encontram associadas ao normal funcionamento das instalações. 

 

Idêntica inferência poderá ser admitida para os lotes a associar a funções residenciais, cuja 

presença assume um caráter predominante ao nível da solução urbanística desenvolvida, sobretudo 

quando se atende ao facto que todos os lotes previstos apresentam uma configuração e um 

dimensionamento que permite garantir a criação de um mínimo de 2 lugares de estacionamento 

privado por lote. 
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No sentido de contribuir para um reforço da funcionalidade viária atualmente existente no local, a 

solução urbanística desenvolvida teve em consideração as características da estrutura viária 

preexistente que serve a zona Nascente da área de intervenção da UE, designadamente o 

arruamento que se encontra ancorado no traçado da rua da Zorreira. 

 

O arruamento em causa serve presentemente o acesso aos prédios C e D, servindo igualmente o 

acesso a um edifício unifamiliar que, embora não se encontre abrangido pela área de intervenção 

da UE, tem neste arruamento o seu único acesso. 

 

No sentido de reforçar a mobilidade e as condições de segurança da circulação e do acesso aos 

lotes que se encontram previstos para os prédios C e D, a solução urbanística desenvolvida teve 

em consideração o reperfilamento /alargamento do troço que se desenvolve a partir da rua da 

Zorreira.  

 

O alargamento deste arruamento teve em consideração os condicionalismos decorrentes das 

preexistências viárias que se encontram presentes no local, pelo que a sua execução futura viria a 

implicar a realização de cedências a partir de um dos prédios (prédio B) que integra a área de 

intervenção da UE, por forma a garantir as áreas necessárias à concretização futura da solução 

viária prevista para o local. 

 

A solução prevista para o local contempla ainda, para além do alargamento do perfil da via, a 

continuidade da área de circulação pedonal proposta ao longo da rua da Zorreira, bem como a 

criação de uma área reservada a estacionamento público. Tal como anteriormente assumido na 

envolvente imediata do espaço ajardinado previsto na envolvente imediata da rua da Zorreira, a 

solução de estacionamento público adotada prevê a criação de lugares de estacionamento 

perpendiculares ao eixo da via, possibilitando desta forma a criação de uma maior número de 

lugares de estacionamento público. 

 

O reperfilamento do arruamento assumido nesta zona da área de intervenção da UE observa 

continuidade para Nascente, permitindo um reforço das condições de mobilidade no troço viário que 

se desenvolve da contiguidade e serve as acessibilidades viárias aos lotes destinados a habitação 

que se encontram previstos para o prédio C. A solução adotada ao nível deste troço considerou, 

para além do alargamento da faixa de rodagem existente, que apresenta um perfil transversal 

exíguo, a continuidade da estrutura de circulação pedonal que se encontra prevista e que garante a 

livre circulação de peões em toda a área de intervenção da UE, tendo igualmente sido considerada 

a criação de duas pequenas áreas destinadas a estacionamento público. 
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A solução assumida em torno deste arruamento prevê igualmente a criação, na zona Nascente da 

área de intervenção, nomeadamente na envolvente próxima do traçado da rua da Esperança, de 

um acesso ao lote destinado à instalação de estruturas comerciais e indústrias compatíveis com o 

solo urbano. A criação desta acessibilidade complementar a este lote, que assume um caráter de 

acesso secundário, apresenta uma configuração e um dimensionamento que possibilitará a 

inversão da marcha de veículos ligeiros, uma vez que a ligação com a rua da Esperança não é 

possível, dada a diferença de cotas observada. 
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8. OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 

 

Tendo em presença a solução urbanística desenvolvida para a área de intervenção da UE, 

encontra-se prevista uma operação urbanística de reparcelamento dos 4 prédios anteriormente 

identificados, resultando desta mesma operação a criação de um total de 13 lotes, destinando-se 11 

destes lotes à construção de edifícios de habitação unifamiliar e 2 lotes destinados à instalação de 

estruturas comerciais e indústrias compatíveis com o solo urbano, resultando os valores da 

edificabilidade admitida nestes lotes em conformidade com o exposto numa secção posterior do 

presente documento. 

 

A solução urbanística desenvolvida considera igualmente algumas intervenções ao nível da 

estrutura viária já existente e que serve as acessibilidades e mobilidade na envolvente imediata da 

área de intervenção, envolvendo as mesmas o reperfilamento pontual das faixas de rodagem do 

arruamento que se desenvolve a partir do traçado da rua da Zorreira e que servirá o acesso aos 

lotes que se encontram previstos para a zona Nascente da área de intervenção da UE. 

 

As intervenções previstas consideram ainda a execução de uma estrutura de circulação pedonal 

contínua que salvaguarda o acesso pedonal a todos os lotes resultantes da solução urbanística 

desenvolvida, bem como a localização de algumas áreas destinadas à criação de lugares de 

estacionamento público e ainda a criação de uma área ajardinada na envolvente imediata do 

traçado da rua da Zorreira. 

 

Tendo em consideração as características da área de intervenção da UE de execução delimitada, 

que se encontra em grande parte infraestruturada, será possível que a execução da solução 

urbanística seja feita por acordo entre os proprietários envolvidos, mas de forma relativamente 

autónoma, através do somatório de operação urbanísticas, em que cada uma delas abrangerá a 

globalidade das intervenções previstas para cada prédio. 

 

Tendo em presença a solução urbanística desenvolvida para a área de intervenção apresenta-se 

seguidamente uma breve descrição das ações que estarão associadas à concretização da mesma, 

estando estas agregadas por tipologia.  
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8.1 Estrutura Viária 

 

A UE mantém a estrutura viária existente na envolvente imediata da área de intervenção da UE, 

uma vez que a mesma já garante o acesso aos prédios que se encontram abrangidos pela área 

delimitada.  

 

No sentido de reforçar as condições de segurança da circulação existentes, encontram-se apenas 

previstas algumas propostas que enquadram intervenções pontuais ao nível da estrutura viária que 

se encontra já presente no local, assumindo as mesmas expressão ao nível do reperfilamento de 

uma via preexistente que se desenvolve a partir da rua da Zorreira. 

 

O reperfilamento pontual do arruamento existente implicará a cedência de uma área de 274,40 m2, 

sendo as mesmas asseguradas a partir do prédio B (132,17 m2) e do prédio C (142,23 m2), 

possibilitando um reforço das acessibilidades aos dois lotes para os quais que se encontra prevista 

a instalação de estruturas comerciais e indústrias compatíveis com o solo urbano, bem como aos 

lotes destinados a habitação unifamiliar que se encontram previstos na zona Nascente da área de 

intervenção. 

 

Independentemente do facto dos parâmetros de dimensionamento estabelecidos no âmbito da 

Portaria 216-B/2008, de 3 de março estabelecer parâmetros de dimensionamento para a execução 

de arruamentos, será de ter em consideração que a solução urbanística desenvolvida se encontra 

fortemente ancorada na estrutura viária preexistente e que serve as acessibilidades locais. 

 

Tendo em presença a realidade da estrutura viária local, será assim de considerar que não houve 

lugar a qualquer intervenção no troço viário que assume correspondência com a rua da Zorreira, 

designadamente no que observa relação direta com o perfil da faixa de rodagem.  

 

Esta via foi assumida como uma preexistência, razão pela qual não se encontra prevista qualquer 

intervenção de reperfilamento, sendo no entanto de referir de forma expressa que em nenhuma 

secção do seu traçado se observa a existência de um perfil de faixa de rodagem inferior a 6,50 m, 

pelo que se entende que o seu atual dimensionamento cumpre o disposto na portaria supra 

referida, sobretudo quando se atende ao facto que as tipologias de ocupação propostas no âmbito 

da solução urbanística desenvolvida contemplam unicamente a criação de lotes destinados a 

habitação. 
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As intervenções previstas ao nível dos restantes troços tiveram em consideração os parâmetros de 

dimensionamento constantes da portaria supra referida, sendo a este nível de assumir uma 

referência expressa ao reperfilamento previsto ao nível do troço que serve o acesso aos lotes (lotes 

9 e 10) para os quais se encontra prevista a instalação de estruturas comerciais e indústrias 

compatíveis com solo urbano.  

 

As funções a admitir nestes 2 lotes estarão diretamente associadas a funções predominantemente 

associadas a armazenagem, tendo em presença as intenções manifestadas pelos proprietários, 

pelo que houve lugar a um reperfilamento do troço que irá garantir o acesso automóvel a estes 

lotes, apresentando o mesmo uma faixa de rodagem com um perfil transversal de 10,00 metros, 

cumprindo desta forma o determinado pela portaria supra referida. 

 

Importará por último assumir uma referência expressa à solução viária assumida na zona Nascente 

da área de intervenção. A solução urbanística desenvolvida no local contempla a criação de 3 lotes 

(lotes 11 a 13) destinados à construção de moradias unifamiliares, pelo que foi considerado o 

alargamento da via preexistente, dotando-a com um perfil de faixa de rodagem de 6,50 m, dando 

assim cumprimento ao previsto na Portaria 216-B/2008. 

 

O alargamento considerado ocorre apenas no troço que se apresenta coincidente com a frente dos 

lotes a concretizar na sequência da aprovação da UE, uma vez que imediatamente a Nascente se 

verifica a presença de uma preexistência de edificado que condiciona a continuidade do 

reperfilamento da faixa de rodagem assumido no troço inicial desta preexistência viária. 

 

 

8.2 Estacionamento 

 

Tendo em presença o disposto no n.º 2 do artigo 48º do regulamento do PDM, procurou-se que a 

morfologia urbana definida ao nível do espaço público respeitasse valorizasse a morfologia e 

imagem urbana envolvente, pelo que a solução urbanística estabelecida para a área de 

intervenção, conferiu particular obrigatoriedade de criação de uma significativa maioria dos lugares 

de estacionamento necessários no interior dos lotes, impondo este ónus aos proprietários dos lotes 

que resultam da solução urbanística desenvolvida. 

 

A opção assumida procura essencialmente garantir a supressão das necessidades globais de 

estacionamento que resultam das funções previstas e admitidas nos lotes resultantes da solução  
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urbanística desenvolvida sem que para o efeito se verifique uma ocupação desmesurada de 

espaços públicos para este efeito, o que implicaria um acréscimo dos custos associados à 

concretização da solução urbanística e uma rotura total com a morfologia urbana que se encontra 

presente na envolvente imediata e próxima da área de intervenção da UE. 

 

Tendo por base os parâmetros de estacionamento referidas no artigo 78º do regulamento do PDM, 

que consideram a necessidade de criação de 2 lugares de estacionamento / fogo e de 2 lugares de 

estacionamento / 75 m2 de atividades económicas, foram determinadas as necessidades globais de 

estacionamento a suprir, resultando as mesmas em conformidade com o constante do quadro que 

se apresenta. 

 

QUADRO 2 - ESTIMATIVA DAS NECESSIDADES GLOBAIS DE ESTACIONAMENTO E LUGARES DE 
ESTACIONAMENTO PREVISTOS 

 

Prédio Lotes Usos AC 
Parâmetros de 

estacionamento  

Necessidades 

globais de 

estacionamento 

(lugares) 

Lugares estacionamento  

Privado Público Total 

A 1 HU 212,00 2 lug / fogo 2 2 

  

2 HU 212,00 2 lug / fogo 2 2 

B 

3 HU 212,00 2 lug / fogo 2 2 
4 HU 212,00 2 lug / fogo 2 2 
5 HU 212,00 2 lug / fogo 2 2 
6 HU 212,00 2 lug / fogo 2 2 
7 HU 212,00 2 lug / fogo 2 2 
8 HU 212,00 2 lug / fogo 2 2 

C 9 ECICSU 1900,00 2 lug / 75 m2 de 51 36 

D 

10 ECICSU 800,00 2 lug / 75 m2 de 21 18 
11 HU 212,00 2 lug / fogo 2 2 
12 HU 212,00 2 lug / fogo 2 2 
13 HU 212,00 2 lug / fogo 2 2 

Total  - - - - 94 76 22 98 
 

Notas: HU - Habitação Unifamiliar; ECICSU - Estruturas comerciais e indústrias compatíveis com solo urbano (ECICSU); 

AC - Área de construção 

 

Tendo como elemento de referência a estimativa desenvolvida, será de assumir que as 

necessidades globais de estacionamento determinam a criação de um total de 94 lugares de 

estacionamento, a garantir não só ao nível do espaço público mas também, e sobretudo, no interior 

dos lotes resultantes da solução urbanística desenvolvida para a área de intervenção da UE. 

 

De acordo com o previsto será assegurada a criação de um total de 98 lugares de estacionamento, 

que se apresentam predominantemente localizados no interior dos lotes, observando os mesmos 

uma distribuição conforme com o constante do quadro apresentado. 
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Em resultado da solução de desenho urbano desenvolvida para a área de intervenção da UE, 

encontra-se prevista a criação de áreas de estacionamento público que asseguram uma dotação de 

22 lugares de estacionamento, resultando a criação destas áreas de estacionamento, localizadas 

em diferentes locais da área de intervenção da UE, das cedências de terrenos que serão 

asseguradas a partir do prédio A (24,83 m2), do prédio B (135,05 m2) e do prédio D (60,00 m2), 

numa área total de cedência de 219,88 m2. 

 

Os restantes lugares de estacionamento tidos como necessários serão assegurados no interior dos 

lotes, pelo que a organização funcional das implantações dos edifícios e das áreas de circulação 

internas a assegurar nos lotes deverá salvaguardar a criação de áreas capazes de garantir o 

número de lugares de estacionamento privado previsto em cada um dos lotes resultante da solução 

urbanística desenvolvida, por forma a garantir o cumprimento dos parâmetros de estacionamento 

assumidos.  

 

 

8.3. Espaços Públicos 

 

Ao nível do espaço público a solução urbanística desenvolvida contempla a criação de um pequeno 

espaço ajardinado na zona Norte da área de intervenção da UE, numa localização que se 

desenvolve na envolvente imediata da rua da Zorreira, proporcionando uma zona de estadia para a 

população e um espaço de contemplação da paisagem e das mais-valias cénicas resultantes da 

presença da Albufeira do Roxo. 

 

A criação deste espaço resultará da realização de cedências dos prédios abrangidos pela UE, 

totalizando uma área de 631,20 m2, sendo as cedências asseguradas a partir do prédio A (227,53 

m2) e do prédio B (403,67 m2). 

 

A complementaridade das intervenções em termos de espaços públicos considera igualmente a 

execução de áreas destinadas a circulação pedonal, estando as mesmas previstas em torno da 

estrutura viária que se encontra presente no local e que assegura as acessibilidades aos prédios 

abrangidos pela UE delimitada.  

 

A criação das áreas destinadas a circulação pedonal assegurará uma compartimentação efetiva 

entre o tráfego pedonal e o tráfego rodoviário, possibilitando a livre circulação de peões em 

condições de segurança.  
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Na sua globalidade, a execução das áreas de circulação pedonal resulta das cedências a assegurar 

a partir dos prédios abrangidos pela área de intervenção da UE, assumindo as mesmas uma área 

total de 342,51 m2. As cedências destinadas à execução dos espaços de circulação pedonal 

previstos na solução urbanística desenvolvida para a área de intervenção serão asseguradas a 

partir do prédio A (42,59 m2), do prédio B (201,19 m2) e do prédio D (98,73 m2). 

 

Importará assumir uma referência expressa ao facto que a solução de desenho urbano 

desenvolvida para a área de intervenção da UE teve em consideração a criação de acessibilidades 

pedonais a todos os lotes previstos, sendo de considerar que todas as áreas de circulação pedonal 

propostas assumem o cumprimento dos parâmetros de dimensionamento que se encontram 

estabelecidos pala Portaria 216-B/2008, de 3 de março, uma vez que o perfil transversal mínimo 

adotado não considera em momento algum a criação de passeios com um perfil transversal inferior 

a 1,60 metros, sendo inclusivamente assumida a criação de uma estrutura de circulação pedonal 

com um perfil mais franco, nomeadamente ao nível do troço pedonal que se desenvolve ao longo 

do traçado da rua da Zorreira. 

 

8.4 Cedências 

 

A solução de desenho urbano estabelecida para a área de intervenção da UE prevê a realização de 

cedências, destinando-se as mesmas a assegurar o conjunto de soluções previstas ao nível do 

espaços público, designadamente as que observam relação direta com as áreas necessárias à 

execução de algumas das intervenções propostas, designadamente a criação do espaço ajardinado 

previsto na envolvente da rua da Zorreira, a criação de áreas de circulação pedonal, o 

reperfilamento pontual da estrutura viária e a criação de áreas destinadas a estacionamento 

público. 

 

Tendo em presença a solução urbanística desenvolvida, as cedências a realizar com a 

concretização da UE resultam numa área total de 1467,99 m2, estando a sua distribuição pelos 

diversos prédios em conformidade com o descrito numa secção posterior do presente documento, 

nomeadamente na secção referente à perequação dos encargos. 

 

Importará referir que, com exceção do prédio C, todos os restantes prédios abrangidos pela área de 

intervenção asseguram a realização de cedências de terreno necessárias à concretização das 

obras de urbanização previstas.  
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A situação de excecionalidade observada resulta da configuração da parcela e da solução de 

desenho urbano desenvolvida, que assumiu como elemento de referência a estrutura viária 

preexistente na envolvente imediata da área de intervenção da Unidade de Execução, procurando 

desta forma contribuir para uma minimização efetiva dos encargos decorrentes da realização de 

obras de urbanização, não se entendendo por necessária, face ao programa urbanístico 

inicialmente estabelecido e à solução de desenho urbana que dele derivou, a realização de 

quaisquer cedências de terrenos por parte deste prédio. 
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9. SISTEMA DE EXECUÇÃO 

 

A Unidade de Execução da Envolvente ao Campo da Baiôa, em Ervidel será, em conformidade com 

o disposto no PDM de Aljustrel e com o estabelecido nos artigos 146º a 149º do RJIGT, executada 

através do sistema de iniciativa dos interessados, ficando estes obrigados a prestar ao município a 

compensação devida de acordo com as regras estabelecidas. 

 

Os proprietários devem organizar-se em parceria, no sentido de promover a concretização das 

operações urbanísticas previstas, assegurando entre si a perequação dos benefícios e encargos 

que se encontra subjacente à realização destas mesmas operações. 

 

Os direitos e obrigações dos proprietários participantes na UE serão, nos termos da lei, definidos 

em sede de contrato de urbanização, a celebrar entre as partes após a aprovação da delimitação da 

UE, sem prejuízo da execução da UE poder vir a ser realizada de forma relativamente autónoma, 

por acordo entre os proprietários, através do somatório das operações urbanísticas isoladas 

associadas a cada prédio, sendo que cada uma das operações a realizar assegurará a execução 

integral das intervenções previstas para o respetivo prédio. 
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10. PEREQUAÇÃO COMPENSATÓRIA 

 

A perequação compensatória assume enquanto objetivo a justa repartição dos benefícios e 

encargos de urbanização entre os 4 proprietários abrangidos pela Unidade Execução, em 

conformidade com os princípios que se encontram consagrados no RJIGT. 

 

Estabelece de facto o RJIGT, que os planos territoriais devem garantir a justa repartição dos 

benefícios e encargos e a redistribuição das mais-valias fundiárias entre os diversos proprietários, a 

concretizar nas unidades de execução, devendo para o efeito prever mecanismos diretos ou 

indiretos de perequação. 

 

De acordo com o estabelecido no n.º 2 do artigo 176º do RJIGT, a redistribuição de benefícios e 

encargos deve considerar a prossecução dos seguintes objetivos gerais: 

 

• 1. A garantia da igualdade de tratamento relativamente a benefícios e encargos decorrentes 

de plano territorial de âmbito intermunicipal ou municipal; 

 

• 2. A obtenção por parte dos municípios de meios financeiros adicionais destinados a 

assegurar o financiamento da reabilitação urbana, da sustentabilidade dos ecossistemas e 

para garantia da prestação de serviços ambientais; 

 

• 3. A disponibilização de terrenos e de edifícios ao município, para a construção ou 

ampliação de infraestruturas, de equipamentos de utilização coletiva e de espaços verdes e 

outros espaços de utilização coletiva; 

 

• 4. A supressão de terrenos considerados como expetantes e sujeitos a especulação 

imobiliária; 

 

• 5. A correção dos desequilíbrios do mercado urbanístico; 

 

• 6. A promoção do mercado de arrendamento, designadamente através da criação de uma 

bolsa de oferta de base municipal; 

 

 



 

                                                                                                                                       Ciberarq – Arquitetura, Urbanismo e Design Lda. 

 
Proposta de Delimitação e Fundamentação da Unidade de Execução da Envolvente ao Campo da Baiôa - Ervidel 

45 
 

• 7. A realização das infraestruturas urbanísticas e de equipamentos de utilização coletiva em 

zonas carenciadas. 

 

No sentido de sustentar a concretização dos objetivos supra referidos, e assegurar a justa 

repartição dos encargos e benefícios pretendida, determina igualmente o RJIGT que os municípios 

podem utilizar os seguintes mecanismos de perequação: 

 

• 1. Estabelecimento da edificabilidade média do plano; 

 

• 2. Estabelecimento de uma área de cedência média; 

 

• 3. Repartição dos custos de urbanização. 

 

Estes mecanismos de perequação devem ser utilizados de forma conjugada, por forma a garantir a 

justa repartição dos benefícios decorrentes dos planos (no caso presente da Unidade de 

Execução), assim como a repartição dos encargos necessários à sua execução. 

 

Tendo em presença o supra exposto e em cumprimento do disposto no RJIGT, e no sentido de 

garantir uma justa repartição de benefícios e encargos e atendendo à forma de execução prevista 

(sistema de execução por iniciativa dos interessados), o Regulamento do PDM de Aljustrel 

estabelece, no artigo 65º, os mecanismos perequativos aplicáveis nas operações urbanísticas 

previstas para as unidades operativas de planeamento e gestão para as quais se prevê a 

elaboração de plano de pormenor ou unidades de execução e ao restante solo cuja urbanização é 

possível programar. 

 

Em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 65º do Regulamento do PDM, nos Planos de 

Pormenor a elaborar ou nas Unidades de Execução a definir, devem ser estabelecidos a área de 

cedência média e o índice médio de utilização 1 aplicável a cada situação. 

 

Igualmente em, acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 65º do Regulamento do PDM, os 

mecanismos de perequação compensatória a adotar no município de Aljustrel, em cumprimento do 

disposto no RJIGT, são os seguintes: 

 

 

                                                
1 Nos termos do RJIGT em vigor, o conceito de “índice médio de utilização” referido no PDM de Aljustrel assume presentemente correspondência com o conceito 

 “edificabilidade média”, estando o mesmo definido no n.º 3 do artigo 178º do RJIGT.  
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• 1. A repartição da edificabilidade, com base no estabelecimento de um índice médio de 

utilização; 

 

• 2. A repartição das áreas de cedência, com base no estabelecimento de um índice de 

cedência médio; 

 

• 3. A repartição dos custos de urbanização. 

 

Tendo em presença os mecanismos de perequação compensatória supra elencados, importará 

observar o que se encontra estabelecido no PDM de Aljustrel relativamente aos critérios que 

orientam os cálculos que se encontram subjacentes à determinação do índice médio de utilização 

(edificabilidade média), da área de cedência média e da repartição dos custos de urbanização. 

 

Os critérios para o cálculo do índice médio de utilização (edificabilidade média) encontra-se 

definidos no artigo 66º do regulamento do PDM de Aljustrel, estabelecendo-se no seu n.º 1 que “O 

cálculo do índice médio de utilização, adiante designado por IMU, resulta do quociente entre o 

somatório da área bruta de construção das novas construções e ampliações a licenciar ou autorizar 

no âmbito da unidade de execução ou do plano de pormenor e o somatório da área das unidades 

cadastrais que suportam as respetivas operações urbanísticas”. 

 

Igualmente em acordo com o definido no PDM de Aljustrel, designadamente no n.º 1 do seu artigo 

67º, “O cálculo do índice de cedência médio, adiante designado por ICM, resulta preferencialmente 

do quociente entre a área total de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva, 

equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas que devam integrar o domínio público 

municipal e o valor total da área bruta de construção adotada para o cálculo do IMU”. 

 

Nos termos do estabelecido no artigo 68º do regulamento do PDM de Aljustrel, designadamente no 

seu n.º3, “Os custos de urbanização local referem-se a obras destinadas a servir diretamente os 

espaços urbanos ou as edificações a licenciar ou autorizar no âmbito da unidade de execução ou 

do plano de pormenor”. Estabelece igualmente o n.º 4 deste artigo, designadamente na sua alínea 

b) que a execução e o suporte integral dos custos de urbanização locais constituem obrigações dos 

proprietários, sendo para o efeito definido, no n.º 3 deste mesmo artigo que “Os custos de 

urbanização local referem-se a obras destinadas a servir diretamente os espaços urbanos ou as 

edificações a licenciar ou autorizar no âmbito da unidade de execução ou do plano de pormenor”. 
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A avaliação dos benefícios e encargos que decorrem da concretização da solução urbanística 

estabelecida para área de intervenção da UE é determinada de forma proporcional à respetiva área 

da propriedade com que cada proprietário participa na operação, sendo no entanto de considerar a 

possibilidade da UE poder vir a ser concretizada, por acordo entre os proprietários, de forma 

relativamente autónoma, através do somatório de operações urbanísticas, em que cada operação 

abrangerá a globalidade da solução urbanística que se encontra associada a cada um dos prédios 

abrangidos pela área de intervenção da UE. 

 

 

10.1. Perequação dos Benefícios 

 

Os benefícios atribuídos aos 4 proprietários envolvidos são concretizados através da edificabilidade 

que a solução urbanística desenvolvida estabelece para o conjunto de prédios abrangido pela área 

de intervenção da UE delimitada. 

 

Tendo em presença a solução urbanística estabelecida, a edificabilidade global admitida para a 

área de intervenção da UE assume uma expressão da ordem dos 5032 m2, estando a mesma 

distribuída pela área total abrangida pela área de intervenção (14971,18 m2). Resulta desta forma 

um índice de utilização bruto 2 de 0,34, sendo assim assegurado o cumprimento do índice de 

utilização máximo do solo que se encontra determinado no artigo 49º do regulamento do PDM, no 

qual se encontra estabelecido um valor de 0,5 para o índice de utilização máximo do solo admitido 

na área abrangida pela UE, como se pode constatar através da leitura da informação constante do 

quadro que se apresenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 O índice de utilização bruto assume correspondência com o índice médio de utilização a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 65º do regulamento do 

 PDM de Aljustrel. 
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QUADRO 3 - DISTRIBUIÇÃO DA EDIFICABILIDADE PELOS 4 PRÉDIOS ABRANGIDOS PELA UE 
 

Prédios Áreas Lotes 

Área 

dos 

lotes 

(m2) 

Área 

impl 

(m2) 

Pisos 

AcCS 

Pisos 

AbCS 

Área de construção (m2) 

Iub Habitação 
3 

Anexo ECICSU Total 

A 945,75 
1 325,40 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00 

 
2 325,40 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00 

Subtotal - - 650,80 316,00 - - 324,00 100,00 0,00 424,00 0,45 

B 2844,60 

3 327,37 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00 

 

4 327,85 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00 

5 328,32 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00 

6 328,88 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00 

7 329,63 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00 

8 330,47 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00 

Subtotal - - 1972,52 948,00 - - 972,00 300,00 0,00 1272,00 0,45 

C 6716,66 9 6716,66 1700,00 2 0 0,00 0,00 1900,00 1900,00  

Subtotal - - 6716,66 1700,00 - - 0,00 0,00 1900,00 1900,00 0,28 

D 4464,17 

10 3188,21 800,00 1 0 0,00 0,00 800,00 800,00 

 
11 300,00 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00 

12 300,00 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00 

13 375,00 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00 

Subtotal - - 4163,21 1274,00 - - 486,00 0,00 800,00 1436,00 0,32 

Total 14971,18 - 13503,19 4238,00 - - 1782,00 550,00 2700,00 5032,00 0,34 4 
 

Notas: Área impl - área de implantação; AcCS - Acima da cota de soleira; AbCs - Abaixo da cota de soleira; ECICSU – 

Estruturas comerciais e indústrias compatíveis com solo urbano; Icb - Índice de utilização bruto 

 

O quadro apresentado permite observar a distribuição da edificabilidade que resulta da solução 

urbanística desenvolvida pelos proprietários dos prédios abrangidos pela área de intervenção da 

UE. Os lotes resultantes foram distribuídos por cada um dos proprietários envolvidos dentro dos 

seus prédios originais, não sendo para o efeito necessário proceder à realização de quaisquer 

acertos de extremas. 

 

A realização de acertos de extremas entre os prédios que e encontram abrangidos na área de 

intervenção da UE torna-se de facto desnecessária, uma vez que a solução de desenho urbano 

procurou assegurar que a concretização futura das intervenções previstas pudesse, na sua 

globalidade, ser realizada, por acordo entre os proprietários, de forma relativamente autónoma, com 

o somatório das operações urbanísticas previstas para cada um dos prédios, sendo que cada um  

 
                                                
3 A área de construção afeta a habitação desenvolve-se ao nível do piso térreo e em cave, correspondendo a área de construção em cave a 50% da área do polígono 
máximo (108 m2) admitido para cada moradia. 

4 Índice de utilização bruto da operação urbanística, estabelecido com base na área de construção total admitida e a área total dos prédios abrangidos pela  

Unidade de Execução.  
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dos proprietários assegurará a execução da totalidade das intervenções previstas para o seu 

prédio. 

 

Será igualmente de assumir que, de acordo com a solução urbanística desenvolvida se encontra 

igualmente assegurado o cumprimento do índice de ocupação máximo do solo que se encontra 

igualmente estabelecido no artigo 49º do regulamento do PDM. A área de implantação global 

admitida resulta numa área total de 4238 m2, distribuindo-se a mesma pela área total de terreno da 

área de intervenção (14971,18 m2), pelo que o índice de ocupação bruto resulta num valor de 0,28, 

inferior ao índice de ocupação máximo do solo de 0,3 admitido pelo PDM para a área de 

intervenção abrangida pela UE. 

 

Tendo em consideração os mecanismos de perequação que se encontram definidos no PDM de 

Aljustrel, foi considerado que a edificabilidade média atribuída a cada proprietário assumiria 

correspondência com o produto da área do seu prédio pelo índice máximo de utilização do solo 

admitido pelo PDM, ou seja 0,5. Tendo em presença este pressuposto, a edificabilidade média 

estabelecida pelo PDM resulta para cada prédio em conformidade com o constante do quadro que 

se apresenta. 

 

QUADRO 4 - EDIFICABILIDADE MÉDIA DO PDM E EDIFICABILIDADE EFETIVA 
 

Prédios  
Área do prédio 

(m2) 

Edificabilidade 

média do PDM (m2) 5 

Edificabilidade efetiva 

do prédio (m2) 

Diferencial 

(m2) 

A 945,75 472,88 424,00 -48,88 
B 2844,60 1422,30 1272,00 -150,30 
C 6716,66 3358,33 1900,00 -1458,33 
D 4464,17 2232,09 1436,00 -796,09 

Total 14971,18 7485,59 5032,00 -2453,59 

 

Conforme se pode observar existe um deficit de edificabilidade total da ordem dos 2453,59 m2, 

sendo este diferencial entre a edificabilidade efetiva decorrente da solução urbanística desenvolvida 

e a edificabilidade média permitida pelo PDM observado em todos os prédios abrangidos pela área 

de intervenção da UE. 

 

O diferencial observado assume pouca expressão no prédio A, para o qual se encontra prevista a 

criação de dois lotes (lotes 1 e 2) destinados a moradias unifamiliares. O diferencial de 

edificabilidade observado ao nível deste prédio assume um valor de 48,88 m2 área de construção 

inferior à edificabilidade admitida pelo PDM, traduzindo-se a mesma na construção de menos 24,44 

m2 de área de construção em cada um dos lotes. 

                                                
5 A edificabilidade média foi determinada tendo e consideração a área de cada prédio e o índice de utilização máximo do solo (0,5) estabelecido pelo PDM  

para os espaços residenciais em solo urbanizável localizados em aglomerados urbanos de nível II, nos quais o aglomerado de Ervidel se enquadra. 
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Idêntica situação poderá ser observada no prédio B, no qual se encontra prevista a criação de 6 

lotes (lotes 3 a 9) igualmente destinados a moradias unifamiliares. O diferencial de edificabilidade 

que se verifica neste prédio é de 150,30 m2, pelo que o diferencial de construção observado em 

cada um lotes se traduz numa perda de edificabilidade de 25,05 m2 de área de construção, um valor 

que assume uma expressão similar ao observado para os lotes previstos para o prédio A. 

 

O deficit de edificabilidade assume particular expressão no prédio C, onde se verifica um diferencial 

entre a edificabilidade admitida pelo PDM e edificabilidade efetiva resultante da solução urbanística 

desenvolvida para a área de intervenção da UE que assume uma expressão de 1458,33 m2. A 

significativa perda de edificabilidade decorre essencialmente do facto deste prédio se destinar à 

construção de um único lote (lote 9), destinando-se o mesmo à instalação de estruturas comerciais 

e indústrias compatíveis com solo urbano.  

 

A instalação deste tipo de funções exige, em regra, especiais necessidades de afetação e 

organização dos espaços, não apenas no sentido de garantir as áreas de circulação necessárias, 

mas também as necessidades de estacionamento que a elas se encontram geralmente associadas, 

pelo que a diminuição do índice de utilização bruto, e consequentemente, da área de construção 

admitida neste lote resulta deste condicionalismo. 

 

Tal como observado para o prédio C, também ao nível do prédio D se verifica a existência de um 

significativo diferencial entre a edificabilidade efetiva admitida para este prédio e a edificabilidade 

média admitida pelo PDM.  

 

A solução urbanística desenvolvida prevê para este prédio a criação de 3 lotes (lotes 11 a 13) 

destinados a moradias unifamiliares e de um lote (lote 10) destinado à instalação de estruturas 

comerciais e indústrias compatíveis com solo urbano, resultando ao nível do mesmo a existência de 

condicionalismos semelhantes aos observados para o lote 9. A necessidade de organização das 

áreas necessárias a garantir a circulação e a criação de lugares de estacionamento neste lote 

resultam numa significativa diminuição do índice de utilização bruto e, consequentemente, das 

áreas de implantação e construção admitidas no lote e também no prédio, resultando a perda de 

edificabilidade neste prédio em 796,09 m2 relativamente à área de construção admitida pelo PDM. 

 

De acordo com o previsto no RJIGT, designadamente no n.º 5 do seu artigo 178º, quando a 

edificabilidade efetiva for inferior à edificabilidade abstrata (neste caso a edificabilidade média 

admitida pelo PDM), os proprietários devem ser compensados, nos termos a prever em 

regulamento municipal, através das formas que se encontram previstas no RJIGT, ou outras que  
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venham ser acordadas e assumidas em sede de contrato de urbanização. 

 

Tendo em presença a solução urbanística desenvolvida, e o facto de a mesma poder vir a ser 

futuramente executada, por acordo entre os proprietários, de forma relativamente autónoma, 

através do somatório das operações urbanísticas previstas para cada um dos prédios participantes 

na UE, abrangendo cada operação a globalidade das intervenções previstas em cada um dos 

prédios, será igualmente de admitir que não haverá lugar à prestação de quaisquer compensações 

entre os proprietários. 

 

A consideração deste critério resulta diretamente do facto da perda de edificabilidade nos prédios C 

e D, que assume uma maior expressão, decorrer de necessidades de organização interna dos lotes 

previstos para estes lotes, designadamente dos lotes destinados a estruturas comerciais e 

indústrias compatíveis com solo urbano, e também do facto destes prédios serem aqueles que 

assumem um menor envolvimento nos encargos decorrentes da execução da solução urbanística 

global, não apenas no que observa relação direta com a cedência de terrenos, mas também no que 

observa relação direta com os custos relacionados com as obras de urbanização a realizar, tendo 

em presença o cenário da concretização da UE de forma autónoma por parte de cada um dos 

proprietários dos prédios participantes na UE. 

 

 

10.2. Perequação dos Encargos 

 

Tendo em presença os mecanismos perequativos que se encontram consagrados no RJIGT e o 

disposto no artigo 65º do regulamento do PDM de Aljustrel serão considerados enquanto 

mecanismos para a perequação dos encargos a repartição das áreas de cedência, tendo por base o 

estabelecimento de um índice de cedência médio e a repartição dos encargos com os custos de 

urbanização. 

 

 

10.2.1. CEDÊNCIAS 
 

Conforme estabelecido no artigo 65º do regulamento do PDM de Aljustrel, “(...) nas Unidades de 

Execução a definir, deve ser definida a área de cedência média (...)”, sendo no entanto de 

considerar que, de acordo com o que se encontra estabelecido no artigo 78º deste mesmo  
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regulamento, as áreas de cedência deverão observar conformidade com o constante na legislação 

aplicável, devendo para o efeito ser considerados os parâmetros de cedência que se encontram 

preconizados pela Portaria n.º 216-B/2016, de 3 de março. 

 

Resultou assim a consideração dos parâmetros de cedência constantes da portaria supra referida 

relativos a cedências para espaços verdes e de utilização coletiva e equipamentos de utilização 

coletiva, uma vez que as cedências associadas a infraestruturas viárias e estacionamento público 

resultam em conformidade com o que decorre da solução urbanística desenvolvida para a área de 

intervenção da UE, que procurou assumir o respeito pela morfologia do lugar. 

 

Em termos globais importará observar que, em resultado da solução de desenho urbano 

desenvolvida, a cedência global prevista para o domínio público abrange uma área total de 1467,99 

m2, estando a mesma distribuída pelos prédios abrangidos em conformidade com o constante no 

quadro que se apresenta. 

 

QUADRO 5 - ÁREAS DE CEDÊNCIA EFETIVA PARA O DOMÍNIO MUNICIPAL 
 

Prédios Espaços verdes Estacionamento Passeios  Faixa de rodagem Total 
A 227,53 24,83 42,59 0,00 294,95 
B 403,67 135,05 201,19 132,17 872,08 
C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
D 0,00 60,00 98,73 142,23 300,96 

Total  631,20 219,88 342,51 274,40 1467,99 

 

Será no entanto de observar que a aferição do cumprimento dos parâmetros de cedência impostos 

pela Portaria 216-B/2008, de 3 de março deverá ser assumido relativamente às áreas de cedência 

para espaços verdes e de utilização coletiva e para equipamentos de utilização coletiva, 

independentemente das cedências que venham a ser assumidas para a execução das 

infraestruturas viárias. 

 

Neste sentido, e tendo em presença as tipologias de uso admitidos pela solução urbanística 

desenvolvida para a área de intervenção, foram considerados como parâmetros de cedência a 

utilizar nesta aferição os parâmetros seguidamente indicados: Habitação Unifamiliar (28 m2 / fogo, 

para espaços verdes e de utilização coletiva; 35 m2 / fogo, para equipamentos de utilização coletiva) 

indústria e/ou armazéns 6 (23 m2 / 100 m2 de área de construção, para espaços verdes e de 

utilização coletiva; 10 m2 / 100 m2 de área de construção, para equipamentos de utilização coletiva). 

 

 
                                                
6 Foi considerada a adoção dos parâmetros de dimensionamento relativos a cedências estabelecidas para tipologias de ocupação associadas a indústria 

 e/ou armazéns, uma vez que estas se enquadram com os usos admitidos para os respetivos lotes  
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Em resultado da adoção dos parâmetros supra identificados, resulta a determinação das áreas a 

ceder para o domínio municipal, sendo estas estabelecidas com base na área edificada e nos usos 

admitidos para cada um dos lotes resultantes da concretização da solução urbanística desenvolvida 

para a área de intervenção da UE, estando as mesmas em conformidade com o constante do 

quadro que se apresenta. 

 

Por questões de ordem metodológica, e embora o cálculo das áreas a ceder tenha sido 

desagregado em função das cedências a destinar à implantação de espaços verdes de utilização 

coletiva e equipamentos de utilização coletiva, a aferição relativa ao cumprimento das cedências a 

assegurar para o domínio municipal aquando da concretização das operações urbanísticas 

previstas na UE foi realizada tendo em consideração o valor global das cedências relativo a 

espaços verdes e equipamentos a assegurar por cada prédio. 

 

 

QUADRO 6 - CEDÊNCIA MÉDIA DO PDM E CEDÊNCIA EFETIVA 
 

Prédios Áreas a ceder (m2) 7 Áreas cedidas (m2) Diferencial (m2) 
EVUC EUC Total EVUC EUC Total EVUC EUC Total 

A 56,00 70,00 126,00 227,53 0,00 227,53 171,53 -70,00 101,53 

B 168,00 210,00 378,00 403,67 0,00 403,67 235,67 - 25,67 
C 437,00 190,00 627,00 0,00 0,00 0,00 - - -
D 264,00 185,00 449,00 0,00 0,00 0,00 - - -

Total  925,00 655,00 1580,00 631,20 0,00 631,20 - - -
 

Notas: EVUC - Espaços verdes de utilização coletiva; EUC - Equipamentos de utilização coletiva.  

 

Conforme se pode constatar, verifica-se a existência de um deficit de cedência de áreas para 

destinadas a espaços verdes de utilização coletiva e equipamentos de utilização coletiva, 

resultando o mesmo do facto da solução urbanística desenvolvida não considerar ao nível dos 

prédios C e D a realização de quaisquer cedências de áreas para este efeito. 

 

Será neste sentido de assumir, tendo em consideração o disposto no n.º 1 do artigo 43º 

(Compensação) do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanismo (RMEU) do Município de 

Aljustrel, que haja lugar ao pagamento de uma compensação ao município, devendo esta mesma 

compensação ser paga em numerário, conforme previsto no n.º 3 do artigo do RMEU. 

 

O valor da compensação em numerário a liquidar será aferido tendo em consideração a fórmula de 

cálculo para as compensações em numerário que se encontra estabelecida no artigo 44º do RMEU, 

devendo a mesma ser liquidada aquando da emissão dos alvarás que titulam as operações  

                                                
7 Áreas determinadas com base nos parâmetros de cedência estabelecidos na Portaria 216-B/2008, de 3 de março.  
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urbanísticas previstas no âmbito da UE para os prédios C e D. 

 

Por oposição, constata-se que as cedências efetivas assumidas pelos prédios A e B excedem as 

áreas de cedência para espaços verdes de utilização coletiva e equipamentos de utilização coletiva, 

o que resulta em grande medida do facto da solução urbanística desenvolvida para a área de 

intervenção da UE considerar nestes prédios a execução futura de um espaço ajardinado. 

 

Em resultado da solução urbanística desenvolvida, os proprietários destas parcelas têm direito a ser 

compensados, resultando o valor da compensação (em numerário) a receber por estes proprietários 

da aplicação da fórmula de cálculo anteriormente referida e que consta do artigo 44º do RMEU.  

 

A compensação a receber por estes proprietários deverá ser assegurada aquando da emissão dos 

alvarás que titulam as operações urbanísticas previstas no âmbito da UE para os prédios A e B, 

podendo esta mesma compensação ser concretizada através de desconto nas taxas devidas pela 

realização das respetivas operações. 

 

Tendo em presença o supra exposto, e a fórmula de cálculo estabelecida no artigo 44º do RMEU 

para as compensações pela não cedência de áreas para espaços verdes de utilização coletiva e 

equipamentos de utilização coletiva, resulta ao nível do aglomerado de Ervidel um valor de 9,77 € / 

m2 de área não cedida, pelo que o valor da compensação associado a cada prédio participante na 

UE resulta em conformidade com o constante do quadro que se apresenta. 

 

QUADRO 7 - VALOR DAS COMPENSAÇÕES REFERENTES A CEDÊNCIAS DE TERRENOS PARA ESPAÇOS 
VERDES DE UTILIZAÇÃO COLETIVA E EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA 

 

Prédios 
Área de cedência objeto 

de compensação (m2) 

Valor a receber 

pelo proprietário 

(€) 

Valor a 

liquidar pelo 

proprietário 

(€) 

Valor da 

compensação ao 

Município (€) 

A 101,53 991,95 0,00 - 991,95 
B 25,67 250,80 0,00 - 250,80 
C - 627,00 0,00 -6125,79 6125,79 
D - 449,00 0,00 -4386,73 4386,73 

Total  -948,80 1242,74 -10512,52 9269,78 

 

Importará igualmente assumir uma análise em torno das áreas de cedência efetiva que resultam da 

concretização da solução urbanística desenvolvida para a área de intervenção da UE. Como 

anteriormente referido, as áreas de cedência previstas na sequência da concretização da solução 

urbanística resultam na cedência global de uma área de 1467,99 m2, estando esta repartida de 

forma diferenciada pelos diferentes prédios que se encontram abrangidos pela área de intervenção  
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da UE. 

 

De facto, e tendo em presença as discrepâncias observadas em termos de cedências para o 

domínio municipal, torna-se importante assumir, enquanto mecanismo perequativo estabelecido 

pelo próprio RJIGT, o estabelecimento da área de cedência média, no sentido de promover uma 

justa repartição dos encargos devidos com a concretização futura da UE.  

 

Nos termos do estabelecido no regulamento do PDM, designadamente no seu artigo 67º, são 

considerados para efeitos de cálculo do índice de cedência médio (ICM) a área total de cedência 

para espaços verdes e de utilização coletiva, equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas e 

a área total de construção admitida e utilizada para a determinação do índice médio de utilização.  

 

Resulta do quociente entre a área total de cedência prevista (1467,99 m2) e a área total de 

construção (5032 m2) admitida para os prédios que se encontram abrangidos pela área de 

intervenção da UE o estabelecimento de um índice de cedência média de 0,29, resultando da sua 

aplicação aos prédios a determinação de uma área de média que resulta em conformidade com o 

constante do quadro que se apresenta. 

 

QUADRO 8 - ÁREA DE CEDÊNCIA MÉDIA E ÁREA DE CEDÊNCIA EFETIVA 
 

Prédios 

Área total de 

construção 

(m2) 

Cedência 

média (m2) 8 

Cedência 

efetiva (m2) 
Diferencial 

(m2) 

A 424,00 123,69 294,95 171,26 
B 1272,00 371,08 872,08 501,00 
C 1900,00 554,29 0,00 -554,29 
D 1436,00 418,93 300,96 -117,97 

Total  5032,00 1467,99 1467,99 0,00 

 

Verifica-se de facto uma discrepância significativa entre as áreas de cedência média e as áreas de 

cedência efetivas, pelo deverá haver lugar à prestação de compensações entre os proprietários dos 

prédios abrangidos pela área de intervenção da UE, conforme se encontra determinado no n.º 7 do 

artigo 67º do regulamento do PDM que determina que “a repartição das áreas de cedência rege-se 

nos termos do da legislação em vigor”. 

 

Entenda-se por legislação em vigor o que se encontra estabelecido no RJIGT relativamente a esta 

matéria. Estabelece o artigo 182º do RJIGT, designadamente no seu n.º 5 que “quando a área de 

cedência efetiva for superior à cedência média, o proprietário deve, quando pretenda realizar  

 

                                                
8 Área de cedência determinada com base no produto entre o índice de cedência médio de 0,29 e a área total de construção admitida para cada prédio. 
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operações urbanísticas, ser compensado, nos termos previstos no plano (neste caso na Unidade de 

Execução) ou em regulamento municipal”. Determina igualmente o n.º 6 deste artigo que “quando a 

área de cedência efetiva for inferior à cedência média, o proprietário tem que compensar os demais 

proprietários ou pagar a respetiva compensação urbanística nos termos definidos em regulamento 

municipal”. 

 

Observados estes pressupostos, importará assumir que os proprietários dos prédios A e B, cuja 

área de cedência efetiva é superior à área de cedência média determinada através da aplicação do 

índice de cedência média estabelecido para a UE, devem ser compensados pelos proprietários dos 

prédios C e D, uma vez que os mesmos, na sequência da solução urbanística desenvolvida, 

assumirão uma área de cedência efetiva inferior à área de cedência média determinada para os 

seus prédios. 

 

Uma vez que não se encontram definidos em sede de regulamento municipal quaisquer termos ou 

critérios que orientem a determinação do valor das compensações devidas, poderão ser utilizados 

como valores de referência para a determinação do valor das compensações a realizar entre os 

proprietários os valores que resultam da aplicação da fórmula de cálculo estabelecida no artigo 44º 

do RMUE, sem prejuízo de outro valor compensatório que possa vir a ser determinado, por acordo 

entre os proprietários, e a assumir em sede de contrato de urbanização, no qual serão definidos os 

direitos e as obrigações dos participantes na unidade de execução, conforme estabelecido no n.º 2 

do artigo 149º do RJIGT. 

 

Em resultado da aplicação da fórmula supra referida resultará, como anteriormente referido, um 

valor de 9,77 € / m2 como valor de referência para a redistribuição dos encargos relativos às áreas 

de cedência, pelo que os valores das compensações relativos aos diferenciais das áreas de 

cedência entre os proprietários dos prédios participantes na UE resulta em conformidade com o 

constante do quadro que se apresenta. 

 

QUADRO 9 - VALOR DA COMPENSAÇÃO DAS ÁREAS DE CEDÊNCIA ENTRE PROPRIETÁRIOS 
 

Prédios 
Cedência 

efetiva (m2) 

Diferencial relativo 

à cedência média 

(m2) 

Valor da compensação 

(€) 

A liquidar A receber 

A 294,95 171,26 0,00 1673,21 
B 872,08 501,00 0,00 4894,77 
C 0,00 -554,29 5415,41 0,00 
D 300,96 -117,97 1152,57 0,00 

Total  1467,99 0,00 6567,98 6567,98 
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No sentido de operacionalizar a concretização das operações urbanísticas previstas no âmbito da 

solução urbanística desenvolvida para a área de intervenção, poderão os proprietários participantes 

promover a constituição de um fundo de compensação, conforme previsto no artigo 152º do RJIGT.  

 

O fundo de compensação tem por objetivo assegurar a liquidação das compensações devidas pelos 

proprietários dos prédios participantes na UE, cobrar e depositar em instituição bancária as quantias 

liquidadas e liquidar e pagar eventuais compensações que possam ser devidas a terceiros. Nos 

termos previstos no RJIGT, o fundo de compensação é gerido pela Câmara Municipal com a 

participação dos interessados, nos termos a definir em regulamento municipal ou, na sua 

inexistência, nos termos a definir por acordo entre os proprietários envolvidos e a Câmara 

Municipal. 

 

 

10.2.2. REPARTIÇÃO DOS CUSTOS DE URBANIZAÇÃO 
 

Nos termos do que se encontra definido no artigo 183º do RJIGT, os encargos de urbanização para 

efeitos perequativos assumem correspondência com os custos previstos para a realização de 

infraestruturas urbanísticas, equipamentos, espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva. 

 

Igualmente nos termos do disposto no artigo supra referido, a comparticipação nos custos de 

urbanização deve ter em consideração o tipo de aproveitamento urbanístico determinado pelas 

disposições dos planos (neste caso da UE), a capacidade edificatória atribuída e a extensão 

excecional de infraestruturas para serviço de uma parcela, quando tal se verifique. 

 

Importará também observar o disposto no regulamento do PDM de Aljustrel no que observa relação 

direta com a identificação e repartição de custos de urbanização.  

 

De acordo com o que se encontra estabelecido no artigo 68º do regulamento do PDM, 

designadamente no seu n.º 1, “Os custos de urbanização abrangem os custos de execução de 

projetos e obras de criação ou remodelação de espaços verdes e de utilização coletiva e 

infraestruturas”. 

 

Será no entanto de considerar no contexto presente uma diferenciação entre os custos de 

urbanização gerais, que de acordo com o n.º 2 do artigo supra referido se referem a “obras de 

abrangência supra local cuja responsabilidade de execução cabe ao município” e os custos de  
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urbanização local, que, de acordo com o n.º 3 deste mesmo artigo se referem a “obras destinadas a 

servir diretamente os espaços urbanos ou as edificações a licenciar ou autorizar no âmbito da 

unidade de execução (...)”. 

 

Será igualmente importante observar que, nos termos do que se encontra estabelecido no n.º 4 do 

artigo 68º do regulamento do PDM, são entendidas enquanto obrigações dos proprietários a 

comparticipação nos custos de urbanização gerais através do pagamento ao município das taxas 

pela realização, reforço e manutenção das respetivas infraestruturas urbanísticas e a execução e o 

suporte integral dos custos de urbanização locais, nos quais se enquadram as obras de 

urbanização que se encontram associadas à concretização da solução urbanística proposta para a 

área de intervenção da UE.  

 

Tendo em presença a natureza das intervenções que decorrem da concretização da solução 

estabelecida em torno dos 4 prédios que se encontram abrangidos pela área de intervenção da UE, 

será de assumir que as mesmas se enquadram na categoria de obra de urbanização de âmbito 

local, pelo que os encargos com a realização das mesmas será da responsabilidade dos 

proprietários dos prédios, sendo garantidas a título gratuito, as cedências das áreas de terreno tidas 

como necessárias à execução das obras de urbanização previstas. 

 

Os proprietários dos prédios abrangidos pela área de intervenção da UE deverão assim assumir a 

participação nos encargos que se encontram associados à concretização das intervenções 

previstas na solução urbanística desenvolvida através da cedência gratuita das áreas necessárias à 

execução das obras de urbanização previstas, designadamente o espaço ajardinado previsto na 

envolvente da rua da Zorreira, bem como das áreas destinadas à execução das áreas de circulação 

pedonal, criação de lugares de estacionamento e reperfilamento da estrutura viária, bem como 

através comparticipação efetiva na execução das referidas obras. 

 

Para efeitos da determinação do cálculo das obras de urbanização a realizar na área de intervenção 

da UE, foram assumidos como custos unitários os valores de referência constantes do quadro que 

se apresenta.  

 

QUADRO 10 - CUSTOS UNITÁRIOS ASSOCIADOS ÀS OBRAS DE URBANIZAÇÃO PREVISTAS 
 

Tipo de obra Material Custo unitário 
Faixa de rodagem  Pavimento betuminoso 20,00 €/m2 
Estacionamento  Pavimento betuminoso 20,00 €/m2 
Passeios Pavê 12,50 €/m2 
Espaços verdes 9 Relva  70,00 €/m2 

                                                
9 Os custos unitários assumidos para a execução dos espaços verdes incluem os custos associados à instalação de elementos de mobiliário urbano  
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No quadro seguinte indicam-se os valores dos encargos correspondentes a cada proprietário, tendo 

para o efeito em consideração as áreas de cedência previstas e a sua afetação direta a cada uma 

das obras a realizar, de acordo com as afetações previstas na solução urbanística desenvolvida 

para a área de intervenção e os custos unitários supra referidos. 

 

QUADRO 11 - CUSTO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
 

Prédios Tipo de obra Área (m2) Valor da obra (€) 

A 

Faixa de rodagem  0,00 0,00 
Estacionamento  24,83 496,60 
Passeios 42,59 532,38 
Espaços verdes 227,53 15927,10 

Subtotal - 294,95 16956,08 

B 

Faixa de rodagem 132,17 2643,40 
Estacionamento  135,05 2701,00 
Passeios 201,19 2514,88 
Espaços verdes 403,67 28256,90 

Subtotal - 872,08 36116,18 

C 

Faixa de rodagem 0,00 0,00 
Estacionamento  0,00 0,00 
Passeios 0,00 0,00 
Espaços verdes 0,00 0,00 

Subtotal - 0,00 0,00 

D 

Faixa de rodagem 142,23 2844,60 
Estacionamento  60,00 1200,00 
Passeios 98,73 1234,13 
Espaços verdes 0,00 0,00 

Subtotal - 300,96 5278,73 
Total - 1467,99 58350,99 

 

Tendo em presença as obras a realizar e os custos unitários presentemente assumidos, resulta um 

valor global de 58350,99 € para a execução global das obras previstas no âmbito da solução de 

desenho urbano desenvolvida para a área de intervenção da UE, traduzindo este valor global a 

afetação de um custo de 11,60 €/m2 de área de construção admitida.  

 

Atendendo ao que se encontra previsto no RJIGT, designadamente no seu artigo 183º, a 

comparticipação nos custos de urbanização deverá ter em considerar o tipo de aproveitamento 

urbanístico que decorre da execução da solução urbanística, considerando-se para o efeito a 

capacidade de edificação atribuída. 

 

Desta forma, e no sentido de salvaguardar a justa repartição dos encargos referentes à execução 

das obras de urbanização previstas na área de intervenção, será de assumir a redistribuição dos 

encargos relativos à execução da globalidade das obras previstas pelos proprietários dos prédios 

participantes na UE. A redistribuição destes encargos foi calculada com base na relação entre o 

custo anteriormente referido (11,60 €/m2) e a área total de construção admitida em cada prédio,  
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resultando a mesma em conformidade com o constante do quadro que se apresenta. 

 

QUADRO 12 - REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS REFERENTES À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
 

Prédio 

Área de 

construção 

admitida (m2) 

Valor das 

obras a 

realizar no 

prédio (€) 

Valor da 

comparticipação 

real (€) 

Valor da compensação (€) 

A liquidar A receber 
A 424,00 16956,08 4916,70 0,00 -12039,38 
B 1272,00 36116,18 14750,11 0,00 -21366,07 
C 1900,00 0,00 22032,36 22032,36 0,00 
D 1436,00 5278,73 16651,82 11373,09 0,00 

Total 5032,00 58350,99 58350,99 33405,45 33405,45 

 

Em resultado da redistribuição dos encargos relativos à realização das obras de urbanização 

previstas para a área de intervenção da UE verifica-se que os proprietários dos prédios C e D terão 

que compensar os proprietários dos prédios A e B, devendo a compensação ser formalizada 

aquando da emissão dos alvarás que titulam as operações urbanísticas previstas no âmbito da UE 

para os prédios participantes. 

 

Como anteriormente referido, e no sentido de operacionalizar a concretização das operações 

urbanísticas previstas para a área de intervenção da UE e assegurar as compensações devidas 

entre os proprietários, poderão estes mesmos proprietários recorrer à figura do fundo de 

compensação, conforme previsto no artigo 152º do RJIGT. 

 

Independentemente do supra disposto, e tendo em presença as características da estrutura 

cadastral dos prédios participantes na UE, assim como a solução urbanística desenvolvida, será 

expetável que as operações urbanísticas previstas (e as obras de urbanização que a elas se 

encontram associadas) possam ser realizadas por acordo entre os proprietários, de forma 

relativamente autónoma, assegurando cada proprietário a execução da globalidade das obras de 

urbanização previstas para o seu prédio. 

 

Os acordos a celebrar, assim como as obrigações e os direitos dos proprietários dos prédios 

participantes na UE serão definidos através de contrato de urbanização, em conformidade com o 

previsto no n.º 2 do artigo 149º do RJIGT. 
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ANEXO I – ELEMENTOS DESENHADOS 

 

Desenho 01 - Delimitação Sobre Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Aljustrel  

Desenho 02 - Delimitação Sobre Extrato da Planta de Condicionantes do PDM de Aljustrel  

Desenho 03 - Planta de Delimitação e Cadastro Sobre Situação Existente  

Desenho 04 - Solução Urbanística Base  

Desenho 05 – Solução Urbanística Base – Áreas de Cedência e Áreas a Lotear  

 

 



ID De sig naç ão L oca l Tip o

1C ape la de S an to E ste vão Oliv eira  do  Ba irro Ca pe las

2C ape la Oliv eira  do  Ba irro Ca pe las3C ape la Oliv eira  do  Ba irro Ca pe las

4C ape la de N os sa Sen hor a d a C onc eiç ão Oliv eira  do  Ba irro Ca pe las

5C ape la de S ão  Joã o Oliv eira  do  Ba irro Ca pe las

6C ape la de S an ta B árb ara Oliv eira  do  Ba irro Ca pe las

7C ape la de N os sa Sen hor a d a A lum ieir a Oliv eira  do  Ba irro Ca pe las8Ig rej a M atri z de  O livei ra d o B airr o Oliv eira  do  Ba irro Igr eja s P aroq uia is

9C ape la de S en hor  dos  Af lito s Oliv eira  do  Ba irro Ca pe las

1 0C ape la de N os sa Sen hor a d as C an dei as Oliv eira  do  Ba irro Ca pe las

1 1C ape la de S ão  Se bas tião Oliv eira  do  Ba irro Ca pe las

1 2C ape la de N os sa Sen hor a d a S aúd e Oliv eira  do  Ba irro Ca pe las1 3C ape la Nos sa Sen ho ra d os Mila gre s Oliv eira  do  Ba irro Ca pe las

1 4C ape la San tiss imo  N ome  de  jes us Oliv eira  do  Ba irro Ca pe las

1 5C ape la de S an ta M ar gari da Oiã Ca pe las

1 6Ig rej a de  Sa nto  Am ar o Oiã Igr eja s

1 7C ape la de N os sa Sen hor a d o Li vram en to Oiã Ca pe las

1 8Ig rej a M atri z de  O iã (S . S im ão) Oiã Igr eja s P aroq uia is1 9C ape la Nos sa Sen ho ra d a C onc eiç ão Oiã Ca pe las

2 0C ape la Nos sa Sen ho ra d as Feb res Oiã Ca pe las

2 1C ape la de S an to A ntó nio Oiã Ca pe las

2 2C ape la de N os sa Sen hor a d as D or es Oiã Ca pe las

2 3C ape la de S an to A ntó nio  do s C arri s Oiã Ca pe las2 4C ape la de S an to A ntó nio  do s C arri s - N ov a Oiã Ca pe las

2 5C ape la de S ão  Joã o Bus tos Ca pe las

2 6Ig rej a M atri z de  Bu sto s ( S. L our enç o) Bus tos Igr eja s P aroq uia is

2 7C ape la do S en hor  dos  Af lito s Bus tos Ca pe las

2 8C ape la São  Ma rtin ho Bus tos Ca pe las

2 9C ape la de S ão  To mé da Lim eira Trov isc al Ca pe las3 0Ig rej a P aroq uia l do  Tr ovis cal  (Sã o B art olom eu ) Trov isc al Igr eja s P aroq uia is

3 1C ape la da P óv oa d o F orn o (S an to A ntó nio ) Trov isc al Ca pe las

3 2C ape la das  Alm inh as  da Qu inta  do  Go rdo Mam ar rosa Ca pe las

3 3C ape la Mam ar rosa Ca pe las

3 4C ape la de S ão  Ro mã o Mam ar rosa Ca pe las3 5Ig rej a M atri z de  Sã o S im ão Mam ar rosa Igr eja s P aroq uia is

3 6C ape la Mam ar rosa Ca pe las

3 7C ape la Mam ar rosa Ca pe las

3 8C ape la São  Ge rald o Mam ar rosa Ca pe las

3 9C ape la Mam ar rosa Ca pe las4 0Ig rej a M atri z da  Pa lha ça (Sã o P edr o) Pal haç a Igr eja s P aroq uia is

4 1C ape la em Me mór ia d e N .ª S .ª d o L ivra me nto  e S an ta E ufé mia Pal haç a Ca pe las

4 2C ape la Pal haç a Ca pe las

4 3C ruz eiro Oliv eira  do  Ba irro Cr uze iros

4 4C ruz eiro Oliv eira  do  Ba irro Cr uze iros

4 5C ruz eiro Oliv eira  do  Ba irro Cr uze iros4 6C ruz eiro Oiã Cr uze iros

4 7C ruz eiro Oiã Cr uze iros

4 8C ruz eiro Oiã Cr uze iros

4 9C ruz eiro Oiã Cr uze iros

5 0C ruz eiro Oiã Cr uze iros5 1C ruz eiro Oiã Cr uze iros

5 2C ruz eiro Trov isc al Cr uze iros

5 3C ruz eiro Trov isc al Cr uze iros

5 4C ruz eiro Trov isc al Cr uze iros

5 5C ruz eiro Mam ar rosa Cr uze iros5 6C ruz eiro Mam ar rosa Cr uze iros

5 7C ruz eiro Mam ar rosa Cr uze iros

5 8C ruz eiro Pal haç a Cr uze iros

5 9C ruz eiro Pal haç a Cr uze iros

6 0C ruz eiro Pal haç a Cr uze iros

6 1C ruz eiro Pal haç a Cr uze iros6 2C ruz eiro Pal haç a Cr uze iros

6 3P ala cet e do  Vi sco nde  de  Bu sto s Bus tos Ou tro s Im óve is de V alo r P atri mo nial

6 4M us eu/C ap ela  de São  Pe dro Pal haç a M use us / Ca pel as

6 5C ruz eiro Oliv eira  do  Ba irro Cr uze iros

6 6C ape la Oiã Ca pe las6 7C ape la Bus tos Ca pe las

6 8C ape la de S ão  Gr egó rio Bus tos Ca pe las

6 9C ape la Bus tos Ca pe las

7 0C ape la Trov isc al Ca pe las

7 1C ape la Pal haç a Ca pe las

7 2C ape la Nos sa Sen ho ra d os Aflit os Pal haç a Ca pe las7 3C ape la Pal haç a Ca pe las

7 4C ape la Nos sa Sen ho ra d os Ret orn ado s Pal haç a Ca pe las

7 5C ruz eiro Mam ar rosa Cr uze iros

7 6C asa  do s S ous as Oliv eira  do  Ba irro Ou tro s Im óve is de V alo r P atri mo nial

7 7C asa  do  Sr . An tón io J oaq uim  C arva lho Oliv eira  do  Ba irro Ou tro s Im óve is de V alo r P atri mo nial7 8C asa  do s P ato s Trov isc al Ou tro s Im óve is de V alo r P atri mo nial



ID D esignaç ão L ocal Tipo

1C apela de  Santo E stevão Oliveira  do Bairr oCapela s2C apela Oliveira  do Bairr oCapela s3C apela Oliveira  do Bairr oCapela s

4C apela de  Nossa S enhora d a Conce ição Oliveira  do Bairr oCapela s5C apela de  São Joã o Oliveira  do Bairr oCapela s6C apela de  Santa B árbara Oliveira  do Bairr oCapela s

7C apela de  Nossa S enhora d a Alumie ira Oliveira  do Bairr oCapela s8I greja Mat riz de Ol iveira do Bairro Oliveira  do Bairr oIgrejas  Paroqui ais

9C apela de  Senhor dos Aflito s Oliveira  do Bairr oCapela s10C apela de  Nossa S enhora d as Cand eias Oliveira  do Bairr oCapela s11C apela de  São Seb astião Oliveira  do Bairr oCapela s

12C apela de  Nossa S enhora d a Saúde Oliveira  do Bairr oCapela s13C apela No ssa Sen hora dos  Milagres Oliveira  do Bairr oCapela s14C apela Sa ntissimo  Nome d e jesus Oliveira  do Bairr oCapela s

15C apela de  Santa M argarida Oiã Capela s16I greja de S anto Am aro Oiã Igrejas17C apela de  Nossa S enhora d o Livram ento Oiã Capela s

18I greja Mat riz de Oi ã (S. Sim ão) Oiã Igrejas  Paroqui ais19C apela No ssa Sen hora da C onceiçã o Oiã Capela s20C apela No ssa Sen hora das  Febres Oiã Capela s

21C apela de  Santo A ntónio Oiã Capela s22C apela de  Nossa S enhora d as Dores Oiã Capela s23C apela de  Santo A ntónio do s Carris Oiã Capela s

24C apela de  Santo A ntónio do s Carris - Nova Oiã Capela s25C apela de  São Joã o Bustos Capela s26I greja Mat riz de Bu stos (S. Lourenço ) Bustos Igrejas  Paroqui ais

27C apela do  Senhor dos Aflito s Bustos Capela s28C apela Sã o Martin ho Bustos Capela s29C apela de  São Tom é da Lim eira Trovisc al Capela s

30I greja Par oquial do  Trovisca l (São Ba rtolomeu ) Trovisc al Igrejas  Paroqui ais31C apela da  Póvoa d o Forno ( Santo An tónio) Trovisc al Capela s32C apela da s Alminh as da Qu inta do G ordo Mamar rosa Capela s

33C apela Mamar rosa Capela s34C apela de  São Rom ão Mamar rosa Capela s35I greja Mat riz de Sã o Simão Mamar rosa Igrejas  Paroqui ais

36C apela Mamar rosa Capela s37C apela Mamar rosa Capela s

38C apela Sã o Gerald o Mamar rosa Capela s39C apela Mamar rosa Capela s40I greja Mat riz da Pa lhaça (S ão Pedro ) Palhaç a Igrejas  Paroqui ais

41C apela em  Memór ia de N.ª S.ª do Liv ramento e Santa Eufémia Palhaç a Capela s42C apela Palhaç a Capela s43C ruzeiro Oliveira  do Bairr oCruze iros

44C ruzeiro Oliveira  do Bairr oCruze iros45C ruzeiro Oliveira  do Bairr oCruze iros46C ruzeiro Oiã Cruze iros

47C ruzeiro Oiã Cruze iros48C ruzeiro Oiã Cruze iros49C ruzeiro Oiã Cruze iros

50C ruzeiro Oiã Cruze iros51C ruzeiro Oiã Cruze iros52C ruzeiro Trovisc al Cruze iros

53C ruzeiro Trovisc al Cruze iros54C ruzeiro Trovisc al Cruze iros55C ruzeiro Mamar rosa Cruze iros

56C ruzeiro Mamar rosa Cruze iros57C ruzeiro Mamar rosa Cruze iros58C ruzeiro Palhaç a Cruze iros

59C ruzeiro Palhaç a Cruze iros60C ruzeiro Palhaç a Cruze iros61C ruzeiro Palhaç a Cruze iros

62C ruzeiro Palhaç a Cruze iros63P alacete do Visco nde de B ustos Bustos Outros  Imóveis  de Valor  Patrimon ial

64M useu/Ca pela de S ão Pedr o Palhaç a Museu s / Cape las65C ruzeiro Oliveira  do Bairr oCruze iros66C apela Oiã Capela s

67C apela Bustos Capela s68C apela de  São Gre gório Bustos Capela s69C apela Bustos Capela s

70C apela Trovisc al Capela s71C apela Palhaç a Capela s72C apela No ssa Sen hora dos  Aflitos Palhaç a Capela s

73C apela Palhaç a Capela s74C apela No ssa Sen hora dos  Retornad os Palhaç a Capela s75C ruzeiro Mamar rosa Cruze iros



Número

Matricial
A 1118 Linosines Compra e Venda de Imóveis Lda. 945,75
B Casa do Povo de Ervidel 2844,60
C 1160 Agromais Plus - Comércio e Serviços Agrícolas, SA 6716,66
D 42 Secção B1 Fortunato Godinho 4464,17

Total 14971,18

ProprietárioPrédios Área (m2)



AcCS - Acima da Cota de Soleira
AbCS - Abaixo da Cota de Soleira
ECICSU - Estruturas Comerciais e Indústrias Compatíveis com o Solo Urbano
Iub - Índice de Utilização Bruto 

1 - A área de construção afeta a habitação desenvolve-se ao nível do piso térreo e em cave, correspondendo a área de construção em cave
 a 50% da área do polígono máximo (108 m2) admitido para cada moradia
2 - Índice de utilização bruto da operação urbanística, estabelecido com base na área de construção total admitida e a área total dos 
prédios abrangidos pela Unidade de Execução. 

Habitação1 Anexo ECICSU Total

1 325,40 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00

2 325,40 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00

Subtotal - - 650,80 316,00 - - 324,00 100,00 0,00 424,00 0,45
3 327,37 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00

4 327,85 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00

5 328,32 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00

6 328,88 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00

7 329,63 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00

8 330,47 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00

Subtotal - - 1972,52 948,00 - - 972,00 300,00 0,00 1272,00 0,45

C 6716,66 9 6716,66 1700,00 2 0 0,00 0,00 1900,00 1900,00

Subtotal - - 6716,66 1700,00 - - 0,00 0,00 1900,00 1900,00 0,28
10 3188,21 800,00 1 0 0,00 0,00 800,00 800,00

11 300,00 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00

12 300,00 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00

13 375,00 158,00 1 1 162,00 50,00 0,00 212,00

Subtotal - - 4163,21 1274,00 - - 486,00 0,00 800,00 1436,00 0,32

Total 14971,18 - 13503,19 4238,00 - - 1782,00 550,00 2700,00 5032,00 0,342

Lotes
Área dos 

lotes 
(m2)

Iub 

A 945,75

Área 
implantação 

(m2)

Pisos 
AcCS

Pisos 
AbCS

Área de construção (m2)
Prédios Áreas

B 2844,60

D 4464,17



Prédios Espaços Verdes Estacionamentos Passeios Faixa de rodagem Total

A 227,53 24,83 42,59 0,00 294,95

B 403,67 135,05 201,19 132,17 872,08

C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D 0,00 60,00 98,73 142,23 300,96

Total 631,20 219,88 342,51 274,40 1467,99


