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1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Alvito foi aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros (RCM) n.º 43/93, publicada no Diário da República em 20 de maio de 1993. 

 

Desde a entrada em vigor, o PDM foi sujeito a uma alteração a nível regulamentar, a saber: 

 

 1.ª Alteração por Adaptação. Deliberação 2035/2010 de 11 de novembro de 2010 

Adaptação do PDM de Alvito ao Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Alentejo (PROTA). Nos termos do disposto no artigo 97.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 

22 de setembro, com as subsequentes alterações, são alterados os seguintes artigos do 

Regulamento do PDM de Alvito: artigo 57.º, artigo 71.º, artigo 78.º, artigo 80.º e artigo 

87.º. 

 

Findo o prazo de 10 anos após a sua entrada em vigor como estipula o n.º 3 do art. 93º do 

Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de setembro, com as demais alterações, o PDM deve ser revisto. 

 

A ocupação, transformação do uso do solo e a sua regulamentação é um processo dinâmico, 

que obriga à adaptação dos instrumentos de planeamento urbanístico à realidade do município. 

 

O que atualmente permite marcar a diferença ao nível da elaboração e gestão do PDM é, por 

um lado, o enquadramento legislativo que lhe atribui um outro alcance e, por outro, o princípio 

do Desenvolvimento Sustentável que a sociedade vai procurando adotar, na medida em que 

atribui aos PDM´s um papel mais importante que a simples regulamentação do uso do solo 

como era visto anteriormente nos PDM’s da 1ª geração.  

 

Considera-se que a elaboração de um PDM deve ser pensada na base de uma estratégia de 

desenvolvimento sustentável para o concelho, na qual as diversas políticas municipais devem 

ser delineadas de forma integrada e coerente tendo em conta o estabelecimento de parcerias, 

através da criação de consensos entre os diversos atores locais (Câmara Municipal, Juntas de 

Freguesia, associações, empresários, população, entre outros). 

 

Procura-se que as intervenções deixem de ser casuísticas, contrariando a atual tendência de 

intervir no território de forma desfragmentada, para passarem a ter um fio condutor que 

responda às necessidades reais das comunidades (ao nível da habitação, educação, cultura, 

ambiente, desporto, cidadania, dinâmica social, economia, demografia, etc.), proporcionando-

lhes, progressivamente, melhorias significativas de qualidade de vida. 
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Concretamente, trata-se de dinamizar um permanente processo de planeamento estratégico 

que enforma e tem tradução não só no ordenamento do território, mas também noutras ações 

municipais ou realizadas em parceria com os agentes locais. O processo (político e técnico) de 

planeamento do território desenvolve-se, assim, em estreita articulação e de forma interativa 

com o referido trabalho de planeamento estratégico. 

 

Tratando-se o plano diretor duma figura de planeamento de âmbito municipal, não pode deixar 

de se ter em consideração as realidades regionais e nacionais, não só no que respeita às 

questões territoriais, mas também ambientais, sociais, culturais, económicas, etc.  

 

É este cenário que se pretende construir um consenso em torno dos objetivos municipais, tão 

participado quanto possível, de forma a contribuir para a construção de um futuro sustentável 

para o concelho de Alvito. 

 

Tendo em conta que a revisão do Plano Diretor Municipal de Alvito tem por objetivo adequar as 

propostas então formuladas às atuais condições económicas, sociais, ambientais e culturais 

existentes, importa relembrar os aspetos fundamentais, nomeadamente os cenários e 

estratégia de desenvolvimento que foram definidos e que sustentaram as propostas de 

ordenamento expressas no PDM em vigor.  

 

Assim, identificou-se um conjunto de fatores impeditivos de desenvolvimento do concelho que 

se resumem em: 

 

 Perda de dinamismo demográfico, que se traduz no declínio e envelhecimento da 

população;  

 Atonia económica, resultante da reduzida diversificação da base económica, da 

dificuldade de reconversão das atividades dominantes, da vulnerabilidade e 

sazonalidade, da reduzida capacidade de criação de novos empregos e ainda do 

predomínio de emprego pouco qualificado;  

 Marginalização sociogeográfica, resultante de um reduzido potencial de inovação social 

e da posição geográfica marginal face aos principais eixos inter-regionais e 

internacionais e aos mercados mais dinâmicos. 

 

Com base nessa realidade, o PDM de Alvito apresentou três grandes desafios para alterar 

essas tendências e que eram: 

 

 Inverter a tendência para a desertificação populacional;  

 Contribuir para a reconversão da estrutura económica da zona;  

 Aumentar a acessibilidade ao concelho. 
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Este documento pretende justificar o modelo de desenvolvimento territorial e de ocupação 

humana no município de Alvito, com base na sua herança natural, histórica e em todos os seus 

processos de consolidação de sociabilidades e atividades económicas ao longo de séculos, 

com particular incidência das últimas décadas, avaliando o presente e perspetivando cenários 

para o futuro. 

 

1.1. ENTIDADES COM INTERESSE NO TERRITÓRIO 

 

Ao abrigo do disposto no nº1 do artigo 75º - A na redação atual do Decreto-Lei nº380/99, de 22 

de setembro ‘o acompanhamento da elaboração de um Plano Diretor Municipal é assegurado 

por uma comissão de acompanhamento, cuja composição deve traduzir a natureza dos 

interesses a salvaguardar e a relevância das implicações técnicas a considerar, integrando 

representantes de serviços e entidades da administração direta ou indireta do Estado, das 

Regiões Autónomas, do município e de outras entidades públicas cuja participação seja 

aconselhável no âmbito do plano’.  

 

Em março de 2004, através do Despacho n.º 5369/2004, é constituída a Comissão Mista de 

Coordenação (CMC), convertida posteriormente em Comissão de Acompanhamento (CA), 

através do Despacho n.º 22641/2008 em setembro de 2008, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º170, de 3 de setembro de 2008 

 

Assim, a Comissão de Acompanhamento era constituída pelas seguintes entidades: 

 Câmara Municipal de Alvito; 

 Assembleia Municipal de Alvito; 

 Câmara Municipal de Cuba; 

 Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo; 

 Câmara Municipal de Viana do Alentejo; 

 Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo; 

 Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, IP; 

 Turismo de Portugal IP; 

 REFER - Rede Ferroviária Nacional E.P.E.; 

 EP - Estradas de Portugal, EPE; 

 Administração de Região Hidrográfica do Alentejo IP; 

 Direção -Geral dos Recursos Florestais; 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas; 

 Direção Regional da Economia; 
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 Administração Regional de Saúde; 

 Direção Regional de Cultura. 

 

Verificando-se a necessidade incluir na referida Comissão de Acompanhamento a Direção 

Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e a Direção Geral do Território enquanto 

entidade que assegura as competências do ex-Instituto Geográfico Português, procedeu-se à 

alteração da Comissão de Acompanhamento. 

 

Assim, atualmente a Comissão de Acompanhamento constituída pelo Despacho n.º 

11212/2012, de 19 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º159, de 17 de 

agosto de 2013, é composta as seguintes entidades: 

 

 Câmara Municipal de Alvito; 

 Assembleia Municipal de Alvito; 

 Câmara Municipal de Cuba; 

 Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo; 

 Câmara Municipal de Viana do Alentejo; 

 Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo; 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP; 

 Turismo de Portugal IP; 

 REFER — Rede Ferroviária Nacional, E. P. E.; 

 EP — Estradas de Portugal, EPE; 

 APA/Administração de Região Hidrográfica do Alentejo IP; 

 Direção Geral dos Recursos Florestais; 

 Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

 Direção Geral do Território (enquanto ex -IGP) 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas; 

 Direção Regional da Economia; 

 Administração Regional de Saúde; 

 Direção Regional de Cultura. 

 

Salienta-se que, ao longo do processo foram sempre sido fomentadas relações de trabalho, 

quer no âmbito da primeira comissão como posteriormente no âmbito da segunda constituição 

da CA. 
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1.2. TRAMITAÇÃO DA REVISÃO 

 

A elaboração da Revisão do PDM desenvolve-se em diversas fases às quais correspondem 

procedimentos diferenciados, estabelecidos no RJIGT e demais legislação complementar, em 

particular na Portaria n.º 1474/2007, de 16 de novembro. Neste ponto, descrevem-se 

sucintamente os passos mais relevantes deste processo. 

 

1. Numa primeira fase do processo de revisão do PDM, a Câmara Municipal deve diligenciar no 

sentido de obter cartografia adequada, conforme o estipulado na legislação sobre esta matéria.  

  

2. Formalmente, este processo inicia-se com a deliberação da CM de proceder à elaboração da 

revisão do PDM, deliberação esta que deve ser suportada em adequada fundamentação e na 

avaliação da execução do PDM em vigor.  

  

3. Este procedimento permite dar início ao processo de constituição da Comissão de 

Acompanhamento (CA), em acordo com o definido na Portaria n.º 1474/2007, de 16 de 

novembro.  

  

4. A CA integra entidades que asseguram a prossecução dos interesses públicos e setoriais 

com relevância no território municipal, acompanhando e orientando os aspetos processuais e 

técnicos da revisão do PDM, através da realização de reuniões plenárias e setoriais, cujo 

agendamento e programa de trabalhos seguem, com as necessárias adaptações, a Portaria 

supra referida.  

  

5. Com a aprovação do parecer final da CA na sua última reunião plenária e após a realização 

das reuniões de concertação, se necessárias, a CM procede à abertura do período de 

discussão pública, de acordo com o estabelecido no RJIGT.  

  

6. Ponderados os resultados da discussão pública, a CM elabora a versão final do plano, tendo 

em vista a emissão do parecer final da CCDR.  

  

7. Por fim, o plano é aprovado pela Assembleia Municipal, publicado no Diário da República e 

depositado na DGT. 
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1.3. METODOLOGIA ADOTADA 

 

A metodologia adotada para a realização da presente revisão do Plano Diretor Municipal 

consistiu: 

 

 Na caracterização e diagnóstico (Física, Social, Económica e Urbanística), na 

atualização de estudos já produzidos, na visita ao território por parte da equipa, de 

forma a termos um conhecimento global do território. 

 

 Após a conclusão desta fase, na qual se caracterizou a área de intervenção 

identificando, nomeadamente os valores naturais, culturais e patrimoniais, a 

socioeconomia, as acessibilidades e mobilidade, os equipamentos e o sistema urbano, 

em que se verificou os compromissos, as situações de apetência e pressão 

localizacional, das expectativas de transformação, das diferentes formas de 

apropriação do território. 

 

 Passou-se ao desenvolvimento do modelo de estrutura espacial do território municipal, 

tendo por base a estratégia da autarquia de desenvolvimento e ordenamento, a partir 

da qualificação do solo, definindo as estratégias de localização, distribuição e 

desenvolvimento das atividades industriais, a redefinição dos perímetros urbanos, a 

localização de equipamentos e de áreas de interesse turístico.  

 

 No decorrer do processo, foram realizadas diversas reuniões sectoriais com diversas 

entidades, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, bem como outras entidades com 

interesse no território, para debater as estratégias, programas e políticas, as 

condicionantes técnicas e de enquadramento processual, até se chegar à proposta 

final tendo por base a consolidação do sistema urbano municipal em simbiose com o 

sistema natural: as inter-relações natural | humano, construído | não construído, 

espaço público | privado, e que se encontra fundamentada neste documento.  

 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

A tramitação deste processo ocorreu tendo por base a legislação vigente na matéria, em 

concreto a Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo ( Lei 

n.º 48/98 de 11 de agosto ) e o respetivo diploma de desenvolvimento, o Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial ( Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de setembro, com as demais 

alterações). Em sede de revisão dos instrumentos de gestão territorial em ambos se refere que: 
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 A revisão dos planos municipais e especiais de ordenamento do território decorre da 

necessidade de atualização das disposições vinculativas dos particulares contidas nos 

regulamentos e nas plantas que os representem. 

 

Refere ainda, mais adiante, que a revisão dos planos especiais e dos planos municipais de 

ordenamento do território pode decorrer: 

 

 Da necessidade de adequação à evolução, a médio e longo prazo, das condições 

económicas, sociais, culturais e ambientais que determinaram a respetiva elaboração, 

tendo em conta os relatórios de avaliação da execução dos mesmos; 

 De situações de suspensão do plano e da necessidade da sua adequação à 

prossecução dos interesses públicos que a determinaram. 

 

No caso específico de Alvito os objetivos que se definiram para justificar as propostas de 

ordenamento do PDM/93, nomeadamente a inversão da tendência para o despovoamento 

populacional, contribuição para a reconversão da estrutura económica e aumento da 

acessibilidade continuam a ter toda a oportunidade. Para além destas questões estruturantes 

que condicionam o desenvolvimento do concelho, a Autarquia prevê atingir os seguintes 

objetivos: 

 

 A compatibilização das disposições do PDM/93 com o PU da Vila de Alvito que se 

encontra igualmente aprovado; 

 A compatibilização das disposições regulamentares do PDM com as alterações da 

legislação aplicável nomeadamente, as servidões; 

 Atualização das perspetivas de desenvolvimento económico e social que serviram de 

base ao PDM/93 tendo em conta o impacto de diversos empreendimentos de âmbito 

regional; 

 Transposição da informação expressa em suporte papel para digital, de forma a 

obter-se uma maior eficácia e rigor na gestão urbanística. 

 

2.1. O SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL  

A Política de Ordenamento do Território e do Urbanismo é conformada, no ordenamento 

jurídico português, por dois diplomas estruturantes, a Lei de Bases da Política de Ordenamento 

do Território, aprovada pela Lei n.º 48/98, de 11 de agosto, diploma alterado pela 54/2007 de 

31 de agosto, doravante designada por LBPOT, e o Decreto-Lei 380/99, de 22 de setembro, 

diploma alterado pelos Decretos-Lei n.º 53/2000, de 7 de abril, 310/2003, de 10 de dezembro, 

316/2007, de 19 de setembro, 46/2009, de 20 de fevereiro e pelas Leis n.º 58/2005, de 29 de 
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dezembro e 56/2007 de 31 de agosto, doravante designado por RJIGT, que desenvolve as 

bases da política de ordenamento do território e de urbanismo, definindo o regime de 

coordenação dos âmbitos nacional, regional e municipal do sistema de gestão territorial, o 

regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos 

instrumentos de gestão territorial.  

 

Nos termos do primeiro diploma, a política de ordenamento do território e de urbanismo, 

corolário da expansão das atividades de planificação territorial decorrentes da cada vez maior 

intervenção da Administração Pública nas necessidades sociais, assenta num sistema de 

gestão territorial que se organiza de forma interativa e coordenada em três âmbitos diferentes: 

o nacional, o regional e o municipal (artigo 7º da LBPOT e artigo 2º do RJIGT), interação 

coordenada que é efetivada por instrumentos de gestão territorial.  

 

O âmbito nacional é concretizado pelo Programa Nacional de Política de Ordenamento do 

Território (PNPOT), pelos Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) e pelos 

Planos Setoriais de Ordenamento do Território (PSOT) com incidência territorial.  

 

São Planos Especiais de Ordenamento do Território, os planos de ordenamento das áreas 

protegidas, os planos de ordenamento das albufeiras de águas públicas, os planos de 

ordenamento das orlas costeiras e os planos dos estuários (artigo 2º, n.º 2, alínea c) do RJIGT, 

última redação), tendo aqui incidência os Planos de Ordenamento da Albufeira de Alvito e da 

Albufeira de Odivelas. 

 

São Planos Setoriais de Ordenamento do Território, os cenários de desenvolvimento 

respeitantes aos diversos setores da administração central, nomeadamente no domínio dos 

transportes, das comunicações, da energia e dos recursos geológicos, da educação e da 

formação, da cultura, da saúde, da habitação, do turismo, da agricultura, do comércio, da 

indústria, das florestas e do ambiente, na medida em que são instrumentos de programação ou 

de concretização das diversas políticas com incidência na organização do território (Artigo 35º 

do RJIGT), salientando-se na área territorial em estudo, o Plano de Bacia Hidrográfica do 

Sado, Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF-BA) e Rede Natura 2000. 

 

O nível regional é concretizado pelos Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT), 

no caso concreto pelo, PROTA, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros nº 

53/2010.  

 

O nível municipal é concretizado através dos Planos Intermunicipais de Ordenamento do 

Território (PIMOT) e pelos Planos Municipais de Ordenamento do Território, compreendendo os 

Planos Diretores Municipais (PDM), os Planos de Urbanização (PU) e os Planos de Pormenor 
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(PP), tendo incidência neste território o PDM de Alvito, o PU da Vila de Alvito, e os Planos de 

Pormenor, do Campo da Feira (Vila Nova da Baronia), do Bairro do Dr. Teófilo Casaca Sim Sim 

e do Bairro Tapada do Lucas. 

 

Ora, esta planificação territorial é perentoriamente tipificada pelo legislador, o qual previu um 

sistema de figuras planificatórias fechado, no sentido em que a administração apenas pode 

elaborar os planos, que de modo típico estão previstos pela lei e que a doutrina apelidou de 

princípio da tipicidade dos planos.  

 

De acordo com a função que desempenha, a LBPOT agrupou-os em quatro tipos: os 

instrumentos de desenvolvimento territorial, os instrumentos de planeamento territorial, os 

instrumentos de política setorial e os instrumentos de natureza especial (artigo 8º da LBPOT).  

Integram a categoria de instrumentos de planeamento territorial, os planos municipais de 

ordenamento do território, dos quais, por sua vez, fazem parte o Plano Diretor Municipal, o 

plano de urbanização e o plano de pormenor.  

 

O Plano Diretor Municipal, tendo por base a estratégia de desenvolvimento local, estabelece a 

estrutura espacial, a classificação básica do solo, bem como parâmetros de ocupação, 

considerando a implantação dos equipamentos sociais, desenvolvendo, ainda a qualificação 

dos solos urbano e rural (artigo 9º, n.º 2, alínea a) da LBPOT); o plano de urbanização 

desenvolve, em especial a qualificação do solo urbano e o plano de pormenor define com 

detalhe o uso de qualquer área delimitada do território municipal (artigo 9º, n.º 2, alínea c)).  

 

2.1.1. A função do plano diretor municipal, no sistema de 

gestão territorial, em especial no que toca à classificação e à 

qualificação dos solos  

 

O artigo 15.º, n.º 4, da LBPOTU dispõe que “o regime de uso do solo é estabelecido em 

instrumentos de planeamento territorial, que definem, para o efeito, as adequadas classificação 

e qualificação.”  

 

A classificação do solo, nos termos do artigo 15.º, n.º 2, da LBPOTU e do artigo 72.º, n.º 1, do 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), determina o destino básico 

dos terrenos e assenta na distinção entre solo urbano e solo rural.  

 

O plano diretor municipal, por se tratar daquele que, de entre os vários planos municipais, 

contém o conteúdo mais genérico e ao visar a definição do modelo da estrutura espacial do 
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território municipal, constituindo uma síntese da estratégia de desenvolvimento e de 

ordenamento local prosseguida, aponta, quer a nível regulamentar, quer cartográfico (carta de 

ordenamento e não carta de zonamento), para a referenciação espacial dos usos e das 

atividades dominantes, através da delimitação das classes de espaços e das respetivas 

categorias. Esta é a tarefa que se designa de classificação e qualificação dos solos.  

 

O solo urbano integra as áreas para as quais é reconhecida vocação para o processo de 

urbanização e edificação. Compreende os terrenos urbanizados, os solos cuja urbanização 

seja programada e os solos afetos à estrutura ecológica necessária ao equilíbrio do sistema 

urbano artigo 15.º, n.º 2, alínea b), da LBPOTU e artigos 72.º, n.º 2, alínea b), e 73.º, n.º 4, 

alínea c), do RJIGT. É por correspondência espacial com o solo urbano definido nos planos 

municipais, primacialmente no Plano Diretor Municipal, que se define o perímetro urbano.  

 

O solo rural integra os solos que têm vocação para as atividades agrícolas, pecuárias, 

florestais ou minerais, espaços naturais de proteção ou de lazer ou, mesmo, alguma ocupação 

urbanística, desde que esta não implique a sua reclassificação como solo urbano, integrando o 

solo urbano as áreas para as quais é reconhecida vocação para o processo de urbanização e 

edificação, compreendendo os terrenos urbanizados e os solos cuja urbanização seja 

programada, bem como os solos afetos à estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do 

sistema urbano.  

 

É por correspondência espacial com o solo urbano definido, em primeira linha, nos planos 

diretores municipais, que se constrói o perímetro urbano.  

O solo rural consente, assim, ocupação urbanística desde que esta não implique a sua 

reclassificação como solo urbano. É o caso da ocupação para a instalação de 

empreendimentos turísticos cuja dimensão, equipamentos e infraestruturas associadas não 

justifiquem a reclassificação do solo rural como solo urbano, a qual apenas é admitida a título 

excecional, e ainda o caso de edificações de apoio às atividades típicas do solo rural, de vias 

de comunicação ou equipamentos e infraestruturas que, pela sua natureza, devam situar-se 

fora do espaço urbano.  

 

Após esta tarefa concreta (de delimitação do perímetro urbano), os planos diretores municipais 

procedem, ainda, à qualificação dos solos, tarefa esta que se exprime, nos termos da 

legislação atual, na regulação das potencialidades dos terrenos urbanos em função do uso 

dominante que neles possa ser desenvolvido, estabelecendo o respetivo destino urbanístico ou 

regime de edificabilidade.  
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2.1.2. A qualificação do solo: categorias definidas em função 

da atividade dominante 

 

A qualificação do solo consiste na regulação, em função da respetiva classificação como solo 

rural ou solo urbano, do aproveitamento de que os mesmos são suscetíveis em função da 

atividade dominante que neles possa ser efetuada ou desenvolvida, fixando o respetivo uso 

dominante ou função e, quando admissível, o correspondente regime de edificabilidade (artigo 

15.º, n.º 3, da LBPOTU, e artigo 73.º, n.º 1, do RJIGT). 

 

As categorias a definir nos planos compreendem os solos urbanizados, os solos urbanizáveis e 

os solos afetos à estrutura ecológica necessários ao equilíbrio da estrutura urbana. 

 

Acentue-se, a este propósito, que, referindo-se a qualificação à indicação dos usos dominantes 

que podem ocorrer dentro da respetiva categoria, a mesma admite, ao lado do referido uso 

dominante, utilizações ou usos complementares ou acessórios e utilizações e usos 

compatíveis, o que tem como consequência a admissão de usos mistos dentro de uma 

determinada categoria de espaço, desde que fique perfeitamente identificado e garantido um 

uso dominante, impedindo, assim, o desvirtuamento do regime jurídico inicialmente 

estabelecido nos instrumentos de planeamento urbanístico. 

 

A caraterização, pela lei, da tarefa de qualificação dos solos como indicação dos usos 

dominantes neles admitidos e a sua concretização efetiva na ocupação do território no âmbito 

de específicas operações urbanísticas que venham a ser executadas na sequência daqueles 

instrumentos de planeamento, tem como objetivo principal a substituição do tradicional 

zonamento monofuncionalista, com todas as desvantagens que o mesmo acarretou do ponto 

de vista da ocupação do território, por um zonamento plurifuncional das diferentes áreas do 

município, de modo a garantir “uma coexistência harmoniosa das funções”
1
 . 

 

Apenas desta forma será possível concretizar um dos mais relevantes princípios jurídicos do 

planeamento urbanístico atual: o princípio da mistura de usos compatíveis ou da proximidade 

simbiótica, que se apresenta como complementar de um outro, de sinal contrário — o da 

separação de usos incompatíveis. 

 

Enquanto este último se refere aos usos territoriais que se prejudicam mutuamente — 

assumindo-se como uma expressão da obrigação de o plano tomar em consideração todas as 

consequências, designadamente de natureza ambiental, dos tipos e modalidades de utilização 

                                                   
1
 Cfr. Jorge de Carvalho, Ordenar a Cidade, Coimbra, Quarteto, 2003, pp. 209-212. 
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por ele estabelecidos (Gebot der Rucksichtnahme
2
, o primeiro, fundamental em matéria de 

planeamento territorial, impele à promoção da uma mistura de distintos usos, de forma a 

otimizar a localização de atividades de diferente natureza.  

 

E, como aliás decorre do exemplo acabado de apontar, tal uso compatível não tem de se 

traduzir num uso complementar ou acessório do uso principal, podendo ter uma autonomia 

própria. Fundamental é que seja compatível com aquele, compatibilidade que terá de ser 

aferida em concreto, com base em critérios funcionais. 

 

Assim, como o defende a doutrina, as classes de uso do solo identificam áreas territoriais que 

ficam afetas a um “uso dominante, o qual dá a denominação à classe” e que deverá ser 

privilegiado pelo plano, mas devendo, de acordo com o princípio referido, “ser toleradas ou 

mesmo estimuladas as atividades complementares ou paralelas, que de algum modo 

contribuam para desenvolver e valorizar o sistema. É assim que, no interior de um território de 

classe de uso urbano, ou de classe de uso florestal ou agrícola, há uma diversidade de 

atividades que diferenciam a paisagem, estruturam o meio, sem o pôr em causa. Antes pelo 

contrário, esta diversidade de atividades assegura melhores níveis de desenvolvimento e de 

estabilidade ao uso dominante.”
3
 

 

O legislador optou por não definir as utilizações dominantes, deixando, ainda assim, um amplo 

espaço de conformação à atividade de planeamento municipal, mas, com a entrada em vigor 

do Decreto Regulamentar 11/2009 definiu as categorias operativas a que pode ser reconduzida 

a qualificação do solo urbano. 

 

Quanto ao solo rural, o RJIGT enuncia as categorias a considerar nos planos municipais, 

condicionando o plano do ponto de vista formal. 

 

No entanto, considerando que a qualificação se processa tendo em conta os usos dominantes 

que podem ocorrer dentro de um determinado espaço, terá de se concluir não estarmos 

perante categorias estanques, mas antes perante categorias que, em função das regras de 

ocupação e transformação dos solos, permitem usos diferenciados, desde que compatíveis 

entre si e com a utilização dominante da categoria.  

 

                                                   
2
 Cfr. Fernando Alves CORREIA, Manual de Direito do Urbanismo, cit., p. 681 e 682. 

3
 Cfr. Manuel Costa LOBO, Sidónio PARDAL, Paulo Correia, e Margarida Sousa LOBO, Normas Urbanísticas, Vol. I, 2ª 

Ed., Direção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, Universidade Técnica de Lisboa, p. 181 e 

182. 
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2.1.3. O papel do Plano Diretor Municipal na classificação e 

qualificação dos solos 

 

No que diz respeito à figura do Plano Diretor Municipal, a legislação em vigor (artigo n.º 84.º do 

Decreto-Lei n.º 310/03 de 10 de dezembro) define claramente o seu principal objetivo: “O Plano 

Diretor Municipal estabelece o modelo de estrutura espacial do território municipal, constituindo 

uma síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento local prosseguida, integrando as 

opções de âmbito nacional e regional com incidência na respetiva área de intervenção”. 

 

Princípios Gerais e Classificação do Solo 

 

As propostas de ordenamento que se apresenta fundamentam-se nos seguintes princípios 

gerais: 

 

 Definição das propostas de ordenamento de acordo com a estratégia de 

desenvolvimento;  

 Considerando a importância estratégica do setor turístico no processo de 

desenvolvimento do concelho, definição das áreas com vocação turística, quer em solo 

urbano, quer em solo rural;  

 Propor áreas destinadas a multiusos de modo a permitir a fixação de atividades 

económicas;  

 Definir a estrutura ecológica municipal de acordo com as condições biofísicas do 

território concelhio, tal como é definida em legislação aplicável;  

 Definir as áreas urbanizáveis em função das expectativas de desenvolvimento tendo 

por base um conjunto de projetos de intenções de investimento acolhidas pelo 

Município; 

 Atualização dos valores patrimoniais a salvaguardar tendo em conta a sua importância 

para o subsetor turístico cultural;  

 Acolher as propostas definidas no Plano de Urbanização de Alvito, aprovado; 

 Tendo em conta as atuais tecnologias de representação gráfica, reformulação, com 

rigor, das diversas categorias e subcategorias de espaço de uso do solo. 
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As propostas que se apresentam na Planta de Ordenamento e que configuram a presente 

revisão do Plano Diretor Municipal, têm em conta o estabelecido no Decreto-Lei n.º 380/99 de 

22 de novembro, na sua redação atual, no que toca à classificação e qualificação do solo. 

 

No PDM está definida a organização municipal do território, onde se estabelece a 

referenciação espacial dos usos e atividades do solo municipal através da definição de classes 

e categorias relativas aos espaços, identificando as redes urbanas, viária, de transportes e de 

equipamentos, de captação, os sistemas de telecomunicações, tratamento e abastecimento de 

água entre outras.  

 

Assim, o modelo de organização espacial do território municipal tem por base a classificação e 

qualificação do solo, estabelecendo a referenciação espacial dos usos e das atividades através 

das classes e categorias de espaços. 

 

A classificação do solo traduz a opção de planeamento territorial que determina o destino 

básico dos terrenos, assentando na distinção fundamental entre as classes de solo rural e de 

solo urbano. 

 

A qualificação do solo processa-se através da sua integração nas várias categorias e 

subcategorias do solo rural e do solo urbano, definidas nos termos do Decreto Regulamentar 

nº11/2009 de 29 de maio, e estabelece o seu aproveitamento em função da utilização 

dominante e as regras de ocupação, uso e transformação do solo para cada categoria e 

subcategoria 

 

A compatibilidade de usos é uma questão fundamental da classificação e da qualificação do 

solo que deve ser considerada à luz de um princípio que, simultaneamente, assegura a 

separação de usos incompatíveis (isto é, de usos que se prejudicam mutuamente) e defende a 

mistura de usos compatíveis, neste caso, numa lógica de consolidação e de equilíbrio dos 

padrões territoriais. 

 

2.2. PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 

Como procedimento administrativo que é, a elaboração e aprovação de um instrumento de 

gestão territorial implica a ocorrência de uma sucessão ordenada de atos e formalidades 

tendentes à tomada de uma decisão, in concreto, a aprovação do Plano Diretor Municipal. 
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A esta sucessão correspondem fases que no procedimento de elaboração dos planos, são as 

seguintes: a da elaboração, as fases facultativas do acompanhamento e da concertação, a fase 

da participação dos particulares, a fase da aprovação, a fase da ratificação e a da publicação e 

registo. 

 

Este procedimento, de acordo com os sujeitos envolvidos, é plural, na medida em que implica a 

intervenção não apenas de órgãos do município, mas também governamentais. 

 

A elaboração do Plano Diretor Municipal compete à câmara municipal, sendo determinada por 

deliberação a publicar em Diário da República (2ª série, nos termos da alínea b) do n.º 3 do 

artigo 148º do RJIGT) e a divulgar através da comunicação social, deliberação que estabelece 

os prazos respetivos de elaboração (artigo 74º do RJIGT). 

 

Em sede de novidade, “o acompanhamento passou a integrar a concertação que lhe era 

subsequente, solução que tem por objetivo fazer com que opções de planeamento sejam 

“partilhadas” desde o início pelas várias entidades com atribuições na área, potenciando que as 

mesmas contribuam, de forma propositiva, para o projeto do plano. Com esta opção, poupa-se, 

ainda, comparativamente com a solução anterior, um conjunto de trâmites tendentes ao 

desencadeamento da concertação, que correspondiam, em boa verdade, a uma repetição 

desnecessária de atos. Não obstante a concertação integrar agora a fase de 

acompanhamento, admite-se a ocorrência de uma segunda concertação facultativa posterior à 

emissão do parecer da entidade que acompanha o plano.  

 

Ainda como corolário da implementação de formas de decisão participadas, o RJIGT sujeita 

expressamente a participação dos particulares qualquer fase de elaboração dos planos, na 

medida em que lhes oferece, ao longo de todo o procedimento de elaboração do plano, a 

possibilidade de pedir a consulta de todos os elementos relevantes para que possam conhecer 

o estádio dos trabalhos e a evolução do próprio procedimento para que possam formular 

sugestões à autarquia (artigos 6º e 77º, n.º 1 do RJIGT). 

 

A participação inicialmente é classificada como participação preventiva, deixando para a fase 

subsequente à entrega desde documento a participação formal ou sucessiva. 

 

A primeira ocorreu com a publicação da deliberação de elaboração do plano, da 

responsabilidade da Câmara, e consubstancia o princípio da antecedência, segundo o qual a 

participação pública deve ocorrer quando todas as opções ainda estão em aberto, para que os 

particulares sintam que têm uma possibilidade efetiva e ativa até na determinação do conteúdo 

do plano. 
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O segundo momento de participação, dito formal, é comummente traduzido na realização de 

um período de discussão pública. Esta fase tem de obedece a determinados requisitos de que 

se ressalta a necessidade de cumprimento quer de prazos de aviso quer de prazos de duração 

da mesma. 

 

Com efeito, perante uma proposta de plano que vai ser posta a discussão pública e para que a 

participação seja efetiva e informada, deve o público-alvo dispor de um prazo que permita o 

conhecimento, assimilação e amadurecimento cabal do que vai ser discutido. É, pois, essa a 

função do prazo de aviso da ocorrência da discussão pública. No Plano Diretor Municipal este 

período, sempre mínimo, é agora de 5 dias (artigo 77º, n.º 4 do RJIGT). Assegurada a 

divulgação da proposta do plano bem como o período de reflexão, abre-se, então, à discussão 

cujos prazos, também eles mínimos, não podem ser inferiores a 30 dias (artigo 77º, n.º 4 do 

RJIGT). A contagem dos prazos faz-se nos termos previstos no artigo 72º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

 

Só depois de encerrado o período de discussão é que é elaborada uma versão final do plano 

que incorpore as sugestões dadas pelos particulares na fase da discussão pública (77º, n.º 8 

do RJIGT), mediante a respetiva ponderação da Câmara Municipal. 

 

De salientar que a administração municipal continua a estar obrigada a dar resposta a todas as 

alegações de desconformidade do plano com outros instrumentos de gestão territorial que 

estejam em vigor; com planos programas ou projetos que devessem ser ponderados em fase 

de elaboração; com normas legais e regulamentares em vigor e eventual lesão de direitos 

subjetivos (Artigo 77º, n.º 5 do RJIGT). 

 

O momento da participação sucessiva, sob pena de se converter numa mera formalidade sem 

sentido, deve possibilitar a revisão da proposta sujeita a discussão pública. 

 

É, então, esta versão que vai ser enviada para parecer final da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional respetiva e por fim aprovada pela Assembleia Municipal, mediante 

proposta da Câmara Municipal (Artigo 78º do RJIGT). A novidade reside agora no caráter não 

vinculativo deste parecer. 

 

De facto, e “no que diz respeito à verificação final de legalidade dos planos de escalão 

municipal, o parecer final da CCDR (após a discussão pública e antes da aprovação), apenas 

ocorre, agora, no âmbito do procedimento de elaboração de Plano Diretor Municipal, e não já 

nos procedimentos atinentes aos planos de urbanização e de pormenor (sendo nestes casos a 

pronúncia da CCDR antecipada para a fase de acompanhamento à elaboração do plano).  
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Ainda em conformidade com o caráter não vinculativo destes pareceres, a ausência da sua 

emissão no prazo fixado (10 dias) não é impeditivo da continuação do procedimento. A lei 

determina até, neste sentido, que a CCDR pode (e não, deve) emitir o parecer, o que significa 

que não o tendo emitido naquele prazo, esta fase procedimental se deve considerar cumprida. 

 

A nova redação dada ao diploma omite a possibilidade de a Assembleia Municipal poder 

proceder a alterações à proposta da Câmara Municipal que, a ser significativa, implicava a 

repetição da consulta pública e do parecer final da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional (artigo 78º, n.º 2 do RJIGT), ainda que, neste caso, os prazos 

fossem reduzidos para metade (artigo 79.º, n.º 2, do RJIGT, na redação dada pelo Decreto-lei 

n.º 310/2003). 

 

Entrando já no domínio da tutela governamental e da eficácia dos planos, e no que concerne à 

ratificação dos Planos Diretores Municipais, determina o artigo 80.º n.º 2, que a mesma ocorre 

a solicitação da câmara municipal quando, no âmbito do procedimento da sua elaboração e 

aprovação, for suscitada pelos serviços e entidades com competências consultivas no âmbito 

da elaboração e acompanhamento, a incompatibilidade com planos regionais ou setoriais.  

 

Note-se que, de acordo com este normativo, ainda que as referidas entidades suscitem 

questões de incompatibilidade do Plano Diretor Municipal com aqueles instrumentos de gestão 

territorial, a ratificação apenas terá lugar se for solicitada pela câmara municipal. Com efeito, 

pode a incompatibilidade com aqueles instrumentos corresponder a uma mera divergência de 

posições (v.g a CCDR considera que está a ser posta em causa uma orientação do plano 

regional e a câmara entende que aquela orientação é suficientemente genérica para admitir a 

sua opção), situação em relação à qual, como já referimos anteriormente, se admite que a 

câmara assuma a sua responsabilidade própria, avançando para a aprovação do plano sem 

necessidade de ratificação (porque entende que não contende com o plano regional).  

 

Nas situações em que, não obstante aquela desconformidade, a intenção do município é 

conseguir alcançar, pela via do seu plano, uma alteração ou derrogação de normas daqueles 

instrumentos de gestão territorial, deve então solicitar a ratificação do plano, sendo no entanto 

a sua apreciação pelo Governo suscitada através da competente Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional, para o que deve emitir parecer devidamente fundamentado. 

 

Por fim, em vez do registo, os instrumentos de gestão territorial passam, agora, a ficar sujeitos 

a depósito na Direção Geral do Território, que se traduz num repositório centralizado, com 

funções de cadastro, e de publicitação de todos os instrumentos de gestão territorial com vista 

a potenciar a consulta dos mesmos por todos os interessados.  
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No que concerne aos planos municipais de ordenamento do território, esta solução veio 

também reforçar a responsabilização dos municípios no âmbito dos seus procedimentos de 

planeamento, já que não ocorre agora, como antes na fase de registo dos planos não sujeitos a 

ratificação, qualquer controlo de legalidade final destes instrumentos de planeamento territorial. 

 

Os Planos Diretores Municipais são, assim, publicados nos termos do artigo 148º do RJIGT e 

registados na Direção Geral do Território (artigo 150º do RJIGT) devendo ainda estar 

disponíveis e acessíveis a todos os cidadãos na internet, ficando os municípios obrigados a 

proceder à descrição georreferenciada de todo o conteúdo documental por que são 

constituídos os Planos (novo artigo 83º-A do RJIGT). 

 

Em conformidade, as plantas devem estar disponíveis à mesma escala e com as mesmas 

cores e símbolos dos documentos aprovados pelo município, e todos os planos devem ser 

referenciados em planta (novo Artigo 83º-B do RJIGT). 

 

Uma vez que deixam de estar, em regra, sujeitos a ratificação, a publicação da revisão passa a 

fazer-se na II Série do Jornal Oficial, com a deliberação municipal que aprova o plano municipal 

não sujeito a ratificação. 

 

Os Planos Diretores Municipais estão ainda sujeitos a publicação nos boletins municipais, 

quando existam, bem como em dois jornais de expansão local ou regional (artigo 149º, n.º 3 do 

RJIGT). 

 

Nos termos da legislação aplicável, um plano municipal só entra em vigor após a sua 

publicação, não sendo, por isso, suficiente a sua elaboração para que ele possa começar a ser 

aplicado, por muito avançada que esteja a mesma.  

 

No procedimento de revisão do PDM de Alvito foram ainda observadas todas as disposições 

legais aplicáveis, sucessivas alterações e regulamentações supervenientes, entre as quais se 

destacam: 

 

 A Portaria 1474/2007, de 16 de novembro, que regula a constituição, a composição e 

o funcionamento da comissão de acompanhamento (CA) e da Comissão Técnica de 

Acompanhamento (CTA) da elaboração e da revisão do Plano Diretor Municipal; 

 O Despacho n.º 6600/2004, 2.ª série, de 1 de abril do Gabinete do Secretário de 

Estado do Ordenamento do Território, que estabelece a parametrização da articulação 

entre os serviços do Estado e a apreciação das entidades com interesses na área 

de intervenção dos planos municipais de ordenamento do território; 
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 A Portaria n.º 138/2005, de 2 de fevereiro, que define os demais elementos que 

acompanham o Plano Diretor Municipal; 

 O Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro de 2003 que define o processo de 

elaboração e aprovação da carta educativa e respetivos efeitos; 

 O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 17/2009 de 14 de janeiro que procede ao estabelecimento das medidas e ações 

a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios; 

 O novo Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro, que para além de consubstanciar uma nova regulamentação nesta matéria, 

altera o Decreto-Lei n.º 310/2002 e a Portaria n.º 138/2005; 

 As Diretivas n.
os

 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho, e 

2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio, que estabelecem 

a sujeição da avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente 

– Avaliação Ambiental Estratégica, transpostas para a ordem jurídica interna pelo 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho e Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio; 

 O Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 239/2012, de 2 de novembro que estabelece o novo regime jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional (REN); 

 O Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de março, que aprovou o novo regime jurídico da 

Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

 Revisão da estratégia incorporada no Plano Estratégico Nacional para o Turismo 

(PENT) 2013-2015, aprovado pela resolução do Conselho de Ministros n.º24/2013, 

publicada a 16 de abril. 

 A Resolução do Concelho de Ministros nº53/2010 de 2 de agosto, retificado pela 

Declaração de retificação nº30-A/2010, que aprova o PROTA, na sua qualidade de 

instrumento de gestão Territorial. 

 

3. PLANOS E PROGRAMAS DE HIERARQUIA 

SUPERIOR COM INCIDÊNCIA TERRITORIAL 

 

Interessa, para além da razões apontadas que sustentaram a decisão da Câmara Municipal em 

rever o plano, realçar e compreender as dinâmicas que foram sucedendo, levando a 

transformações que implicam um repensar da estratégia subjacente a um instrumento como o 

Plano Diretor Municipal. 

 

Tais transformações encontram-se a ser delineadas na consagração de uma estratégia de 
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desenvolvimento municipal, alimentada por um conjunto de preocupações e de recomendações 

provenientes de vários instrumentos, como sejam os programas internacionais e nacionais, do 

PNPOT, PROTA, PROF-BA, PENT, QREN, da Agenda 21 Local, programas regionais e 

setoriais entre outros contributos. 

 

Os planos municipais de ordenamento do território visam, entre outros objetivos, a tradução, no 

âmbito local, do quadro de desenvolvimento do território estabelecido nos instrumentos de 

natureza estratégica de âmbito nacional e regional [alínea a) do Artigo 70.º / RJIGT] e a 

definição de outros indicadores relevantes para a elaboração dos demais instrumentos de 

gestão territorial [alínea l) do Artigo 70.º / RJIGT]. 

 

A própria elaboração de planos municipais de ordenamento do território obriga a identificar e a 

ponderar, nos diversos âmbitos, os planos, programas e projetos com incidência na área em 

causa, considerando os que já existam e os que se encontrem em preparação, de forma a 

assegurar as necessárias compatibilizações [n.º 3 do Artigo 74.º / RJIGT]. 

 

Neste seguimento, transcrevem-se sumariamente as orientações estratégicas | opções de 

desenvolvimento dos Instrumentos de Gestão Territorial de Hierarquia Superior na Sub-Região 

do Baixo Alentejo e que a revisão do Plano Diretor Municipal de Alvito visa integrar. 

 

3.1.1. Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território 

 

O PNPOT constitui o quadro de referência para o desenvolvimento de um conjunto de 

instrumentos de gestão territorial que intervêm nos domínios temáticos e gerais que vêm 

desenvolver e concretizar as suas orientações gerais, e âmbitos de intervenção. 

Apresenta um modelo territorial articulado com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 

sustentável que estabelece uma visão estratégica do território nacional com objetivos gerais de 

desenvolvimento económico, coesão social e proteção ambiental. 

 

O PNPOT é o quadro de referência nacional para a implementação de um conjunto de 

estratégias e planos sectoriais associados, devendo orientar os modelos territoriais que vierem 

a ser definidos no âmbito regional, sub-regional e local, segundo a seguinte hierarquia: 

 

 Planos Setoriais 

 Planos Especiais de Ordenamento do Território 

 Planos Regionais de Ordenamento do Território 

 Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território 
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 Planos Municipais de Ordenamento do Território, subdivididos em: 

- Plano Diretores Municipais 

- Planos de Urbanização 

- Planos de Pormenor 

 Programas de Ação Territorial 

 

Sendo que as orientações e medidas que serão vertidas para estes instrumentos de gestão 

territorial desenvolvem-se segundo os princípios definidos na Lei de Bases da Política de 

Ordenamento do Território (Aprovada pela Lei n.º 48/98, de 11 de agosto, com as alterações 

introduzidas por Lei n.º 54/2007, de 31 de agosto) e no Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro alterado pelo Decreto-Lei 

316/2007, de 19 de setembro). 

 

O PNPOT refere a região Alentejo como um Território com muito baixa densidade populacional 

(com quase 1/3 da superfície do País contabiliza apenas 5,2% dos habitantes). E ainda que, o 

Alentejo se encontra entre as regiões europeias que registam maiores decréscimos de 

população. 

 

Colmatando a sua caracterização como uma região onde a escassez de recursos humanos é 

agravada por índices de envelhecimento claramente superiores à média nacional (com 

exceção do concelho de Évora) e taxas de saída precoce e de abandono escolar superiores à 

média do Continente, com maior incidência nos concelhos do interior. Este é o principal 

elemento que condicionará o desenvolvimento e a organização territorial da região. 

 

No concelho de Alvito apesar de estar a descer, dada a universalização e democratização do 

ensino, a taxa de analfabetismo ainda é significativa, muito em parte justificada como refere o 

PNPOT pelo peso relativo da população idosa na estrutura populacional, visto este grupo, 

tradicional e maioritariamente, possuir níveis de instrução inferiores. 

 

O PNPOT como quadro de referência que é, indica uma série de opções estratégicas para o 

Alentejo, destacando-se seguidamente neste documento, as diretamente relacionadas e com 

impacto no concelho de Alvito: 

 

 O potencial estruturante do eixo Lisboa - Badajoz, reforço da integração e policentrismo do 

sistema urbano regional e consolidação das suas principais centralidades 

 

 A afirmação de Sines como uma grande plataforma logística internacional, dando novo 

relevo à sua inserção nas redes internacionais rodoviárias, ferroviárias e marítimas; 
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 Valorizar e integrar os centros urbanos de menores dimensões, desenvolvendo uma rede 

de polos com qualidade residencial e dotados de serviços estruturantes do povoamento 

rural; 

 

 O Alqueva, que transformou significativamente parte da paisagem do Alentejo e abre novas 

oportunidades à agricultura, e ao desenvolvimento turístico, estimulando um novo modelo 

de crescimento económico. 

 

 Assumir o papel estratégico da agricultura e apoiar os processos da sua transformação no 

contexto do desenvolvimento programado para a região; 

 

 Proteger e valorizar os recursos naturais e culturais do território concretizar as 

potencialidades no domínio das energias renováveis e promover o uso silvo-pastoril ou 

florestal, dando especial atenção ao aproveitamento multifuncional do montado; 

 

 A potencialidade de o aeródromo de Beja ser aberto à aviação civil, transformando-se em 

mais uma porta de entrada na região, reforçado o papel nas relações com o Algarve e com 

o Litoral 

 

Esmiuçando um pouco as características da região, e do concelho em particular, em termos 

dos setores de atividade, o setor primário assume aqui uma importância claramente superior à 

média nacional. Para além das potencialidades no domínio das culturas arvenses, pecuária 

extensiva, montado e culturas industriais nas zonas de regadio, impôs-se a qualidade dos 

produtos agroalimentares, designadamente dos vinhos, e está em modernização o olival. “Nos 

cenários mais favoráveis, admite-se que a agricultura cresça na região mais do que a média 

nacional” (PNPOT,2007). 

 

A indústria transformadora tem relevância pontualmente, no entanto há dinâmicas positivas de 

emergência de novas atividades industriais que representam inovação ao nível local 

(recuperação da cortiça, componentes automóveis, componentes eletrónicas), bem como, 

“indícios de surgimento embrionário do setor aeronáutico articulando os pólos de Ponte de Sôr 

(produção de ultraleves), Évora (academia aeronáutica e projetos de construção de aviões) e 

Beja (desenvolvimento e aproveitamento da infraestrutura aeroportuária”). (PNPOT,2007) 

 

“Apesar das dinâmicas positivas da agricultura e da indústria, os cenários trabalhados apontam 

para que o crescimento económico do Alentejo, à exceção do Alentejo Litoral, se apoiará 

predominantemente na expansão dos serviços, que poderão ter nas diferentes formas de 

turismo um forte impulso”. (PNPOT,2007) 
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Estas dinâmicas e potencialidades poderão não ser suficientes para evitar que a região cresça, 

num horizonte alargado, abaixo da média nacional. “No entanto, o crescimento económico, 

mesmo nos cenários mais moderados, só será possível se o Alentejo conseguir inverter o 

declínio da população, através do afluxo de migrantes”.(PNPOT,2007) 

 

O PNPOT estabeleceu o modelo de organização espacial preconizado para o território 

nacional, representado na figura seguinte. Assim, como é possível observar, o concelho de 

Alvito situa-se a nascente da área de influência do Arco Metropolitano de Lisboa, encontrando-

se no meio, de eixos principais de conectividade internacional, que importa valorizar. 

 

Neste modelo verifica-se a proposta da criação de uma centralidade potencial na interseção do 

IP 8 com o IC 1 e com a A2 e o reforço dos corredores Sines -Évora e Sines – Beja, a partir 

dos quais Alvito deverá tirar partido tendo em conta as dinâmicas que eles desenvolvem. Como 

se pode verificar na figura o sistema onde o concelho de insere encontra-se servido por várias 

acessibilidades: ao nível rodoviário pelo IP8 e pelo IC33; ao nível ferroviário pela linha do 

Alentejo.  
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Figura 1. Sistema Urbano e Acessibilidades em Portugal Continental 

Fonte: PNPOT,2007 

 

Assim, a estratégia de desenvolvimento para o concelho de Alvito terá de passar pela 

ponderação de fatores supramunicipais com incidência no concelho, designadamente: 

 

 O desenvolvimento do complexo portuário e industrial de Sines; 

 A evolução da agricultura, silvicultura e pecuária na região Alentejo; 
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 A evolução da procura e oferta turísticas na região; 

 A evolução do sistema de comunicações em geral e, em particular a construção do IP8 

de ligação Sines, Beja, Espanha e do melhoramento do eixo Alcácer, Torrão, 

Vidigueira, Moura e Barrancos;  

 A evolução sociodemográfica e económica de Beja e o aproveitamento da Base Aérea 

de Beja para fins comerciais. 

 

3.1.2. Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Alentejo 

 

Os PROT definem a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções 

estabelecidas ao nível nacional e considerando as estratégias municipais de ordenamento do 

território e de desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a elaboração dos 

planos especiais do ordenamento do território e dos planos municipais de ordenamento do 

território. 

 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), aprovado pela 

Resolução de Conselho de Ministros nº 53/2010, publicado em Diário da República nº 148 

Série I em 2 de agosto de 2010, como instrumento fundamental de articulação entre o PNPOT 

e os diversos instrumentos de política sectorial com expressão territorial e os instrumentos de 

planeamento municipal, constitui a oportunidade de criar uma nova perspetiva sobre a inclusão 

da Região do Alentejo no espaço nacional e definir modelos de desenvolvimento que reforce o 

potencial dos sistemas urbanos, cientifico e tecnológico e explore a vantagem das novas 

acessibilidades e promova a proteção e valorização dos seus recursos naturais e culturais. 

 

O PROTA aplica-se ao território dos 47 concelhos alentejanos integrados no quadro NUT III do 

Alentejo Litoral, do Alto Alentejo, do Alentejo Central e do Baixo Alentejo no qual se incluí o 

município de Alvito.  

 

Corresponde a uma superfície de cerca de 27 000 Km
2
, com uma população de 

aproximadamente 510 000 habitantes de acordo com o último censo, de 2011. Representa um 

território de articulação com a Área Metropolitana de Lisboa, com forte potencial na função de 

ligação com Espanha. 
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O PROTA refere, no que respeita às Opções Estratégicas de Base Territorial, quatro objetivos 

gerais, com especial incidência, no concelho de Alvito, salientam-se as seguintes orientações: 

 

Quadro 1. Opções Estratégicas de Base Territorial 

Opções Estratégicas de Base Territorial, para o Concelho de Alvito 

 

 

 

 

 

1. Integração Territorial e Abertura ao Exterior  

  

1.1. Potenciar a abertura do Concelho ao exterior, 

tirando partido do seu posicionamento geográfico 

privilegiado no contexto nacional e ibérico;  

  

1.2. Promover a internacionalização do Concelho de 

Alvito, através da conectividade urbana externa, do 

desenvolvimento de serviços avançados e de uma 

aposta urbana diferenciadora;  

  

1.3. Afirmar em termos nacionais e internacionais os 

recursos naturais e a paisagem, em prol de uma 

maior integração territorial e de uma estratégia de 

construção de redes. (ex: Albufeira de Odivelas) 

 

 

 

 

2. Conservação e Valorização do Ambiente e 

do Património Natural 

 

2.1. Cumprir as metas ambientais, garantindo a  

manutenção e valorização da biodiversidade;  

  

2.2. Promover o desenvolvimento sustentável dos  

espaços rurais e dos recursos naturais;  

  

2.3. Prevenir os fatores e as situações de riscos  

naturais e tecnológicos e desenvolver dispositivos e 

medidas de minimização dos impactes;  

  

2.4. Assegurar a gestão integrada dos recursos 

hídricos;  

  

2.5. Assegurar uma gestão eficaz dos resíduos 

sólidos. 
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3. Diversificação e Qualificação da Base 

Económica Regional  

  

3.1. Reforçar e desenvolver de forma sustentável e mais 

competitiva os setores tradicionais estratégicos, 

ampliando e qualificando as respetivas cadeias de valor, 

e consolidar o desenvolvimento das atividades 

estratégicas emergentes, diversificando a base 

económica e afirmando novos setores de 

especialização regional;  

  

3.2. Desenvolver o modelo de produção agroflorestal e 

agroindustrial com base nas fileiras estratégicas 

regionais, garantindo a utilização racional dos recursos e 

promovendo a diversificação e valorização das 

produções;  

  

3.3. Aumentar a atratividade das áreas rurais, com 

base na multifuncionalidade da agricultura e na melhoria  

global da qualidade de vida;  

  

3.4. Consolidar a região como destino turístico, 

associada a uma oferta qualificada e ajustada às 

características ambientais, naturais e patrimoniais, 

desenvolvendo uma fileira de produtos turísticos de 

elevada qualidade;  

  

3.5. Promover a constituição de uma Rede Regional de  

Ciência, Tecnologia e Inovação, ajustada ao perfil  

produtivo regional e às dinâmicas económicas regionais; 
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4. Afirmação do Policentrismo e do 

Desenvolvimento Rural  

  

4.1. Desenvolver um sistema policêntrico de âmbito  

regional, assente num conjunto de centros urbanos de 

nível superior, capazes de articular redes regionais, de 

promover a sua integração funcional e de gerar níveis 

acrescidos de cooperação estratégica;  

  

4.2. Estruturar uma rede de centros urbanos sub- 

regionais, assentes na concertação intermunicipal de 

recursos e equipamentos, capazes de sustentar a  

coesão territorial e de garantir o acesso a serviços  

coletivos e funções urbanas de gama alargada;  

  

4.3. Garantir a qualificação das concentrações urbanas  

estruturantes, através da regeneração e valorização  

urbanística e da potenciação dos valores patrimoniais  

existentes;  

  

4.4. Articular as redes de acessibilidades e organizar 

os sistemas de transportes em torno de uma mobilidade 

sustentável, de forma a consolidar o sistema urbano 

policêntrico e promover a equidade territorial;  

  

4.5. Promover o acesso às redes e ao uso das TIC, 

nomeadamente por parte das empresas e dos serviços 

públicos, contribuindo para um desenvolvimento mais 

integrado e uma maior coesão territorial 

onte: PROT Alentejo, 2010 
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No horizonte temporal do PROTA, e de um ponto de vista de conjunto, a integração das 

componentes do modelo territorial reflete a emergência de uma nova organização territorial. 

Assim, o novo mapa do Alentejo (ver figura seguinte) está marcado por uma forte integração 

territorial entre as estruturas ambientais e agroflorestais e as estruturas urbano-económicas. 

Figura 2. Modelo Territorial PROT Alentejo 

Fonte: PROT Alentejo, 2010 
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“Em primeiro lugar, o Modelo Territorial sublinha o posicionamento da região Alentejo no 

contexto das relações inter-regionais no espaço nacional e, particularmente, no contexto das 

relações económicas entre Portugal e Espanha visando tirar partido deste novo contexto 

geoeconómico da região Alentejo, o Modelo Territorial sublinha a função central das estruturas 

logísticas e de desenvolvimento empresarial de dimensão regional, no sentido de promover a 

capacidade de atração empresarial, apostando no desenvolvimento de economias de 

aglomeração numa perspetiva de promoção de estratégias de eficiência coletiva e de inovação 

urbana e empresarial de âmbito regional. 

 

“Um segundo aspeto que é sublinhado e valorizado pelo Modelo Territorial diz respeito ao 

papel dos centros urbanos e, principalmente, dos centros urbanos de dimensão regional – os 

Centros Urbanos Regionais – como espaços determinantes do desenvolvimento económico 

regional, da coesão territorial e da sustentabilidade económica e social das zonas rurais de 

mais baixa densidade. O desenvolvimento económico e urbano deve, com efeito, ser suportado 

pelo desenvolvimento dos centros urbanos e redes urbanas regionais, ultrapassando por esta 

via os constrangimentos das baixas densidades e constituindo economias de aglomeração e 

realidades urbanas com a dimensão económica e institucional necessária à emergência de 

contextos favoráveis à inovação social e empresarial”. (…) 

 

“Tal como refere o PNPOT, o PROTA menciona que o Modelo Territorial acolhe a importância 

que a emergente organização territorial da base económica regional atribuirá a outras áreas do 

território regional – o Litoral e o Alqueva”. (PROTA, 2010). 

 

Embora as atividades ligadas à agricultura e floresta tenham registado tendência regressivas 

na economia regional nos últimos anos, conserva ainda hoje, a sua singularidade no quadro da 

economia nacional, através da sua elevada especialização na produção agroflorestal e, 

também, na produção extrativa, mantendo, assim, uma profunda ligação à terra e aos recursos 

naturais. 

 

“O Modelo Territorial do PROTA traduz de forma expressiva a importância territorial desta 

componente da economia regional, destacando, por um lado, o papel estruturante das fileiras 

agroflorestais, nomeadamente no que se refere à exploração e valorização do montado e da 

indústria da cortiça, e, por outro lado, o potencial de modernização do modelo agrícola 

associado à expansão das áreas de regadio e à valorização das áreas de produção do olival e 

da vinha”. (PROTA,2010) 

 

Ao estabelecer a Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA), o Modelo 

Territorial reforça a importância da valorização dos recursos naturais como suporte do 

desenvolvimento viável e coeso e como garantia da preservação da paisagem e da identidade 
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regional.                                               

 

O Modelo Territorial do PROTA reforça os elevados padrões de qualidade ambiental e 

paisagística da proteção e da valorização, através de um planeamento integrado que garanta a 

manutenção dos processos naturais que lhe são inerentes. Assim, de forma a continuar a 

evidenciar-se a singularidade natural e paisagística deste território, aposta-se numa 

atratividade qualificada, assente numa ocupação do solo contida que promova os valores 

naturais e culturais. 

 

“A arquitetura e o urbanismo consubstanciam uma importante e distinta identidade e imagem 

urbana que constitui um recurso diferenciador. Alandroal, Alcácer do Sal, Alvito, Arraiolos, 

Avis, Beja, Borba, Castelo de Vide, Elvas, Estremoz, Évora, Marvão, Mértola, Montemor-o-

Novo, Moura, Portalegre, Santiago do Cacém, Serpa, Vila Viçosa, entre muitos outros 

aglomerados urbanos, constituem uma riqueza patrimonial que faz realçar uma imagem e uma 

paisagem urbana singular. O investimento público realizado na valorização do património de 

muitos centros urbanos contribuiu para a consolidação da atual estratégia do Modelo 

Territorial” (PROTA, 2010) 

 

Desta forma, e considerando a diversidade do património natural e edificado do Município, 

torna-se importante definir políticas para o desenvolvimento turístico de Alvito, aproveitando a 

variedade de recursos endógenos existentes. 

 

Por fim, o Modelo Territorial do PROT estabelece, como elemento relevante para a sustentação 

e fomento do processo de reorganização urbana e económica, o sistema das infraestruturas de 

mobilidade e de conectividade internacional. A sua configuração visa garantir adequados níveis 

de acessibilidade e articulação interna e promover uma boa ligação e articulação com as 

regiões envolventes, com particular destaque para as ligações de importância internacional.  

 

O sistema de acessibilidades contempla ainda um conjunto de corredores de nível regional e 

sub-regional com uma função complementar dos corredores de nível nacional, garantindo uma 

maior acessibilidade entre a maioria das sedes concelhias e os centros urbanos regionais e 

articulando todos os espaços e centros principais da base económica regional. O sistema de 

acessibilidades e de conectividade traduz ainda a importância das principais infraestruturas 

portuárias e aeroportuárias localizadas na região, nomeadamente, a plataforma portuária de 

Sines e o Aeroporto de Beja. 

 

O concelho de Alvito, segundo o modelo territorial do PROTA, encontra-se enquadrado por 

corredores nacionais e regionais, numa posição intermédia entre Évora e Beja, bem como 

entre a fronteira e o Litoral, podendo beneficiar assim no contexto das relações económicas 
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entre Portugal e Espanha. Neste Modelo o concelho é considerado um centro urbano 

complementar, mas com fortes ligações a centros urbanos regionais de maior importância 

neste caso Évora e Beja, ligação essa importante para superar constrangimentos das baixas 

densidades e constituindo economias de aglomeração. 

 

Como já referido, as atividades agrícolas e florestais nos últimos anos no concelho tiveram 

algum decréscimo contudo continuam a ter um peso importante na economia do concelho e 

que é valorizado no Modelo Territorial, destacando, o papel estruturante das fileiras 

agroflorestais, nomeadamente no que se refere à exploração e valorização do montado, do 

olival e da indústria da cortiça, bem como a valorização do regadio, integrado no sistema de 

rega do Alqueva.  

 

A nível da Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA), o Modelo 

Territorial reforça a importância da valorização dos recursos naturais como suporte do 

desenvolvimento. Encontrando-se o concelho, em área de aptidão de exploração agrícola e 

florestal, dando também importância à agricultura de regadio, reforça ainda a importância da 

albufeira de Odivelas que importa continuar a proteger e valorizar. 

 

No que diz respeito ao sistema de acessibilidades e conetividade o concelho de Alvito, como já 

referido, encontra-se num espaço onde à sua volta se desenvolvem vários corredores 

importantes, embora não esteja integrado diretamente em nenhum, o concelho encontra-se no 

seu raio de ação, com boas ligações, possibilitando articular-se com os principais centros de 

importância económica. 

 

3.1.3. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo 

Alentejo 

 

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal constituem-se como planos sectoriais que 

desenvolvem regionalmente as orientações preconizadas no sistema de planeamento florestal 

português. O município de Alvito encontra-se abrangido pelo Plano Regional de Ordenamento 

Florestal do Baixo Alentejo (PROF-BA) (Decreto Regulamentar n.º 18/2006 de 20 de outubro), 

DR n.º 203, Serie I. 

 

A região PROF Baixo Alentejo localiza-se na zona sul da região Alentejo, enquadrando-se na 

região NUTS de nível II Alentejo, sendo coincidente com o limite da região NUTS de nível III 

Baixo Alentejo. E é constituído por 13 municípios, designadamente Aljustrel, Almodôvar, Alvito, 

Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e 

Vidigueira. 
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E refere, que as orientações estratégicas florestais constantes no PROF BA, 

fundamentalmente no que se refere à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços 

florestais, deveram ser integradas nos planos municipais de ordenamento do território (PMOT) 

e nos planos especiais de ordenamento do território (PEOT), de acordo com as devidas 

adaptações propostas por estes. 

 

O PROF-BA propõe-se ao ordenamento dos espaços florestais norteado por uma visão de 

futuro: espaços florestais sustentáveis e multifuncionais, onde se complementam as atividades 

tradicionais dos montados, as novas potencialidades provenientes da diversificação das 

espécies florestais e o aproveitamento dos elementos notáveis da paisagem que propiciem 

projetos integrados fornecendo novas oportunidades de gestão e rendimento. 

 

Os objetivos nacionais de política florestal implicam a identificação, descrição e hierarquização 

da importância das diferentes funções desempenhadas pelos sistemas florestais, resultando ao 

nível regional na delimitação em sub-regiões homogéneas. 

 

A delimitação em sub-regiões homogéneas fez-se a partir da caracterização do meio biofísico, 

das dinâmicas recentes de uso do solo, do enquadramento socioeconómico, das restrições de 

ordem legal, conteúdos da base de ordenamento dos PROF. A análise desta informação 

explicita a priorização funcional com vista à otimização uso dos recursos florestais, sendo que 

cada função é territorializada em 3 classes de potencialidade, resultando a definição em sub-

regiões homogéneas.  

 

É pois ao nível de cada PROF, e das suas sub-regiões homogéneas que os objetivos regionais 

florestais são concretizados, com vista ao desenvolvimento florestal, realçando-se os seus 

principais bloqueios e potencialidades com base na análise estratégica que suportará os 

conteúdos da proposta de plano dos PROF. 

 

De acordo com o PROF-BA, existem neste território, 6 sub-regiões homogéneas, Sub-região 

homogénea Campos de Beja; Sub-região homogénea Alqueva, Sub-região homogénea 

Margem Esquerda; Sub-região homogénea Campo Branco; Sub-região homogénea Cintura de 

Ourique e Sub-região homogénea Almodôvar. 

 

Constituem-se como objetivos gerais comuns a todas as sub-regiões homogéneas, no sentido 

de promover os princípios que o norteiam, os seguintes: 

 

 “Otimização funcional dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas 

potencialidades: 
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- Desenvolver a atividade cinegética (aumentar as zonas de caça com gestão efetiva) e a 

pesca nas águas interiores (aumentar as zonas concessionadas para a pesca) de forma 

sustentável e geradora de riqueza; 

- Promover a gestão florestal sustentável e a certificação tanto da gestão florestal como 

dos produtos florestais, designadamente da cortiça; 

- Dinamizar o aproveitamento dos espaços florestais para recreio e lazer; 

- Aproveitamento de matos e resíduos florestais para energia com consequente redução 

dos custos de exploração e manutenção; 

- Adequar a distribuição da floresta de produção às zonas com maior potencial produtivo, 

nomeadamente nas áreas com elevada potencialidade para o desenvolvimento de 

povoamentos de folhosas de madeira nobre e fruto. 

 

 Prevenção de potenciais constrangimentos e problemas: 

- Aumentar o conhecimento técnico na gestão florestal; 

- Planear as novas arborizações tendo em conta o potencial aumento do risco de incêndio; 

- Diversificar as espécies e as atividades florestais numa ótica multifuncional integrando os 

aproveitamentos turísticos e enquadrá-los nos elementos característicos da paisagem; 

- Promover formas de exploração dos espaços florestais que sejam geradoras de 

emprego; 

- Promover a criação de áreas com dimensão que permita a viabilidade da gestão 

florestal; 

- Promover uma visão empresarial florestal através da certificação da gestão florestal 

sustentável e dos Fundos Imobiliários Florestais; 

- Promover a criação de áreas de exploração florestal com dimensão que garantam a 

viabilidade do investimento; 

- Promover ações de prevenção dos fogos florestais, consolidar a rede de deteção e 

melhorar a eficácia da primeira intervenção; 

- Promover a compatibilização do uso agrícola, pastoril e florestal; 

- Promover formas de exploração dos espaços florestais que sejam geradoras de 

emprego na região; 

- Incrementar o nível de intervenção do associativismo na divulgação e implementação de 

conhecimentos técnicos e de gestão florestal. 

 

 Eliminar as vulnerabilidades dos espaços florestais: 

- Promover descontinuidades no coberto arbóreo através do aproveitamento de resíduos 

florestais pelo uso da biomassa; 

- Privilegiar nos apoios para o desenvolvimento florestal a regeneração nos povoamentos 

de sobreiro e azinheira; 

- Promover a certificação da gestão florestal sustentável e de produtos florestais. 
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Constituem-se como objetivos específicos comuns a todas as sub-regiões homogéneas os 

seguintes: 

 

 Diminuir o número de ignições de incêndios florestais; 

 Diminuir a área queimada; 

 Promover o redimensionamento das explorações florestais de forma a otimizar a sua 

gestão, nomeadamente: 

- Divulgar informação relevante para desenvolvimento da gestão florestal; 

- Realização do cadastro das propriedades florestais; 

- Redução das áreas abandonadas; 

- Criação de áreas de gestão única de dimensão adequada; 

- Aumentar a incorporação de conhecimentos técnico-científicos na gestão através da sua 

divulgação ao público-alvo. 

 Aumentar o conhecimento sobre a silvicultura das espécies florestais. 

 Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais e o cumprimento do plano”. 

 

(PROF-BA, 2006) 

 

De acordo com a figura seguinte podemos observar que o concelho de Alvito se enquadra, em 

toda a sua extensão, na sub-região homogénea dos Campos de Beja, sendo que a revisão do 

Plano Diretor Municipal de Alvito tem em conta os objetivos específicos estabelecidos pelo 

PROF-BA para esta sub-região. 
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Figura 3. Sub-Regiões Homogéneas 

Fonte: PROF BA, 2006 

 

O PROF-BA identifica uma série de pontos fortes e fracos das diversas sub-regiões 

homogéneas, de acordo com as suas especificidades. Assim, os principais pontos fortes e 

fracos da sub-região homogénea, e que se aplicam ao território de Alvito são: 

 

Principais pontos fortes 

 Existência de atividades silvo pastoris - Associadas a gado ovino, caprino, bovino e 

suíno. 

 Existência de produtos com nome protegido - Nomeadamente carnes, enchidos, 

mel, vinho e azeite. 

 Elevado potencial para o desenvolvimento da atividade cinegética – O concelho 

de Alvito dispõe de consideráveis áreas de caça, quer associativas quer turísticas. 

 Potencial para a atividade piscatória nas águas interiores, decorrente da existência 

de diversos cursos de água classificados como piscícolas e albufeiras de elevado valor 

estratégico e com potencial para a pesca (ex: albufeiras de Odivelas, Roxo e Alvito). 

 Com potencial para a produção de cortiça. 

 Potencial para o desenvolvimento de atividades de recreio e lazer nos espaços 

florestais, quer pelo valor paisagístico da região, quer pela proximidade do centro 
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urbano de Beja (destacando-se a zona envolvente das albufeiras de Odivelas, Roxo e 

Alvito). 

 Elevado potencial para a produção de produtos não-lenhosos, em particular, ervas 

aromáticas, condimentares e medicinais e mel. 

 

Principais pontos fracos 

 

 Áreas florestais com fraca produtividade, destacando-se as áreas do montado de 

sobreiro e azinheira. 

 Grande percentagem de zonas de caça municipais. 

 Reduzida densidade populacional e população envelhecida.  

 Baixo nível de incorporação de conhecimentos técnicos e de gestão, que origina 

uma silvicultura incipiente, não direcionada para a valorização dos produtos 

finais. 

 

Uma vez identificados os pontos fortes e fracos e de acordo com o artigo 13.º do Decreto 

Regulamentar nº18/2006, de 20 de outubro podemos traçar os seguintes objetivos específicos 

para o concelho de Alvito: 

 

1 - Visa-se a implementação e incrementação das funções de desenvolvimento da silvo- 

pastorícia, caça e pesca nas águas interiores, da produção e da proteção. 

2 - A fim de prosseguir as funções referidas no número anterior, são estabelecidos os 

seguintes objetivos: 

 

a) Desenvolver a atividade silvo pastoril, nomeadamente: 

i) Aumentar o nível de gestão dos recursos silvo-pastoris e o conhecimento 

sobre a atividade silvo pastoril; 

ii) Integrar a atividade silvo-pastoril na cadeia de produção de produtos 

certificados; 

 

b) Aumentar a atividade associada à caça, nomeadamente: 

 

i) Aumentar o conhecimento do potencial cinegético; 

ii) Aumentar o número de áreas com gestão efetiva e a rendibilidade da 

atividade cinegética; 

iii) Aumentar o nível de formação dos responsáveis pela gestão de zonas de 

caça; 
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c) Desenvolver a atividade apícola e integrar a atividade apícola na cadeia de 

produção de produtos certificados, nomeadamente: 

 

i) Aumentar o conhecimento sobre a atividade apícola, o nível de gestão dos 

recursos apícolas e integrar a atividade na cadeia de produção de produtos 

certificados; 

 

d) Promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente o mel, os 

cogumelos, pinhão, plantas aromáticas, condimentares e medicinais; 

 

e) Direcionar as produções de cortiça no sentido de uma maior valorização dos 

produtos finais; 

 

f) Recuperar os espaços florestais que apresentem baixa vitalidade; 

 

g) Adequar os espaços florestais à crescente procura de atividades de recreio e de 

espaços com interesse paisagístico, nomeadamente: 

 

i) Definir as zonas com bom potencial para o desenvolvimento de atividades de 

recreio, com interesse paisagístico e elaborar planos de adequação destes 

espaços ao uso para recreio, (ex: albufeira de Odivelas) nas zonas 

identificadas; 

ii) Dotar as zonas prioritárias para recreio com infraestruturas de apoio. 

 

Relativamente ao perfil de funções dos espaços florestais e às suas características, 

desempenham uma multiplicidade de funções, as quais se encontram agrupadas da seguinte 

forma: 

 

1. Produção; 

2.  Proteção; 

3. Conservação dos habitats e das espécies de fauna e flora e de 

geomonumentos; 

4. Silvo pastorícia, caça e pesca nas águas interiores; 

5. Recreio, enquadramento e estética da paisagem; 

 

Assim, pela observação da figura seguinte, para o concelho de Alvito podemos constatar que o 

potencial para o desenvolvimento da silvo pastorícia, da caça e pesca nas águas interiores é 

elevado assumindo estas atividades grande importância, ainda que nesta sub-região tenham 

de obedecer às condicionantes de proteção. Verifica-se a existência de áreas com alguma 
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aptidão potencial para o sobreiro, azinheira, pinheiro-bravo, pinheiro-manso e eucalipto, sendo 

uma região maioritariamente de produção de cortiça. A floresta desempenha diferentes papéis 

para a mesma visão, dos quais se destacam a proteção dos recursos hídricos, constituição de 

corredores ecológicos e ainda floresta de enquadramento nos blocos de rega projetados para 

esta região.  

 

 

Figura 4. Sub-regiões Homogéneas - 1ª Função | 2ª Função | 3ª Função 

Fonte: PROF BA – Bases de Ordenamento, 2006 

 

 

1ª 

Função 

2ª 

Função 

3ª 

Função 
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Assim, pode descrever-se a sub-região, segundo a função, da seguinte forma: 

 

Funções Justificação/objetivos 

1.ª sp/c/p 

Aptidão para o silvo pastorícia com variadas raças autóctones 

de boa produtividade, bom potencial de produção de 

pastagens naturais melhoradas. Elevado potencial cinegético. 

Aptidão para a pesca e existência de albufeiras de grande 

valor estratégico (ribeiras do Roxo e Odivelas e albufeiras com 

o mesmo nome). 

2.ª pd Potencial para a produção lenhosa e de cortiça. 

3.ª pt 

Presença de solos com índices de muito elevada e elevada 

suscetibilidade à desertificação. Existência de vastas 

extensões nos últimos estágios da regressão ecológica. 

Fonte: PROF BA – Bases de Ordenamento, 2006 

 

O PROF BA sugere normas (n.º1, alínea a), do art. 20º, DR n.º18/2006), a aplicar à sub-região 

homogénea, e aos territórios que dela fazem parte, como é o caso do concelho de Alvito. Na 

sub-região Campos de Beja as principais preocupações são ao nível da intervenção nos 

espaços florestais. 

 

Também de uma forma generalizada a toda a sub-região são aplicáveis as normas de 

intervenção de suporte à pastorícia, uma vez que esta atividade tem elevado potencial. É uma 

atividade tradicional, apresentando já bons níveis de efetivos e que permite tirar benefícios da 

utilização das importantes extensões de matos e pastagens e dos sistemas extensivos de 

montado. Associadas a este tipo de ocupação estão também as atividades da cinegética, 

apicultura e pesca em águas interiores, pelo que se deverá ter também em atenção normas de 

intervenção que suportem estes tipos de atividades. Esta região apresenta também uma 

aptidão potencial para a produção de cortiça, pelo que deverão ser aplicadas normas genéricas 

de intervenção nos espaços florestais com função de produção de cortiça.  

 

Para além das referidas normas com aplicação generalizada a toda a sub-região, existem 

determinadas zonas em que se deverão aplicar normas específicas (n.º1, alínea b), do art. 20º, 

DR n.º18/2006), nomeadamente nas zonas correspondentes aos sítios da rede natura - diretiva 

“Habitats” (Alvito/Cuba), e à ZIA (Cuba), deverão ser aplicadas as normas de conservação de 

habitats classificados e de espécies da flora e fauna protegida, respetivamente. Também a 

existência de algumas paisagens e pontos de interesse turístico originam a necessidade de 

promover normas de intervenção na sua envolvência que potenciem o seu desenvolvimento. 
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3.1.4. Plano de Bacia Hidrográfica do Sado 

 

Os Planos de Bacia hidrográfica (PBH) visam uma gestão correta e moderna dos recursos 

hídricos através de uma adequada política de planeamento tendo em vista a valorização, a 

proteção e a gestão equilibrada dos recursos hídricos nacionais, bem como a harmonização 

com o desenvolvimento regional e sectorial através da racionalização dos seus usos. 

 

O município de Alvito é abrangido pelo PBH - Sado que se encontra em vigor através do 

Decreto Regulamentar n.º 6/2002 de 12 de fevereiro. Trata-se de um plano setorial que, 

assentando numa abordagem conjunta interligada de aspetos técnicos, económicos, 

ambientais e institucionais e envolvendo os agentes económicos e as populações diretamente 

interessadas, tem em vista estabelecer de forma estruturada e pragmática uma estratégia 

racional de gestão e utilização da bacia hidrográfica do Sado, em articulação com o 

ordenamento do território e conservação e proteção ambiental. O PBH-Sado incide 

territorialmente sobre a bacia hidrográfica do Rio Sado, incluindo o seu estuário. 

 

O PBH do Sado abrange uma área total de 8341 km
2
, dos quais 7692 km

2
 correspondem à 

bacia própria do rio Sado e os restantes 649 km
2
 aos cursos de água da plataforma litoral. A 

bacia hidrográfica do rio Sado é a bacia inteiramente portuguesa de maior área. 

 

A bacia do Sado encontra-se delimitada a norte pela bacia do Tejo, a este pela bacia do 

Guadiana, a sul pela bacia do Mira e a oeste por uma faixa costeira drenando diretamente para 

o mar. A bacia apresenta uma orientação geral sul-norte, com largura ligeiramente inferior ao 

comprimento. 

 

Abrange áreas compreendidas nas sub-regiões (NUT III) da península de Setúbal, do Alentejo 

Litoral, do Alentejo Central e do Baixo Alentejo, incluindo ou intercetando 21 concelhos (o 

concelho de Montijo tem menos de 2% da sua área na bacia, não tendo sido considerado nos 

estudos realizados), dos quais apenas seis estão totalmente integrados na bacia (Alcácer do 

Sal, Ferreira do Alentejo, Grândola, Santiago do Cacém, Viana do Alentejo e Alvito). 
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Figura 5. Área do PBH – Sado 

Fonte: PBH, 2002 

 

Os PGBH, enquanto instrumentos de planeamento das águas, visam a gestão, a proteção e a 

valorização ambiental, social e económica das águas da bacia hidrográfica a que respeitam, e 

asseguram a aplicação da Diretiva Quadro da Água. 

 

A aplicação do Plano integra um conjunto de orientações que constitui um instrumento da 

gestão dos recursos hídricos na área da bacia hidrográfica do rio Sado: 

 

a) Participação das populações e utilizadores 

b) Afetação e reserva de recursos 

c) Afetação de recursos subterrâneos 

d) Afetação de recursos hídricos de superfície 

e) Outras afetações 

f) Dotações a considerar nos abastecimentos urbanos 

g) Eficiência de distribuição nas redes de abastecimento urbano 

h) Dotações a considerar nos abastecimentos industriais 

i) Dotações e eficiência de rega 

j) Critérios gerais orientadores sobre a melhoria de eficiência nos regadios 

k) Critérios gerais sobre a melhoria de eficiência na indústria 
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l) Proteção de áreas classificadas, zonas húmidas e outras áreas de interesse 

conservacionista 

m) Articulação com a REN 

n) Classificação das linhas de água segundo o grau de artificialização 

o) Caudais e volumes para fins ambientais 

p) Condicionamentos dos perímetros de proteção 

q) Objetivos de proteção contra cheias e inundações 

r) Inventário e delimitação das zonas de risco de inundação 

s) Proteção contra as secas 

t) Conservação dos solos e correção torrencial 

u) Proteção contra acidentes de poluição acidental 

v) Articulação com o ordenamento do território 

w) Licenciamento do domínio hídrico 

(Decreto regulamentar nº6/2002, de 12 de fevereiro) 

 

Assim, a revisão do PDM de Alvito evidencia uma preocupação de antepor uma política de 

desenvolvimento e crescimento do Município que assente numa estrutura harmoniosa, capaz 

de garantir a compatibilização dos diversos intervenientes, neste território. 

 

3.1.5. Plano de Ordenamento da Albufeira de Odivelas  

 

A barragem de Odivelas, sita na bacia hidrográfica do rio Sado, na ribeira de Odivelas, ocupa 

uma área de cerca de 973 ha, tendo sido construída em 1972, com a finalidade primária de 

regadio, constituindo hoje uma importante infraestrutura hidroagrícola que se encontra 

integrada na segunda fase de execução do plano de rega do Alentejo e que faz parte do 

empreendimento de fins múltiplos do Alqueva. 

 

A albufeira da barragem de Odivelas encontra-se classificada como albufeira de águas públicas 

de “utilização limitada” pelo Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20 de janeiro. 

 

O Plano de Ordenamento da Albufeira de Odivelas (POAO), aprovado pela resolução de 

concelho de ministro nº184/2007 de 21 de dezembro, incide sobre o plano de água e respetiva 

zona de proteção, encontrando-se a totalidade da área integrada nos municípios de Alvito e de 

Ferreira do Alentejo.  

 

A elaboração do POAO vem ao encontro do definido no Plano de Bacia Hidrográfica do Sado, 

aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2002, de 12 de fevereiro, o qual define, entre outros 



 

 

 

 

lugar do plano, gestão do território e cultura câmara municipal de Alvito 48 

 

 

relatório do plano 

plano diretor municipal  

Alvito  

objetivos, a programação do ordenamento do território e do domínio hídrico, concretizando-se 

através dos planos de ordenamento das albufeiras. 

 

O POAO foi elaborado de acordo com os princípios definidos no Decreto -Lei n.º 502/71, de 18 

de novembro, e do disposto no Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20 de janeiro, com a 

redação que lhe foi dada pelo Decreto Regulamentar n.º 37/91, de 23 de julho, e pelo Decreto 

Regulamentar n.º 33/92, de 2 de dezembro. 

 

“A elaboração do POAO teve ainda em consideração as orientações sectoriais contidas no 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo, sendo compatível com este”. 

 (RCM nº184/2007 de 21 de dezembro) 

 

Para além dos objetivos gerais dos planos especiais de ordenamento do território, o POAO tem 

por objetivos: 

 

a) “Definir regras de utilização do plano de água e da zona envolvente da albufeira, de 

forma a salvaguardar a qualidade dos recursos naturais, em especial a água; 

b) Definir regras e medidas para usos e ocupação do solo que permitam gerir a área 

objeto de plano, numa perspetiva dinâmica e integrada; 

c) Aplicar as disposições legais e regulamentares vigentes, quer do ponto de vista de 

gestão de recursos hídricos quer do ponto de vista do ordenamento do território; 

d) Planear, de forma integrada, as áreas dos municípios de Alvito e de Ferreira do 

Alentejo que se situam na envolvente da albufeira; 

e) Garantir a articulação com planos, estudos e programas de interesse local, regional e 

nacional, existentes ou em curso; 

f) Compatibilizar os diferentes usos e atividades existentes e ou a serem criados com a 

proteção e valorização ambiental e com a finalidade principal da albufeira: a rega; 

g) Identificar no plano de água as áreas mais adequadas para a conservação da natureza 

e as áreas mais aptas para atividades recreativas, prevendo as compatibilidades e 

complementaridades entre as diversas utilizações e entre o plano de água e a zona 

envolvente”. 

(RCM nº184/2007 de 21 de dezembro) 

 

A área de intervenção do POAO divide-se, para efeitos da fixação de usos e regime de gestão, 

nas seguintes zonas, as quais se encontram delimitadas e identificadas na planta de síntese, 

apresentada na figura seguinte. 

 

Relativamente ao plano da água o plano delimita as seguintes zonas:  
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 Zona de utilização interdita - zona de proteção da barragem, zona de proteção da 

barragem, zona de proteção à captação de água superficial, zona de interesse 

ecológico; 

 Zona de utilização condicionada; 

 Zona de utilização livre; 

 

Zona de proteção, que compreende: 

 

 Zona de respeito da barragem e dos órgãos de segurança e utilização da albufeira; 

 Zonas de proteção e valorização ambiental - Espaços prioritários para a conservação 

da natureza, Vegetação ripícola; 

 Espaços silvo-pastoris e ou agrícolas complementares; 

 Espaços predominantemente florestais - Montado; Espaços florestais de reconversão; 

 Espaços de utilização interdita - ilhas; 

 Espaços de recreio e lazer; 

 Espaços de interesse turístico; 

 Espaço para a instalação de um equipamento associado à juventude; 

 Património cultural; 

 Espaços canais - Estrada nacional, Caminhos vicinais; 

 Unidades operativas de planeamento e gestão (UOPG) - UOPG 1 - Zona marginal da 

albufeira de Odivelas, UOPG 2 - Zona de interesse turístico de Cortes; UOPG 3 - Zona 

de interesse turístico do caminho do monte da Belarina. 
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Figura 6. Plano de Ordenamento da Albufeira de Odivelas 

Fonte: www.apambiente.pt, 2014 

 

3.1.6. Plano Setorial da Rede Natura 2000 

 

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica para o espaço comunitário da União Europeia 

resultante da aplicação da Diretiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de abril de 1979 (Diretiva 

Aves) - revogada pela Diretiva 2009/147/CE, de 30 de novembro e da Diretiva 92/43/CEE 

(Diretiva Habitats) que tem como finalidade assegurar a conservação a longo prazo das 

espécies e dos habitats mais ameaçados da Europa, contribuindo para parar a perda de 

biodiversidade. Constitui o principal instrumento para a conservação da natureza na União 

Europeia. 

 

Em termos da Rede Natura 2000, o concelho de Alvito é abrangido por um Sitio de Importância 

Comunitária (SIC): 

 

http://www.apambiente.pt/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:PT:PDF
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/docs/diret-habit


 

 

 

 

lugar do plano, gestão do território e cultura câmara municipal de Alvito 51 

 

 

relatório do plano 

plano diretor municipal  

Alvito  

 O Sítio De Alvito/Cuba, com uma área total de 922 hectares, abrange parte dos 

concelhos de Alvito, Cuba e Viana do Alentejo, correspondendo a 2% do território 

concelhio, carateriza-se pela existência de grandes áreas de montado de sobro, de 

algum azinho e de olivais. A presença de olivais de reduzida dimensão não sujeitos a 

um intensivo de herbicidas parece ter sido determinante para a conservação da 

espécie prioritária Linaria ricardoi, um endemismo lusitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Áreas Classificadas 

Fonte: Rede Natura 2000 

 

O Plano sectorial da Rede Natura (PSRN 2000) estabelece as orientações de gestão para os 

Sítios. Relativamente a este SIC as orientações de gestão são: 

 

 “O Sitio Alvito/Cuba tem como finalidade a conservação de uma espécie da flora em 

estado crítico de ameaça – Linaria ricardoi. Pretende-se alcançar este objetivo através 

de ações de repovoamento e promoção de praticas agrícolas sustentáveis nas áreas 

de ocorrência da espécie, e através da manutenção da cultura extensiva de cereais de 

sequeiro e redução na aplicação de herbicidas” 

(Ficha técnica do SIC Alvito/Cuba – Rede Natura 2000) 

 

Nestas áreas de importância comunitária para a conservação de determinados habitats e 

espécies, as atividades humanas deverão ser compatíveis com a preservação destes valores, 

visando uma gestão sustentável do ponto de vista ecológico, económico e social. 

 

Esta revisão do PDM tem o desafio de reforçar a Gestão Ativa e Participada dos Sítios da Rede 

Natura 2000 no Concelho. Estabelecendo orientações para a sua gestão territorial e a definição 

dos usos compatíveis com a salvaguarda dos recursos e valores naturais no âmbito da 

transposição do Plano sectorial da Rede Natura 2000. 
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3.1.7. Plano Rodoviário Nacional 2000  

 

Um dos elementos estruturantes de qualquer território é a sua rede de vias de comunicação 

que, se constitui como um fator indispensável a ter em consideração na definição das políticas 

e estratégias ao nível do ordenamento do território. Esta constatação justifica a relevância do 

Plano Rodoviário Nacional, bem como a importância de englobar as suas opções no presente 

estudo. 

 

Em Portugal, e até 1985, as grandes diretrizes da política rodoviária estavam definidas no 

Plano Rodoviário Nacional de 1945. Entretanto, com uma melhoria das condições económicas 

deu-se um rápido desenvolvimento do tráfego automóvel, tanto a nível de características, como 

em volumes de tráfego que, apesar das inúmeras alterações avulsas àquele diploma legal, o 

tornou obsoleto, sobretudo a partir dos anos setenta. 

 

Assim, em 1985, foi aprovado um novo Plano Rodoviário Nacional ( PRN ’ 85 ), definido 

através do Decreto-Lei n.º 380 / 85 de 26 de setembro, que se transformou num instrumento 

estruturante da rede viária, nas duas últimas décadas, quer a nível nacional quer a nível 

concelhio. A Rede Nacional definida então integrava apenas duas categorias de estradas, que 

constituíam a Rede Nacional Fundamental (Itinerários Principais ), e a Rede Nacional 

Complementar (Itinerários Complementares e as Estradas Nacionais ), e procedia a uma 

‘ desclassificação ‘ de inúmeras vias cuja gestão se transpunha para as Autarquias. 

 

Mais recentemente, deu-se a atualização do PRN ‘ 85, consubstanciada no Plano Rodoviário 

Nacional 2000 ( PRN 2000 ), publicado no Decreto-Lei n.º 222 / 98 de 17 de julho, e alterado 

pela Lei n.º 98 / 99 de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 182 / 2003 de 16 de agosto.  

 

O presente diploma tem como objetivos assumidos, potenciar o correto e articulado 

funcionamento do sistema de transportes rodoviários, o desenvolvimento de potencialidades 

regionais, a redução do custo global daqueles transportes, o aumento da segurança da 

circulação, a satisfação do tráfego internacional e a adequação da gestão da rede. 

 

Com o intuito de corrigir muitas das assimetrias que ainda se verificam no desenvolvimento 

socioeconómico do País, situação que o Concelho de Alvito não está imune, o PRN2000 

advoga ser necessário aumentar a densidade da rede viária nas zonas fronteiriças, promover o 

fecho de malhas viárias, assim como melhorar a acessibilidade de alguns Concelhos. 

Preconiza também a melhoria qualitativa da rede rodoviária, com especial relevo para a defesa 

ambiental em meio urbano, para os dispositivos de combate à sinistralidade nos mais diversos 
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planos e para os instrumentos de informação necessários à boa gestão e utilização das 

infraestruturas em causa. 

 

Todas estas intenções devem ser ponderadas e articuladas com os instrumentos de 

ordenamento do território, nomeadamente com o PDM, que deve assumir uma visão 

estratégica da rede viária concelhia através da concertação com a sua envolvente supra 

municipal, de forma a se conseguir, localmente, melhorar as condições de circulação, 

comodidade e segurança do tráfego. 

 

Na figura seguinte encontra-se representada a hierarquia viária, estabelecida pelo PRN2000, 

para a área do distrito de Beja, tornando-se percetíveis as principais ligações viárias e os eixos 

estruturantes previstos por este Instrumento de Gestão Territorial. 

 

Deste modo, segundo a classificação adotada pelo PRN2000, em relação à rede nacional 

complementar, encontra-se servido pela EN257, EN258, e EN383 está ainda previsto a 

construção do IC33 no limite noroeste do concelho. O concelho é ainda servido pela ER 257 da 

rede regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Rede Viária 

Fonte: PRN 2000 
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3.1.8. Plano Estratégico Nacional de Turismo - PENT 

 

O Plano Estratégico Nacional do Turismo foi aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros nº53/2007, de 4 de abril, entretanto revisto e aprovado pela R C M, n.º 24/2013. É um 

plano sectorial que visa estabelecer orientações estratégicas para o crescimento sustentável 

do turismo em Portugal. 

 

O novo PENT 2013-2015 é o resultado da revisão da estratégia de desenvolvimento turístico 

nacional, incorporando o impacto da evolução global da economia e decorrentes alterações do 

comportamento do consumidor, decorrendo também da auscultação de diversos agentes, 

privados e públicos, incluindo entidades regionais de turismo, autarquias, associações 

sectoriais, empresários de toda a cadeia de valor ou instituições de ensino, entre outros 

contributos. São, agora, definidos novos objetivos nacionais que não se limitam ao ajustamento 

natural decorrente do impacto da evolução económica global, mas consideram uma atuação 

proativa dos agentes do setor para executar com sucesso os 8 programas e os 40 projetos de 

implementação agora definidos. 

 

Segundo o Plano no horizonte 2013-2015, O Alentejo deve apostar nos circuitos turísticos 

como o produto dinamizador do turismo na região. A estratégia passa pelos mercados em 

crescimento, Portugal e Espanha. A abordagem aos outros mercados deve articular-se 

preferencialmente com Lisboa, principal porta de entrada na região dos mercados 

internacionais, com exceção de Espanha. Do ponto de vista regional, a especificidade de 

recursos e/ou de concentração de oferta de alojamento justificam a continuação de um trabalho 

consistente ao nível da estruturação dos respetivos produtos. 

 

Assim ao nível do produto, para o concelho de Alvito destacam-se as seguintes linhas de 

atuação: 

 

 “Nos circuitos turísticos, verifica-se a necessidade de colocar os recursos 

(património histórico, ambiental e paisagístico, gastronomia e vinhos, entre outros) 

georreferenciados em valor e desenvolver conteúdos e informação para o cliente, 

bem como incentivar e diversificar as experiências e colocar o produto no mercado; 

 

 No turismo de natureza verifica-se a necessidade de desenvolver conteúdos e a 

sua disponibilização em canais, criar diversidade de experiências de passeios a pé, 

de bicicleta ou a cavalo. 

No turismo de natureza verifica-se ainda a necessidade de criar conteúdos e sua 

disponibilização em canais, especializar o serviço/experiência, e desenvolver boas 
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práticas de sustentabilidade em toda a cadeia de valor do produto observação de 

aves. 

 

 No âmbito do produto gastronomia e vinhos, verifica-se a necessidade de 

desenvolver roteiros enogastronómicos densificar atividades, desenvolver 

conteúdos e experiências e integrar a oferta em plataformas de promoção e 

comercialização; 

 

 No turismo residencial, verifica-se a necessidade de garantir o acompanhamento 

dos projetos de investimento em curso na região “. 

(PENT 2013-2015) 

 

O setor do turismo assume-se como uma atividade económica de grande importância tanto no 

contexto nacional como a nível regional. O concelho de Alvito um conjunto vasto de recursos 

turísticos singulares, que importa valorizar de forma que o concelho possa integrar as redes 

turísticas nacionais e mesmo internacionais. 

 

3.2. CRUZAMENTO COM OUTRAS FIGURAS DO PLANO | 

UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO 

 

No âmbito da obrigatoriedade aquando da elaboração de planos municipais de ordenamento 

do território de identificar e ponderar, nos diversos âmbitos, os planos, programas e projetos 

com incidência na área em causa serve o presente ponto para, numa fase inicial do Plano, 

identificar os Planos Municipais presentes no Município. 

 

 Plano de Urbanização de Alvito (Resolução de Conselho de Ministros n.º133/99, de 23 de 

setembro); 

 

 Plano de Pormenor do Campo da Feira (DR – II Serie n.º142 de 23 de junho); 

 

 Plano de Pormenor do Bairro do Dr. Teófilo Casaca Sim Sim (DR – II Serie n.º73 de 26 de 

março); 

 

 Revisão do Plano de Pormenor do Bairro da Tapado do Lucas (DR – II Serie n.º73 de 26 de 

março); 

 

No que respeita ao Plano de Urbanização, este surgiu no seguimento do processo de 

planeamento desencadeado pelo PDM, a fim de responder às dinâmicas entretanto surgidas 
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na vila de Alvito, foi elaborado o respetivo Plano de Urbanização, que foi aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 133/99, tendo o limite do perímetro urbano (PDM´93) 

sofrido um alargamento no sentido de responder a novas situações, designadamente: 

 

 Dado o largo general Humberto Delgado, ter sido transformado em passeio 

público, tornou-se necessário criar um novo espaço para a realização de feiras; 

 Desenvolvimento de um novo empreendimento turístico junto à estrada de 

circunvalação; 

 Antigo loteamento de 4 lotes não incluído no perímetro urbano; 

 Antiga instalação de pecuária não inserida no perímetro urbano; 

 Delimitação do Centro Histórico; 

 Oferta de terrenos para pequenas oficinas e armazéns; 

 Delimitação de novos espaços para equipamentos. 

 

Como referido anteriormente com o PU, o perímetro urbano da vila foi aumentado em relação 

ao perímetro urbano do PDM´93 passando de uma área de 62 ha para uma com 92,8 ha. 

 

Esta diferença tem a ver com o facto de no Plano de Urbanização, a proposta do perímetro 

urbano apresentar um acréscimo do espaço urbanizável (habitação, serviços e equipamento de 

apoio) no lado poente, tendo em conta as diretivas manifestadas nessa altura pela Autarquia, 

baseadas em intenções de investimento privado que se vieram a concretizar posteriormente. 

 

A sul, houve também a necessidade de se proceder a um aumento do perímetro urbano de 

modo a contemplar uma zona polivalente destinada a parque de exposições, espaço de feiras 

e parque de merendas. 

 

Do lado nascente, verificaram-se alguns ajustamentos ao perímetro urbano com vista a 

propiciar a fixação de novas atividades económicas. 

 

As novas áreas de expansão previstas no PDM´93 e no PU, estão parcialmente edificadas e 

visaram dar resposta à procura de habitações, espaços de atividades, equipamentos e 

empreendimentos turísticos que a povoação carenciava. 

 

Relativamente aos Planos de Pormenor, encontram-se em vigor o Plano de Pormenor do 

Bairro do Dr. Teófilo Casaca Sim-Sim, aprovado pela Declaração regulamentar nº73 de 26 

março de 1996, e Plano de Pormenor do Campo da Feira, aprovado pela Declaração 

regulamentar de 23 de junho de 1992, ambos em Vila Nova da Baronia e o Plano de Pormenor 

da Tapada do Lucas, em Alvito, aprovado pela Declaração regulamentar em 9 de junho de 

1992 entretanto revisto e alterado pela Declaração regulamentar nº73 de 26 março de 1996. 
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Consideram-se como principal desafio, a adequabilidade destes instrumentos às novas opções 

de planeamento, como por exemplo ao PROTA, tendo em conta o contexto atual do concelho, 

o que poderá conduzir a necessárias adaptações, alterações, ou à necessidade de revogar 

alguns deste planos, devendo os mesmos estar em consonância com os objetivos 

preconizados pela presente revisão do PDM. 

 

A intervenção no território, e em particular nos aglomerados urbanos, exige a adoção de 

princípios de gestão de modo a assegurar o equilíbrio dos usos afetados ao solo de modo a 

proporcionar um correto desenvolvimento económico e social contribuindo para a qualidade de 

vida das populações. 

 

É nesta perspetiva que a intervenção reguladora da Câmara, através da prática continuada da 

gestão urbanística, assume particular relevância. 

 

Para tal, os instrumentos de planeamento, nomeadamente os PMOT´s – plano diretores 

municipais, planos de urbanização e planos de pormenor, principalmente estes últimos no caso 

do concelho de Alvito constituem documentos fundamentais de apoio à gestão municipal. 

 

4. PLANEAMENTO MUNICIPAL  

 

4.1. SUSTENTAÇÃO DA REVISÃO 

 

Como já referido, a tramitação do processo de revisão do PDM decorre tendo por base a 

legislação vigente na matéria, concretamente, a Lei de Bases da Política de Ordenamento do 

Território e de Urbanismo, Lei n.º 48/98 de 11 de agosto, e o respetivo diploma de 

desenvolvimento o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), Decreto-

Lei n.º 380/99 de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º316/2007 de 19 de setembro. 

 

Decorridos 10 anos da sua vigência, prazo sobre o qual se deveria proceder à sua revisão, o 

Município deliberou este procedimento, através do Aviso n.º 86/2003 (2ª série – AP).Em 

reunião de Câmara, do dia 30 de outubro de 2003, foram apresentados os fundamentos que 

conduziram à sua revisão. 

 

Assim no caso de Alvito e do seu Plano Diretor Municipal, a necessidade de revisão deste 

instrumento de gestão territorial decorre da evolução das perspetivas de desenvolvimento 
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económico e social e da necessidade de adequação a essa evolução, das condições 

económicas, sociais, culturais e ambientais; da necessidade de atualização das disposições 

vinculativas dos particulares; e do estabelecimento de servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública. 

 

Nesta perspetiva destacam-se alguns empreendimentos de caráter regional com 

impacte no território municipal que obrigam à sua avaliação no quadro da revisão do 

PDM. 

 

 Considerando as transformações que ocorreram a nível regional, com 

destaque para o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, que 

desencadeou grandes espectativas, vendo-se nele a grande oportunidade de 

desenvolvimento desta região, pouco competitiva e em perda continuada de 

população. O regadio vai permitir, não só intensificar a atividade agrícola, como 

também proporcionar o desenvolvimento de novas culturas nomeadamente, 

hortícolas e frutícolas podendo vir a gerar valores acrescentados. Esta 

transformação irá obrigar a um aumento da capacidade associativa e de 

incremento de novos circuitos de comercialização, condições indispensáveis 

para o aumento de competitividade da região. Além das transformações no 

setor agrícola é de esperar alterações ao nível das infraestruturas de 

transporte, na procura de terrenos para a implantação de indústria 

transformadora e logística, e de uma série de serviços de apoio, que justificam 

uma nova atitude face ao planeamento do concelho, de forma a permitir 

aproveitar e dar resposta a essa procura. 

 

 A localização da Plataforma logística em Sines, terá efetivamente um impacto 

no interior do Alentejo que o concelho de Alvito, à sua escala deverá 

aproveitar. O Porto de Sines assume-se cada vez mais como uma porta de 

entrada internacional, o que obrigará ao melhoramento das redes viárias de 

ligação a Espanha, passando por Beja, aumentando a importância do IP8. O 

melhoramento das acessibilidades inter-regionais constitui um importante fator 

de desenvolvimento do concelho, permitindo ligações mais fáceis e rápidas aos 

grandes centros urbanos. 

 

 A decisão do Governo em dotar a Base Aérea de Beja com infraestruturas para 

fins civis e comerciais mantendo, poderá induzir um crescimento económico 

nesta região. De facto a transformação da Base Aérea de Beja poderá ter 

reflexos positivos no concelho devido ao aumento da acessibilidade, no turismo 

e nas trocas económicas; 
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 As boas condições ambientais, os recursos naturais, o rico património 

edificado, o artesanato, as boas condições para o exercício da caça e da pesca 

e a gastronomia, são fatores potenciais existentes na região e no concelho e 

que constituem excelentes condições para o desenvolvimento do turismo. O 

aproveitamento das albufeiras existentes, para fins e turísticos, pode e deve 

constituir uma componente a considerar no desenvolvimento do concelho 

 

 A nível concelhio existem um conjunto de preocupações e de problemas que 

se colocam à gestão municipal e que já não encontram resposta adequada no 

atual PDM. Onde se destaca a necessidade de redimensionar os 

equipamentos coletivos, avaliar as redes de infraestruturas, ajustar os 

perímetros urbanos e as categorias de espaços às novas atividades, 

construções e loteamentos urbanos, definir, com rigor, a estrutura ecológica 

municipal propondo a introdução dos acertos considerados pertinentes na 

delimitação da REN e aperfeiçoar o regulamento do plano de acordo com o 

atual quadro legal. 

 

4.2. CARTOGRAFIA E LIMITES CAOP 

 

Uma das caraterísticas que evidencia lacunas evidentes no âmbito do PDM’93, constatado ao 

longo da sua vigência e gestão, e confirmado na fundamentação que acompanhou a 

deliberação da elaboração da revisão do plano, refere-se à qualidade e rigor da cartografia 

utilizada.  

 

Para colmatar a lacuna da cartografia utilizada o processo de revisão do PDM de Alvito tem 

como base cartográfica a cartografia à escala 1:10000 desenvolvida pela Associação de 

Municípios do Alentejo Central (AMCAL) a qual ainda se encontra em processo de 

homologação. 

 

No entanto, caso a homologação não chegue em tempo útil, o município dispõe de 

ortofotomapas homologados à escala 1:10000, propriedade da AMCAL.  

 

Existe também para o concelho, cartas homologadas dos aglomerados urbanos do concelho de 

Alvito, designadamente a vila de Alvito e Vila Nova da Baronia, à escala 1:2000, no âmbito do 

protocolo celebrado entre o IGP (atual DGT) e a AMCAL, a qual foi objeto de homologação 

através do despacho do Ex.m.º Sr.º Vice-Presidente do IGP datado de 4 de agosto de 2006. 
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Os limites CAOP utilizados são os da última versão (2013), Cartografia CAOP 2013 do 

concelho de Alvito, disponíveis no site da Direção-Geral do Território. 

 

5. A SITUAÇÃO EXISTENTE | LEITURAS DAS 

DINÂMICAS 

 

A análise das dinâmicas serve para obter uma visão global do território, detetando possíveis 

problemas, falhas mas também as potencialidades dos territórios. Este diagnóstico serve ainda 

para identificar o que pode ser aplicado ou melhorado no território. É por meio de técnicas e 

metodologias específicas que as reais necessidades de mudança serão detetadas, por forma a 

determinar o plano de ação a ser executado com o propósito da afirmação do Concelho no 

contexto Regional e Nacional.  

 

5.1. SITUAÇÃO EXISTENTE 

 

A informação utilizada para a produção da Planta de Situação Existente e para a quantificação 

da ocupação do solo resulta da interpretação visual de imagens aéreas, tendo sido produzida 

pelo Instituto Geográfico Português, em conjunto com outras entidades. 

 

A nomenclatura da COS 2007 obedece a uma hierarquia que representa a ocupação do solo 

em diferentes níveis de detalhe temático, sendo neste caso utilizado 10 classes.  

  

Da informação constante na figura seguinte, realçam-se os seguintes aspetos: 

 

 A percentagem reduzida da ocupação urbana; 

 As albufeiras e charcas são bastante representativas no limite sudoeste do concelho; 

 A maior parte da área do concelho de Alvito se distribui por áreas agrícolas 

nomeadamente sistemas agrícolas de sequeiro com arvores dispersas e Olival; 

 Os espaços Silvo-pastoris também tem muita representatividade nomeadamente ao 

nível das áreas de azinho e sobro. 

  Nos espaços florestais destacam-se os povoamentos extreme de espécies de 

crescimento rápido. 
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Figura 9. Situação existente 

 

5.2. ENQUADRAMENTO REGIONAL 

 

Constituindo um dos 13 concelhos do Distrito de Beja, o Concelho de Alvito ocupa uma posição 

relativamente central no contexto da Região do Alentejo e uma posição Norte no contexto do 

distrito a que pertence, sendo enquadrado a Nascente, pelo concelho de Cuba, a Norte pelo 

concelho de Viana do Alentejo (Distrito de Évora), a Poente, pelo concelho de Alcácer do Sal 

(Distrito de Setúbal) e Sul pelo concelho de Ferreira do Alentejo, caracteriza-se por ocupar uma 

posição privilegiada entre as sub-regiões litorais e a fronteira Espanhola. 

 

O território objeto de intervenção localiza-se na NUT II – Região Alentejo e faz parte integrante 

da Unidade Territorial do Baixo Alentejo – NUT III (sub-região estatística esta, constituída por 
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13 concelhos – Alvito, Cuba, Vidigueira, Moura, Barrancos, Ferreira do Alentejo, Beja, Serpa, 

Aljustrel, Ourique, Castro Verde, Mértola e Almodôvar.  

 

O concelho de Alvito abrange uma área de aproximadamente 265 Km², situando-se a cerca de 

30 km de Beja e 40 km de Évora, correspondente a um território administrativamente dividido 

em duas freguesias: Alvito e Vila Nova da Baronia.  

 

A freguesia de Alvito é a que tem maior área territorial e é servida pelas estradas nacionais 257 

e 258 que fazem a ligação aos concelhos de Viana do Alentejo, Ferreira do Alentejo, Vidigueira 

e Cuba, e que têm uma importante função na estruturação do aglomerado urbano desta vila. A 

freguesia de Vila Nova da Baronia e situa-se a norte do concelho de, sendo servida pela 

estrada nacional 383, o que permite a sua ligação à vila do Torrão (concelho de Alcácer do 

Sal). O caminho de ferro assume também uma grande importância nas acessibilidades do 

Concelho, através da linha que permite a ligação ao Algarve, Beja, Évora e Lisboa.  

 

O clima desta zona apresenta forte feição mediterrânea. Esta traduz-se nomeadamente em 

precipitações relativamente baixas e concentradas no inverno, temperaturas médias altas, 

amplitudes térmicas elevadas, humidade relativamente baixa, nebulosidade baixa e insolação e 

radiações elevadas no verão 

 

Geologicamente, o Concelho de Alvito, situa-se no limite entre os terrenos antigos 

antemesozoitos, pertencentes ao bordo ocidental do Maciço Hespérico, na parte Sudoeste da 

zona de Ossa-Morena, e os terrenos mais modernos mesocenozóicos que constituem a orla 

ocidental, localmente representados pelas formações cenozóicas da bacia do Sado. 

 

A base económica do concelho é bastante frágil e apresenta altos níveis de dependência do 

setor terciário, cuja composição interna, excetuando algumas unidades de alojamento turístico, 

não se apresenta como uma alavanca suficiente para a ultrapassagem dessas mesmas 

fragilidades.  



 

 

 

 

lugar do plano, gestão do território e cultura câmara municipal de Alvito 63 

 

 

relatório do plano 

plano diretor municipal  

Alvito  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Planta enquadramento Regional 
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5.3. DEMOGRAFIA  

 

A análise da dinâmica demográfica torna-se fundamental quando se tratam questões 

relacionadas com os processos de planeamento e de ordenamento do território, e que vão 

desde a programação de equipamentos até à construção de um quadro de referência, que 

permita perspetivar e definir a evolução do concelho e concomitantemente estabelecer as 

linhas de orientação determinantes à elaboração de instrumentos de gestão territorial 

necessários a esse ordenamento.  

 

O Município de Alvito à semelhança do que acontece um pouco por todo o Alentejo, tem sofrido 

um progressivo despovoamento humano, tendo presentemente uma densidade populacional 

de 9,5 hab/ km
2 
. Na década de 90, em resultado da convergência de diversos fatores, Alvito foi 

um dos 7 Municípios Alentejanos cuja população aumentou, interrompendo a tendência de 

décadas.  

 

 

Gráfico 1. Evolução Populacional no concelho 

Fonte: Censos 2011 

 

 Segundo os dados do INE, este Município no último período intercensitário registou uma 

diminuição de 6,8% no seu efetivo populacional, vendo assim inverter-se a tendência de 

crescimento positivo registada no período intercensitário 1991-2001; 

 

 Na análise por freguesia verificamos que a freguesia de Alvito (1259 hab.) continua a ser 

a que tem um maior quantitativo populacional, superando Vila Nova da Baronia (1245 

hab.); 
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 Os habitantes residentes no concelho de Alvito, distribuem-se de forma relativamente 

equilibrada entre ambos os sexos, com um ligeiro predomínio dos elementos do sexo 

feminino (51%); 

 

 Da analise da população residente segundo os grandes grupos etários e sexo, verificou-

se que aproximadamente 48% concentra-se no escalão dos 25 aos 64 anos, sendo 

igualmente de destacar o facto do escalão dos 65 anos ou mais concentrar mais 

população que o dos 0 aos 14 anos, reflexo dos fenómenos demográficos atuais, como a 

redução da natalidade, o aumento da longevidade e consequentemente o envelhecimento 

da populacional, fenómenos que têm vindo a acentuar na última década; 

 

 O concelho de Alvito, bem como a região em que se insere, tem vindo a observar a sua 

população a envelhecer. O envelhecimento progressivo da população traduz-se numa 

dependência crescente da população idosa e dificulta, consequentemente, a renovação 

da população em idade ativa; 

 

Gráfico 2. Taxa de Crescimento efetivo, natural e migratório 

 

Fonte: Censos 2011 

 

 A análise do gráfico anterior, verificamos que a taxa de crescimento natural continua 

negativa resultado de um maior numero de óbitos do que nascimentos que se reflete na 

taxa de mortalidade superior à de natalidade. Contudo o concelho demonstra capacidade 

de atração apresentando valores da taxa de crescimento migratório positivos e superiores 

a 2001.  
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Gráfico 3 - Taxa de crescimento natural e migratório 

 

Fonte: INE – Recenseamentos Gerais da População, 2011 

 

 Relativamente aos níveis de instrução desta população verificamos que é uma população 

com baixas habilitações escolares, cerca de 30% da população possui apenas o 1º Ciclo 

do ensino básico de escolaridade. O 2º ciclo do ensino básico regista uma percentagem 

de 9,7%, o 3.º ciclo do ensino básico 16%, o ensino secundário 15,9% e com o ensino 

médio ou superior apenas 9,7%; 

 

 A realidade ao nível das unidades territoriais onde o concelho se encontra integrado não 

difere de forma significativa da apresentada para o concelho. Apesar de estar a descer, 

dada a universalização e democratização do ensino, a taxa de analfabetismo ainda tem o 

seu peso, muito em parte justificada pelo peso relativo da população idosa na estrutura 

populacional, visto este grupo, tradicional e maioritariamente, possuir níveis de instrução 

inferiores. 

 

Apesar da conjuntura económica e com vista à manutenção do equilíbrio populacional parece 

ser importante o reforço de medidas de atração/ fixação da população residente, 

nomeadamente através da promoção de políticas locais de apoio/ proteção à natalidade e de 

criação local de emprego. 
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5.4. HABITAÇÃO 

 

O setor da habitação tem sido determinante no desenvolvimento do tecido urbano em 

particular, e no desenvolvimento local, em geral. Contudo, a abordagem da questão 

habitacional não poderá restringir-se apenas, à importância que assume no ordenamento do 

território, tendo que considerar, numa perspetiva integrada, também as questões da 

habitabilidade e qualidade de vida da população, sem no entanto, nunca “perder de vista” que 

se trata de um ramo do tecido produtivo local, quer por lhe estarem associados os subsetores 

económicos da “Construção Civil” e do “imobiliário”, quer ainda, pelo papel que representa em 

termos de emprego e nas políticas sociais.  

 

Da análise efetuada no estudo de caracterização da habitação permite, desde logo, apontar 

algumas considerações sobre a situação do setor no concelho e eleger algumas pistas para a 

Edilidade poder definir um conjunto de orientações e medidas de política a seguir:  

 

 À data do último Censos, existiam, no concelho, 1630 edifícios, sendo a grande maioria 

residenciais com um ou dois pavimentos, assumindo os não residenciais um peso 

relativamente residual. Esta realidade concelhia não difere significativamente da 

verificada nas duas freguesias; 

 

 Os 1630 edifícios sinalizados no concelho de Alvito traduzem-se na existência de 1736 

alojamentos, os quais se integram maioritariamente na categoria de alojamentos 

familiares clássicos (1724 aloj), assumindo os alojamentos coletivos um peso residual, 

bem como os familiares não clássicos; 

 

 Os 1724 alojamentos familiares clássicos existentes no concelho são maioritariamente 

utilizados como residência habitual (56,3%), embora o uso sazonal ou secundário 

detenha um peso significativo, no concelho, bem como o número de alojamentos 

familiares clássicos vagos. O uso sazonal ou secundário é particularmente expressivo na 

freguesia de Alvito (28,8%). Os alojamentos familiares clássicos que se encontram vagos 

assumem maior expressividade na freguesia de Vila Nova da Baronia com 21,6%, face 

aos 16,2% da freguesia de Alvito; 

 

 Registou-se, no concelho de Alvito, uma evolução positiva nos alojamentos familiares, 

tendo sido a evolução particularmente significativa nos alojamentos familiares clássicos 

ocupados de forma sazonal ou secundária (41,4%), bem como nos alojamentos vagos, 

onde a variação foi de aproximadamente 36,3%. 
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 Apesar do decréscimo populacional registado no concelho entre 2001 e 2011 assistiu-se, 

neste período, ao crescimento do número de famílias clássicas residentes;  

 

 Apesar do ritmo de crescimento superior registado pelos alojamentos no último período 

intercensitário, quando comparado com o crescimento dos agregados familiares, importa 

salientar que a evolução recente dos edifícios licenciados e concluídos denota algum 

abrandamento do setor da construção. 

 

5.5. ECONOMIA 

 

Com o intuito de se conhecer a realidade local, com o maior detalhe possível, a caraterização 

do estudo socioeconómico do concelho de Alvito focalizou-se na análise do mercado de 

trabalho municipal, contemplando não apenas as características da oferta de mão-de-obra 

(população ativa) como, também, a estrutura produtiva global e setorial, procurando-se 

desenvolver a sua caraterização económica e social, contribuindo assim para a definição de 

um modelo de organização municipal do território.  

 

 No concelho de Alvito residiam, em 2011, 2504 indivíduos, dos quais 42,4% 

encontravam-se em idade ativa. De entre estes, destacam-se os elementos do sexo 

masculino (52,6%); 

 

 O setor primário empregava cerca de 14,2% da população ativa, enquanto o setor 

secundário e terciário empregavam, respetivamente, 17,7% e 68,1%; 

 

Gráfico 4 – População por setor de atividade, 2011 

 

Fonte: INE – Recenseamentos Gerais da População, 2011 
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 A taxa de desemprego no concelho (10,1%) situa-se abaixo da sub-região do Baixo 

Alentejo, sendo que atinge em maior numero a população do sexo feminino; 

 

 Relativamente à população desempregada a grande maioria indica que se encontra numa 

situação de procura de novo emprego e não em busca do 1º emprego. O desemprego no 

concelho é um fenómeno que atinge a população entre os 20-34 e com baixos índices de 

escolaridade; 

 

 No concelho, de acordo com a informação estatística disponibilizada pelo INE, existiam, 

em 2010, 271 empresas com sede no concelho, sendo 55 Sociedades (20,3%) e 216 

Empresários em Nome Individual (79,7%); 

 

 No que concerne ao pessoal ao serviço nas empresas com sede no concelho, registou-se 

no período de 2001 a 2010, um crescimento no número total de efetivos ao serviço nas 

empresas com sede no concelho para quase o dobro; 

 

 No que concerne ao setor primário, estavam sedeadas, em 2010 no concelho de Alvito 46 

empresas; 

 

 Relativamente às explorações, de acordo com a informação disponibilizada pelo último 

Recenseamento Geral Agrícola 2009, existem 241 explorações agrícolas no concelho. 

Em termos de área, correspondem a 23.927 hectares (ha), sendo a área das explorações 

com superfície agrícola utilizada (SAU) de 22.965 hectares, equivalente a 96% da área 

total das explorações deste concelho; 

 

 O valor médio de SAU por exploração é de 97,3ha enquanto a área média das 

explorações é de aproximadamente 101,4ha; 

 

 Quanto à natureza jurídica do produtor, à claro predomínio dos produtores singulares e da 

exploração por conta própria, na grande maioria das explorações agrícolas não existe 

contabilidade organizada nem o registo das receitas e das despesas; 

 

  No que diz respeito ao tempo de atividade agrícola da população familiar a maioria 

trabalha a tempo parcial na exploração agrícola. Neste contexto, a maioria da população 

familiar exerce atividades remuneradas exteriores à exploração agrícola; 
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 A população familiar agrícola detém baixas habilitações escolares, sendo ainda 

significativa a percentagem de indivíduos analfabetos, bem como daqueles que, sabendo 

ler e escrever, não possuem qualquer nível de ensino; 

 

 No setor secundário estavam sedeadas, em 2010, no concelho de Alvito 33 empresas, 

das quais 13 correspondem à indústria transformadora; 

 

 Das empresas do setor secundário sedeadas no concelho, o subsetor mais importante no 

emprego é o da construção, que concentra, nesse ano, 14,9% das pessoas ao serviço na 

totalidade das empresas e 76,6% das sociedades do setor secundário; 

 

 No concelho de Alvito estavam sedeadas, em 2010, 192 empresas do setor terciário, as 

quais representavam 70,8% das empresas totais existentes, entre 2001 e 2010, o número 

de empresas do setor terciário sedeadas no concelho aumentou cerca de 35%; 

 

 De entre as 192 empresas do setor terciário sedeadas, em 2010, no concelho, assumem 

especial importância as dedicadas ao comércio, sendo o subsetor que mais emprega. 

 

Turismo 

 

O turismo é uma atividade económica com grande importância e que pode desempenhar um 

papel relevante no desenvolvimento local e regional. Uma abordagem integrada da atividade 

turística poderá criar sinergias entre diferentes atividades económicas e dinamizar a criação de 

novos serviços e infraestruturas. 

 

O concelho de Alvito tem aptidão para diversos produtos turísticos que tirem partido das 

caraterísticas físicas do território e da diversidade e riqueza de ambientes naturais. O turismo 

relacionado com o lazer, a natureza e a cultura origina um turismo mais informado, consciente 

e, simultaneamente, exigente que cria ligações ao local criando novas oportunidades que se 

poderão estender a todo o território do concelho.  

 

A aposta no turismo deverá, pois, incidir na qualificação dos produtos que o concelho já 

oferece atualmente, e na promoção de outros produtos menos explorados como, por exemplo, 

o Circuitos culturais e paisagísticos tirando partido do património natural e edificado, o turismo 

de natureza e a gastronomia e vinhos. 

 

O património natural (ambiente e os recursos naturais) e edificado (arquitetónico e 

arqueológico), a gastronomia, as boas condições para a caça e para pesca, associados aos 



 

 

 

 

lugar do plano, gestão do território e cultura câmara municipal de Alvito 71 

 

 

relatório do plano 

plano diretor municipal  

Alvito  

empreendimentos de fins múltiplos do Alqueva e também às barragens de Alvito e de Odivelas, 

são fatores potenciais para o desenvolvimento do turismo, não só do concelho como da região.  

 

Considera-se, assim, o setor turístico como um dos fatores determinante da estratégia de 

desenvolvimento do concelho dado que, criando diversos postos de trabalho diretos e indiretos, 

permite fixar população, incentivar e alargar o leque do setor económico local, em áreas como 

a hotelaria e restauração. 

 

5.6. REDE VIÁRIA | REDE FERROVIÁRIA | OUTRAS 

MOBILIDADES 

 

As vias de comunicação são determinantes para o desenvolvimento económico e para atração 

e fixação da população. Neste contexto, a acessibilidade e a mobilidade, entendidas como a 

garantia de acesso a bens e serviços são determinantes na competitividade e qualidade de 

vida concelhias. 

 

O concelho de Alvito não se encontra diretamente servido por vias da Rede Fundamental 

contudo o seu posicionamento geoestratégico, a nível regional, nacional e internacional, 

possibilita-o de beneficiar indiretamente dos grandes corredores que estabelecem ligação entre 

o norte - sul (eixo litoral e eixos interiores) e o eixo Sines - Espanha. 

 

Podemos afirmar que o concelho beneficia de um bom nível de serviço rodoviário exterior onde 

se destaca o IP1/A2, que estabelece ligação IP1/A1 (Lisboa) - Algarve, o IP7/A6 que 

estabelece ligação IP7/A2 (Lisboa) - Caia e o futuro IP8 que estabelecerá ligação Sines - Vila 

Verde de Ficalho. Segundo o Plano Nacional Rodoviário está previsto passar no limite 

Noroeste do concelho o IC 33 que fará a ligação, Sines – Grândola – Évora (IP7). 

 

De acordo com o Plano Rodoviário Nacional de 2000, o Concelho possui duas estradas 

classificadas como Estradas Nacionais, a EN 257 e a EN 258 sendo que a o troço da EN 257 

de Alvito em direção a Ferreira do Alentejo passou a ER 257, assim como a EN 383 foi 

desclassificada. Além destas existem ainda uma rede de Estradas e Caminhos Municipais 

constituem uma extensa rede de estradas asfaltadas e são vias predominantemente de caráter 

radial, e que ligam os diferentes aglomerados ou a concelhos vizinhos. Esta ainda previsto a 

nível municipal a Circular de Alvito possibilitando uma via alternativa em condições de 

segurança e fluidez a sul da vila de Alvito, aumenta ainda acessibilidade a áreas importantes 

ao desenvolvimento socioeconómico do concelho. 
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Para efeitos de hierarquia viária definiram-se as seguintes categorias de vias: 

 

 Vias coletoras 

 Vias Distribuidoras Primarias 

 Vias Distribuidoras Secundarias 

 Vias de Acesso Local 

 

Vias Coletoras 

 

São vias de atravessamento do espaço urbano, mais exclusivamente viradas para o serviço 

das deslocações de média e longa duração de ligação entre as zonas urbanas que 

representam os mais importantes polos de geração e atração de tráfego: 

 

 IC33 (Previsto) 

 

Vias Distribuidoras Principais  

 

As Vias Distribuidoras Principais são estruturantes a nível Concelhio. São vias que deverão 

garantir um elevado nível de serviço, pois estabelecem ligações aos principais pontos 

geradores de tráfego (zonas industriais, nós do IP1/A1, principais aglomerados urbanos, etc.): 

 

 EN257 

 EN258 

 EN 383 Desclassificada 

 ER257 

 Circular de Alvito (Prevista) 

 

Vias Distribuidoras Secundárias  

  

As Vias Distribuidoras Secundárias são igualmente estruturantes a nível concelhio, embora 

prestem um nível de serviço inferior às Vias Distribuidoras Principais, nomeadamente a nível de 

velocidade de circulação média e fluidez de trânsito. São vias que possibilitam estabelecer as 

ligações entre os principais aglomerados urbanos do concelho: 

 

 EM516 | EM523 | EM524 | Circular de Alvito existente 

 CM1001 | CM1004 | CM1003 | CM1004 | CM1007 

 

Vias de Acesso Local  
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As Vias de Acesso Local comportam o tráfego local, tratando-se da restante rede de Estradas 

Municipais, Caminhos municipais e caminhos vicinais, nas quais deve ser concedida especial 

atenção à circulação dos peões, sendo o estacionamento é normalmente permitido. Integram-

se ainda nesta categoria a rede de arruamentos locais dos aglomerados populacionais. 

 

 CM1002 | CM1003| CM1003-1| CM1213 

 

Quanto a esta proposta de hierarquia viária passa por uma estruturação baseada numa 

especialização funcional baseada em dois grandes conjuntos de vias: as vias estruturantes 

viradas fundamentalmente para o serviço da função de circulação e as vias locais viradas 

fundamentalmente para as funções de acesso e de vivência local. 

 

Quadro 2. Hierarquia Viária 

 

Hierarquia Viária 

Vias Coletoras IC 33 (Previsto) 

Vias Distribuidora Principais 

EN 257 

EN 258 

EN 383 
desclassificada 

ER 257 

Circular de Alvito 
Prevista 

Vias Distribuidoras Secundárias 

EM 516 

EM 523 

EM 524 

CM 1001 

CM1004 

CM 1007 

Circular de Alvito 
Existente 

Vias de Acesso Local 

CM 1002 

CM 1003 

CM 1003-1 

CM 1213 
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Figura 11. Planta de Hierarquia Viária 

 

 

Rede Ferroviária 

 

Segundo o Plano Ferroviário Nacional o concelho é servido pela denominada Linha do 

Alentejo. Este troço ferroviário que liga as localidades do Barreiro (Distrito de Setúbal) e 

Funcheira (Concelho de Beja).  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferrovia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barreiro
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O concelho de Alvito é atravessado na direção Norte/Sul pela Linha ferroviária do Alentejo 

afeta à circulação de comboios de passageiros de 2 tipos: comboios suburbanos e 

intercidades.  

 

A estação de Alvito dista da sede do concelho cerca de 3 Km. Em Vila Nova da Baronia a 

situação é diferente pois a estação encontra-se junto da povoação. A existência de duas 

estações no concelho de Alvito é um fator preponderante a ter em conta no desenvolvimento 

deste Concelho. 

 

Alta Velocidade 

 

Como já referido anteriormente nos estudos de caraterização, embora o projeto da linha de alta 

de velocidade se encontre suspenso importa mesmo assim fazer referência devido à 

importância que poderá vir ainda a ter para o País caso seja retomado, mas também para a 

região.  

 

A política atual da União Europeia aposta de forma clara no reforço do transporte ferroviário e 

do transporte marítimo, o que constitui um enquadramento favorável a uma interligação mais 

estreita com Espanha, designadamente através da concretização da Linha de Alta Velocidade 

Ferroviária (que facultará a ligação mais direta entre as duas capitais ibéricas) e da linha 

convencional de mercadorias Sines – Évora – Elvas / Caia – Badajoz – Madrid, criando esta 

última novas oportunidades para um desenvolvimento concorrencial do Porto de Sines no 

contexto internacional.  

 

Outras Mobilidades 

 

Em termos de infraestruturas para transportes aéreos, embora o concelho de Alvito não tenha 

qualquer tipo desta infraestrutura importa no entanto referir que devido à sua proximidade ao 

concelho de Beja pode beneficiar do investimento que está a ser feito no aeroporto de Beja, 

com a sua abertura a voos comerciais. 

 

O Aeroporto de Beja assume fundamental importância como plataforma de conectividade, esta 

infraestrutura abrirá caminhos a novos processos de internacionalização, à captação de fluxos 

turísticos relacionados com o Alqueva, o Litoral Alentejano e o Algarve, e à emergência de 

novas atividades económicas. 
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5.7. PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

Inerente aos condicionalismos geográficos e a sua história, o Património do concelho de Alvito 

define-se como uma realidade de grande relevância, constituindo a síntese dos seus valores 

identitários. 

 

Este Património, com belíssimos exemplares de arquitetura e de arqueologia, poderá definir 

oportunidades de desenvolvimento neste concelho, devendo este ser preservado e valorizado.  

 

PATRIMÓNIO CLASSIFICADO  

 

De reconhecido valor histórico e sociocultural, os imóveis classificados (figuras 12 a 16) são 

inegavelmente os mais evidentes e representativos do Património deste território, cuja 

classificação se encontra nas seguintes categorias: 

 Momentos Nacionais 

- Castelo de Alvito, 

- Igreja Nossa Senhora Assunção, 

- Solar de Água de Peixes. 
 

 

 

 

 

 

   1                2     3 

1- Castelo de Alvito, 2- , 3- Solar de Água de Peixes 
 

Figura 12 . Monumentos Nacionais 

Fonte: IHRU 
 

 Momentos de Interesse Publico 

- Igreja de Santo António, 

- Convento de São Francisco; 

- Igreja do Senhor dos Passos, 

- Ermida de Santa Ágata, 

- Ermida de Santo António 
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                  1               2                  3 

1-Igreja de Santo António, 2-Convento de São Francisco, 3- Ermida de Santo António 

Figura 13. Monumentos de Interesse Publico 

Fonte: IHRU 
 

 

 Imóveis Interesse Publico 

- Igreja da Misericórdia e Capela de Nossa Senhora das Candeias, 

- Ermida de São Sebastião, 

- Casa de António Pedro Góis, 

- Capela de São Bartolomeu, 

- Capela de Santa Luzia,  

- Pelourinho de Alvito, 

- Pelourinho de Agua de Peixes, 

- Pelourinho de Vila Nova da Baronia, 

- Igreja Matriz de Nossa Senhora Assunção, 

- Capela de Nossa Senhora da Conceição. 

 

 

 

 

 

        1 

                                                                          2             

                                           

                                                             3

     

 

 

 

 

 

            4                                                 5                                                                       6 

1-Igreja de Nossa Senhora da Assunção, 2-Capela de Santa Luzia, 3- Pelourinho de Alvito, 4- Igreja da Misericórdia 

e Capela de Nossa Senhora das Candeias, 5 Casa de António Pedro Góis -, 6 –Ermida de São Sebastião 

Figura 14. Imóveis de Interesse Publico 

Fonte: IHRU / IGESPAR 

 

 Imóveis Interesse Municipal  

- Monte do Azinhal  
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Figura 15. Imóveis de Interesse Publico 

 

Sendo, indiscutivelmente, as referências deste território, estes imóveis são detentores de uma 

grande riqueza estilística e artística, em que a presença do manuelino é evidentemente 

marcante.  

 

Este estilo, correspondente ao período de desenvolvimento que Alvito atravessou, em que 

assumiu uma posição destaque no território nacional, passando a ser um dos principais centros 

político-económicos do Alentejo, manifestou-se nas suas mais diversas formas. 

 

O Castelo, na sua vertente mudéjar, o Pelourinho de Alvito, com uma interessante decoração 

no remate, o Pelourinho de Vila Nova da Baronia, a Ermida de S. Sebastião e Igreja Matriz, 

com os seus merlões chanfrados, a Igreja da Misericórdia e Capela de Nossa Senhora das 

Candeias com mísulas, fechos com relevo e elementos decorativos, a Casa de António Pedro 

Góis, com portal com elementos naturalista, e o Solar de Água de Peixes com demarcada 

influência mudéjar, constituem, em conjunto com outros imóveis e alguns portais de época, o 

importante Roteiro do Manuelino de Alvito. 

 

Conjugando-se com esta corrente arquitetónica, outras formas de expressões foram adotadas. 

Para além do gótico, já presente em alguns edifícios, os estilos renascentista, maneirista, 

barroco e romântico passaram a figurar nos exteriores e interiores dos tão prestigiados 

monumentos deste concelho. 

 

São exemplos, destas novas correntes, o Convento de São Francisco, que mistura o gótico, 

com renascimento, maneirismo, barroco e romantismo, o Convento e Igreja de Santo António 

que denunciam uma arquitetura maneirista e barroca, a Ermida de São Pedro que associa o 

gótico e o manuelino, com o maneirismo, e a Ermida de Santo António que assume o 

maneirismo. 
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Legenda 

 

 

Figura 16. Planta de Património Classificado  

 

OUTROS BENS PATRIMONIAIS  

 

PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO  

 

Além dos Imóveis Classificados, identificam-se outros bens não menos relevantes, que embora 

não tenham sido objeto de qualquer classificação, constituem o património notável deste 

concelho.  

 

Este é claramente identificado nas vilas de Alvito e Vila Nova de Baronia, conforme se verifica 

nas figuras 17 e 18, onde se observa uma maior concentração. Situação resultante de um 

conjunto de condições fundamentais que permitiram a concentração humana. 
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Legenda 

Limites  

 

 

Imóveis Notáveis         Pormenores Notáveis  

 

Figura 17. Património Arquitetónico – Imóveis Notáveis  

 

  

1 

2 
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1. Vila Nova da Baronia     2 - Alvito 

Legenda 

Limites  

 

Imóveis Notáveis         Pormenores Notáveis  

 

Figura 18. Património Arquitetónico – Imóveis Notáveis  

 

 

Da análise ao conjunto edificado dos principais aglomerados deste território, confirma-se 

igualmente, à semelhança dos Imóveis Classificados, a presença do Manuelino nos edifícios de 

arquitetura civil e religiosa, e em alguns pormenores notáveis. 

 

Efetivamente, este estilo, que deixou um inestimável legado patrimonial, espalha-se pelas ruas 

de Alvito e de Vila Nova da Baronia, sendo, sem dúvida, aquele que maior expressão 

apresenta. Contudo, observa-se outras formas de expressão, de várias épocas, identificadas 

em edifícios, de cuja qualidade arquitetónica interessa salvaguardar. 

 

No campo da Arquitetura Civil (figura 19), destacam-se os Paços de Concelho de Alvito (séc. 

XVI, XVII e XVIII), o edifício barroco dos antigos Paços de concelho de Vila Nova da Baronia, o 

Portal rococó da Quinta de São Romão, a Estação Ferroviária de Vila Nova da Baronia (séc. 

XX), as Escolas Primárias Adães Bermudas e Conde Ferreira (séc. XX), a Biblioteca Municipal 

de Luís de Camões (séc. XXI) e os Moinhos de Vento da Serra de São Miguel. 
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   1      

            2                3  

1- Paços de concelho de Alvito, 2- Portal rococó da Quinta de São Romão, 3- Antigos Paços de concelho de Vila Nova de Baronia 

Figura 19. Outro Património Arquitetónico -Arquitetura Civil 

Fonte: IHRU 

 

A Arquitetura Religiosa, bastante representativa e com algum cariz popular, compreende, 

maioritariamente, ermidas ou capelas, cuja tipologia construtiva é demarcada pela robustez e a 

opacidade dos seus alçados que oferecem uma extensa superfície convidativa à decoração 

com pintura monumental. As Ermidas de São Pedro (séc. XVI, XVII e XVII), e de São Miguel 

(séc. XVI e XIX) em Alvito, e as Ermidas de São Pedro (séc. XVI) e de São Brissos (séc. XVI) 

em Vila Nova da Baronia assumem estas características.  

 
 

 

 

 

 

 

 

    1                               2 

1-Ermida de São Pedro na freguesia de Alvito, 2- Ermida de São Pedro na freguesia de Vila Nova de Baronia 
 

Figura 20. Outro Património Arquitetónico – Arquitetura Religiosa 

Fonte: IHRU 

 

Relativamente à Arquitetura Infraestrutural, identificam-se igualmente alguns belíssimos 

exemplos, dos quais se distinguem o Chafariz do Gado e a Fonte do Largo do Roque, de 

arquitetura eclética, a Ponte Romana de Malk Abraão, reconstruída em época medieval, e a 

Ponte de Alvito (1819) na freguesia de Alvito, a Ponte do Azinhal (séc. XVI) e a Fonte Santa em 

Vila Nova da Baronia.  
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          1                              2   

1- Chafariz do Gado e a Fonte do Largo do Roque , 2- Ponte romana de Malk Abrão 

 

Figura 21. Outro Património Arquitetónico – Arquitetura Infraestrutural  

Fonte: IHRU 

 

Além deste edificado notável, este território ostenta inúmeros motivos de qualidade – portais e 

janelas manuelinas que ressaltam dos brancos panos de parede das pequenas habitações, 

pormenores notáveis que conferem graciosidade ao conjunto edificado das duas vilas. 

 

Estes pormenores, muito evidentes na vila de Alvito, descobrem-se no Largo do Relógio, na 

Rua do Salvador, na Rua de Abrantes, na Rua da Misericórdia, na Rua da Cruz, no Terreiro de 

Santo António, na Rua do Penedo, na Rua de Beja, no Largo das Alcaçarias, no Largo 

Humberto Delgado, na Rua de Santa Luzia, na Travessa do Prior Lampreia e na Rua do Crato, 

sendo um dos mais conhecidos, o portal quinhentista na Casa de António Pedro Góis, 

imóvel classificado como Imóvel de Interesse Público, decorado com dois arcos conopiais, 

assentes em pequena mísula central. 

 

Ainda, a pintura mural, característica da centúria quinhentista e primeira metade do século 

seguinte, é uma constante na arquitetura alentejana e uma evidência neste concelho. Esta 

decora os interiores do Castelo de Alvito, e de um conjunto significativo de templos, entre os 

quais, se incluem as Capelas Tumulares da Igreja Matriz, o Convento de São Francisco e a 

Ermida de Santa Ágada. O seu número abundante, suscitou a inclusão deste concelho no 

Projeto da Rota do Fresco, iniciado em 1999. 

 

Por fim, os painéis azulejares polícromos do séc. XVII, de inspiração oriental, com motivos 

vegetalistas e animalistas, na Igreja Matriz e Capela de Nossa Senhora da Conceição e na 

Capela de Santa Ágata de Vila Nova Baronia, constituem outros exemplos de referência 

artística, a nível de azulejaria. 
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        1          2          3 

1-Pormenor de Portal Manuelino na Casa da Travessa do Prior da Lampreia, 2- Pintura mural da Ermida de Santa 

Ágada, 3 – Painel de Azulejo da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição 

 

 

Figura 22. Pormenores Notáveis 

Fonte: IHRU 

 

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 

 

Do seu património arqueológico (figura 23), sabe-se que o concelho foi habitado desde de 

tempos mais remotos, como o Neolítico, o Calcolítico ou a Idade do Bronze. E a presença 

romana foi, sem dúvida, marcante no território, testemunhada pela presença das villas de S. 

Romão, de S. Francisco e de Malk Abraão, e de alguns casais e minas. 
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Legenda 

Património Arqueológico          Limites  

 

Figura 23. Património Arqueológico 

 

Ainda, ente os vários Achados e Sítios Arqueológicos descobertos e inventariados, que 

compreendem antas, necrópoles, inscrições, povoados, vilas, pontes, minas, pedreiras, casais 

rústicos, silos, marcos e achados isolados, destaca-se a Gruta das Pedreiras de São 

Sebastião - Alvito 3 (figura 24), antiga pedreira de calcário, na qual foram executadas mós, 

entre a época Islâmica e início do séc. XVII. 

 

A Ponte de Azinhal é outra referência patrimonial arqueológica (figura 24), sendo igualmente 

um elemento arquitetónico notável. É uma ponte de tabuleiro, rampante nas duas vertentes, 

assente sobre três arcos de volta perfeita, com guardas baixas de alvenaria e pavimento 

lajeado.  
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                                    1               2           3 

 

1- Gruta das Pedreiras de São Sebastião, 2- Ponte do Azinhal, 3 Lajeado da Ponte do Azinhal  

Figura 24. Património Arqueológico  

Fonte: IGESPAR 

 

PATRIMÓNIO NATURAL E BOTÂNICO 

 

Como fator de qualificação ambiental e de valorização dos espaços rurais, a Paisagem 

Natural assume-se como componente central do Sistema Ambiental e Natural, conferindo 

uma singularidade e uma forte atratividade à região onde se enquadra Alvito, a qual deve ser 

entendida como realidade natural, cultural e social. 

 

Efetivamente, analisando o concelho de Alvito, situado no limite noroeste da área aplanada do 

Baixo Alentejo, numa zona de transição da peneplanície do Baixo Alentejo, onde se identifica 

uma diferença importante entre o relevo do norte do concelho e a do sul (plano com 

ondulações que se acentuam a nordeste), os seus valores naturais e culturais, associados a 

práticas ancestrais de formas de utilização do solo determinaram alguma perenidade da sua 

paisagem. 

 

O seu Montado, característico da sua paisagem, representa um importante valor ambiental, 

devendo este ser mantido e valorizado, de forma a preservar as suas características, 

compatibilizando a conservação da biodiversidade, do solo e da água com as diversas 

produções a ele associadas. 
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Figura 25. Paisagem de Alvito - Montado  

Fonte: http://pt.geoview.info/ 

 

Igualmente, refere-se a Linaria ricardoi, planta anual que se identifica no concelho, em searas 

de trigo e de aveia, com baixa intervenção antrópica, em sob-coberto de olival ou de montado e 

bermas dos caminhos, a qual se encontra-se ameaçada, devido às alterações das 

características do solo, assim como à intensificação das práticas culturais, nas áreas de 

ocorrência da espécie.  

 

A sua conservação desta planta é um dos objetivos da proposta do Plano sectorial da Rede 

Natura 2000 que se prende com o incremento dos efetivos populacionais da espécie. Contudo 

estudos recentes desenvolvidos sobre a Linaria ricardoi revelam que a sua distribuição está 

maioritariamente fora da Rede Natura 2000, não havendo a sua ocorrência na área do SIC 

Alvito / Cuba que é abrangida pelo concelho.  

 

   

 

Figura 26. Linaria ricardoi 

Fonte: www.conservação.quercus.pt 

 

Ainda, de salientar que se identificam lugares, neste território concelhio, merecedores de 

medidas de proteção e de conservação, nomeadamente nas zonas envolventes à albufeira de 
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Odivelas, ribeira e vale de Odivelas, biótopo de Alvito, serra de Vila Nova e ribeira de Malk 

Abraão. 

 

Além das espécies e lugares que interessa preservar, importa salvaguardar a “Olea europaea 

L. var. europaea, que corresponde a uma magnífica oliveira milenar. Esta, pelo seu caráter 

único e pela sua antiguidade, e foi classificada como Árvore de Interesse Público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Árvore de Interesse Publico- “Olea europaea L. var. europaea” 

Fonte: http://www.afn.min-agricultura.pt 

 

5.8. POVOAMENTO 

 

Da análise ao povoamento do concelho de Alvito, identifica-se dois aglomerados urbanos - 

Alvito e Vila Nova da Baronia, outros lugares rurais - Monte Patos, Monte Rio Seco, S.ta 

Águeda e Água de Peixes que apresentam uma muito fraca expressão populacional, e alguns 

lugares isolados, verificando-se que a população tende a concentrar-se nos lugares de maior 

dimensão.  

 

Estes povoamentos não são mais do que produtos de um conjunto de condicionantes, fatores, 

esses, que influem na forma de ocupação humana e na distribuição do habitat.  

 

Assim, o relevo, o clima, a orografia e a estrutura da propriedade, os tipos de produção agrícola 

definem uma paisagem específica que determina uma forma de ocupação que singulariza o 

território concelhio, onde se evidencia a concentração, resultante no povoamento nucleado. 
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Neste tipo de povoamento verificam-se, porém, algumas diferenças, identificando-se duas 

situações: núcleos bem definidos nos aglomerados principais e pequenas nucleações 

primárias em alguns lugares rurais. 

 
Nos núcleos das vilas de Alvito e Vila Nova da Baronia, (figuras seguintes), a estrutura urbana 

é claramente assumida, onde se identificam uma malha densa, definida por ruas, largos, 

praças, e quarteirões.  

 

As tipologias são diversificadas e coexistem diversos usos, desde a habitação, comércio, 

serviços e equipamentos. 

 

       

      
 

Legenda 
                                                     Vila de Alvito                                          Centro Histórico de Alvito 

Figura 28. Povoamento Vila de Alvito 

 

 

 

Legenda 
Vila de Vila Nova da Baronia                                               Centro Histórico de Vila Nova de Baronia  

Figura 29 . Povoamento de Vila Nova da Baronia 
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A nucleação primária, identificada nos lugares rurais deste território, tem origem em alguns 

cruzamentos de vias, cuja importância induziu à sua transformação e materialização em 

espaços centrais – largos, nos quais passaram a concentrar-se algumas funções de apoio à 

coletividade. 

 

O aglomerado de Água de Peixes (figura seguinte) é exemplo deste tipo ocupação, embora 

ainda que duma forma bastante incipiente pelo que o seu espaço público limita-se a um único 

pequeno largo, partir do qual derivam dois arruamentos. Neste espaço implanta-se o 

pelourinho, encontrando-se delimitado pelo antigo Solar do Duque de Cadaval e alguns 

edifícios de apoio e de habitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 . Povoamento de Água de Peixes 

 

Sem prejuízo da anterior análise e classificação funcional e morfológica destes aglomerados, 

devem ser apreciadas outras particularidades, respeitantes à qualidade arquitetónica e ao 

conjunto. 

 

Com efeito, se avaliarmos estes aglomerados, na escala da arquitetura, estes são 

assumidamente referências patrimoniais, quer a nível do edificado, quer a nível de imagem e 

paisagem urbana, motivos pelos quais foram considerados e classificados pelo PROT-A como 

conjuntos com relevância de nível I – Alvito e Água de Peixes, e de nível III – Vila Nova da 

Baronia. 

 

Neste sentido, sendo estes recursos diferenciadores e potenciadores de estratégias de 

desenvolvimento territorial, dever-se-á dar particular atenção às operações de reabilitação e 

revitalização urbanas, através da recuperação de edifícios e da prática sistemática de 

planeamento e gestão urbanística.  
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5.9. EQUIPAMENTOS 

 

Tal como refere Ives Grafmeyer a propósito do espaço urbano “...a localização dos grupos 

sociais, dos equipamentos ou das instâncias de decisão não se faz ao acaso...” ( Grafmeyer, I. 

p. 32, 1994, Sociologia Urbana, Paris, Coleção Saber ) acentuando-se assim a necessidade de 

conhecer estes fatores de desenvolvimento por forma a se obter uma base informativa que 

permita à equipa definir intenções sustentadas no plano. 

 

Pretende-se aqui fazer apenas uma breve síntese dos equipamentos e suas valências mais 

importantes do concelho e não uma descrição exaustiva, uma vez que a caraterização já se 

encontra feita no relatório de equipamentos, assim: 

 

A nível de equipamentos de ensino do pré-escolar o concelho dispõe de dois estabelecimentos 

o JI de Alvito e o JI de Vila Nova de Baronia. 

 

No município de Alvito o 1.º 2.º e 3.º CEB é assegurado por duas escolas: a EB1 de Vila Nova 

da Baronia com oferta do 1.º CEB e pela EB1 de Alvito, que é uma escola básica integrada, ou 

seja, que integra o 1.º, 2.º e 3.º CEB.  

 

A nível do ensino secundário o concelho não existe oferta de ensino regular a este nível, para a 

frequência do Ensino Secundário os alunos têm que se deslocar para Beja, ou para Viana do 

Alentejo. No concelho de Alvito existe, no entanto o ensino secundário profissional, assegurado 

pela Escola Profissional de Alvito (EPA) onde se lecionam os seguintes cursos: Técnico de 

Restauração Restaurante-Bar, Técnico de Restauração Cozinha-Pastelaria, Técnico de 

Receção, Técnico de Turismo e Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, que dão 

equivalência ao 12.º ano e qualificação de nível IV. Também existe os cursos de Instalação de 

Operações de Sistemas Informáticos e de Serviços de Mesa que dão equivalência ao 9.º ano - 

nível II. Desde já se verifica um enfoque nas atividades turísticas. 

 

No cômputo geral o Município oferece uma oferta diversificada de equipamentos desportivos 

aos munícipes, os quais se distribuem pelas freguesias do concelho. 
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Tabela 1 . Equipamentos Desportivos 

Instalação Desportiva 

Estádio Municipal de Alvito Piscina da Markádia 

Polidesportivo Municipal de Alvito Piscina da Markádia - Tanque de Saltos 

Court de Ténis de Alvito Campo de Futebol da Casa do Povo 

Frontão de Batimentos de Alvito Court de Ténis de Vila Nova da Baronia 

Polidesportivo do PULA Frontão de Batimentos 

Court de Ténis n.º1 da Markadia Polidesportivo Municipal de V. N. da Baronia 

Court de Ténis n.º2 da Markádia Polidesportivo da Casa do Povo 

Pavilhão dos Bombeiros Centro Cultural de Vila Nova da Baronia 

Pavilhão Gimnodesportivo Piscina Municipal de Alvito - Tanque de Aprendizagem 

Piscina Municipal de Alvito - Semiolímpica Piscina Municipal de Alvito - Chapinheiro 

 

Devido às características do povoamento no concelho, os equipamentos desportivos 

concentram-se principalmente nas sedes de freguesia. 

 

De referir a existência do complexo desportivo de Alvito que é composto por vários 

equipamentos desportivos circundados por espaços verdes e equipamentos de apoio à prática 

desportiva. Vila Nova da Baronia também possui um complexo desportivo que com uma série 

de equipamentos desportivos. 

 

O Concelho de Alvito relativamente ao nível de estruturas de saúde pertence à Unidade Local 

de Saúde do Baixo Alentejo, EPE e encontra-se inserido no Agrupamento de Centros de Saúde 

do Baixo Alentejo. Dispõe apenas de cuidados de saúde primários, prestados no Centro de 

Saúde Alvito, dependendo em matéria de cuidados diferenciados, do Hospital José Joaquim 

Fernandes-Beja. Possuí atualmente 1 extensão de saúde ativas: a extensão de saúde Vila 

Nova da Baronia. 

 

Os equipamentos de solidariedade e apoio social são fundamentais para o desenvolvimento 

social dos mais jovens e para a manutenção dos espaços de convivialidade dos mais idosos, 

fatores essenciais para o bem-estar destas populações. Em termos gerais poder-se-á qualificar 

de boa, a capacidade de cobertura dos equipamentos de solidariedade e apoio social.  
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No que diz respeito aos equipamentos de segurança pública existem no município de Alvito, os 

seguintes: Guarda Nacional Republicana Corporação de Bombeiros de Alvito e Serviço de 

Proteção Civil. 

 

Em termos de equipamentos culturais a Câmara Municipal tem vindo a realizar diversos 

investimentos nesta área, sendo de referir que este tipo de equipamento tem uma forte adesão 

por parte da população, dos quais destacamos: Centro Cultura de Alvito, Centro Cultural de 

Vila Nova da Baronia, Salão de Festas José Pedro Goes e Biblioteca Municipal. 

 

Como seria de esperar os equipamentos localizam-se especificamente nos aglomerados 

urbanos de Alvito e de Vila Nova da Baronia (ver figura seguinte). 

 

   

    

Figura 31. Planta de Equipamentos 
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5.10. INFRAESTRUTURAS 

 

No que diz respeito à rede de abastecimento de água e rede de saneamento básico, o nível de 

cobertura, segundo o anuário estatístico da região centro em 2011, era de cerca de 100% no 

concelho.  

 

Relativamente à origem da água para consumo, tem origem exclusivamente em águas 

subterrâneas e destina-se quase na sua totalidade para consumo doméstico.  

 

Faz parte da estratégia do município promover a melhoria constante da qualidade dos serviços 

de abastecimento de água, passando pela reabilitação sistemática das redes de distribuição e 

pelo tratamento eficiente das águas destinadas ao consumo humano. Da mesma forma, 

procura promover a melhoria constante da qualidade dos serviços de drenagem e tratamento 

de água residuais. 

 

Em termos da Recolha de Resíduos Sólidos, o Município encontra-se totalmente coberto, 

segundo os dados do INE de 2011, foram recolhidas cerca de 1 496 toneladas de resíduos, 

sendo que cerca de 1 300 toneladas foram recolhidas sem qualquer diferenciação, tendo como 

destino o aterro.  

 

Relativamente a recolha seletiva foram feitas cerca de 193 toneladas em que mais de 90 % 

teve como destino a reciclagem sendo que o vidro, o papel e cartão são os produtos mais 

reciclados. 

 

Relativamente à Rede Elétrica, podemos afirmar que todo o território se encontra servido por 

eletricidade. Possui Rede Elétrica de muito alta tensão, num troço que cruza o concelho de 

norte para sul, quanto à rede de alta tensão desenvolve-se a Este do concelho.  
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Figura 32. Planta de Infraestruturas 

 

5.11. CONDICIONANTES 

 

5.11.1. Reserva Agrícola Nacional 

 

A Reserva Agrícola Nacional é uma restrição de utilidade pública de âmbito nacional criada 

pelo Decreto-Lei nº. 196/89, de 14 de junho, tendo este diploma sido alterado pelo Decreto-Lei 

nº. 274/90, de 12 de dezembro. O regime jurídico atualmente em vigor - Decreto-Lei nº. 

73/2009, de 31 de março, revoga o Decreto-Lei nº. 196/89, de 14 de junho, o qual introduz um 

novo conceito de classificação dos solos e medidas de simplificação e agilização de 

procedimentos no quadro SIMPLEX. 

 

Representa um regime territorial especial, que estabelece um conjunto de condicionamentos à 

utilização não agrícola do solo, identificando quais as permitidas tendo em conta os objetivos 

de novo Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional nos vários tipos de terras e solos. 

 

A RAN tem como objetivo: 

a) Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do 

desenvolvimento da atividade agrícola; 
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b) Contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade agrícola; 

c) Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento do 

território; 

d) Contribuir para a preservação dos recursos naturais; 

e) Assegurar que a atual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma 

diversidade e uma sustentabilidade; 

f) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza; 

g) Adotar medidas cautelares de gestão que tenham em devida conta a necessidade de 

prevenir situações que se revelem inaceitáveis para a perenidade do recurso “solo”. 

 

As áreas da RAN devem ser afetas à atividade agrícola e são área non aedificandi, numa ótica 

de uso sustentado e de gestão eficaz do espaço rural. 

 

A Reserva Agrícola Nacional é constituída por solos de Capacidade de Uso das classes A e B, 

bem como por solos de baixas aluvionares e coluviais e ainda por outros, cuja integração na 

RAN se mostre conveniente para a prossecução dos fins previstos na lei. 

 

Nos solos da RAN são proibidas todas as ações que diminuam ou destruam as suas 

potencialidades agrícolas. As atividades agrícolas são objeto de tratamento preferencial em 

todas as ações de fomento e apoio à agricultura, desenvolvidas pelas entidades públicas. 

 

Uma das primeiras reflexões a reter relativamente à RAN é a sua dimensão territorial no 

concelho de Alvito. Através da análise do resultado da delimitação da RAN verifica-se que as 

áreas inseridas representam cerca de 37% da área total do município, e encontram-se 

disseminadas por todo o território, contornando os perímetros urbanos existentes. Nota-se 

também uma continuidade das áreas de RAN no sentido SE - NO, que representam solos com 

elevada aptidão agrícola (tipo A e B) associadas as linhas de água afluentes da Ribeira de 

Odivelas (ver figura seguinte). 
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Figura 33. Reserva Agrícola Nacional 

Fonte: DRAP Alentejo 2013 

 

Em termos processuais, após a validação da Reserva Agrícola Nacional por parte da Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo) em 2013, procedeu-se à sua 

interseção com a proposta de ordenamento e a sua respetiva compatibilização, tendo sido 

propostas alterações à sua delimitação.  

 

Existiu portanto, a necessidade de compatibilizar as áreas que constituem esta servidão com a 

proposta de ordenamento no âmbito da presente revisão do PDM de Alvito, procurando servir 

tanto os objetivos da RAN, como os objetivos da constituição e formação de uma estrutura de 

ordenamento concelhia que sirvam os interesses do desenvolvimento integrado do concelho.  

 

Através dos pedidos pretende-se organizar um espaço que venha a promover a maior 

legibilidade e consolidação de um tecido urbano, que no exercício da sua proposta teve sempre 

presente a preocupação de constituição e preservação de um contínuo natural. 

 

Atualmente os pedidos de exclusão da RAN encontram-se em fase de apreciação pela DRAP 

Alentejo.  
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5.11.2. Reserva Ecológica Nacional 

 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) que assume a natureza jurídica de restrição de utilidade 

pública, foi criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de julho e modificada pela nova proposta 

REN traduzida no Decreto-Lei nº. 166/2008 De 22 de agosto, à qual se aplica um regime 

territorial especial que estabelece condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo 

e identifica os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime para os vários tipos 

de áreas que a integram e que prevalece sobre os regimes de uso, ocupação e transformação 

do solo estabelecidos em PMOT. 

 

De acordo com a legislação em vigor, a REN visa contribuir para a ocupação e o uso 

sustentáveis do território e tem como objetivo: 

a) Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e 

processos biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que 

asseguram bens e serviços ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das 

atividades humanas; 

b) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, os riscos de 

inundação marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de massa 

de vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e 

acautelando a sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens; 

c) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza; 

d) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial 

da União Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos 

naturais. 

  

Assim, estabelece-se uma “rede ecológica fundamental e diversificada que integra todas as 

áreas consideradas fundamentais à manutenção da estabilidade ecológica do território e ao 

uso racional dos recursos nos processos de ordenamento do território”.  

 

De acordo com o artigo 4º do atual Decreto-Lei, serão integradas na REN três grandes grupos 

a proteger: 

 

 Áreas de Proteção do Litoral (que não afeta o município de Alvito) 

 Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre, que engloba: 

o Cursos de água e respetivos leitos e margens; 

o Lagoas e lagos e respetivos leitos, margens e faixas de proteção; 
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o Albufeiras que contribuam para a conetividade e coerência ecológica da REN, 

bem como os respetivos leitos, margens e faixas de proteção; 

o Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos. 

 Áreas de prevenção de riscos naturais 

o Zonas adjacentes; 

o Zonas ameaçadas pelo mar; 

o Zonas ameaçadas pelas cheias não classificadas como zonas adjacentes nos 

termos da Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos; 

o Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; 

o Áreas de instabilidade de vertentes. 

 

A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para a área do município de Alvito foi 

aprovada pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 75/97, DR n.º 111/97, 1.ª série B, 14 -05 

-1997; sendo, posteriormente alterada pela RCM n.º 114/2003, DR n.º 186, 1.ª série-B, 13-08 

2003.  

 

A Câmara Municipal de Alvito apresentou, nos termos do disposto no artigo 16.º e nos artigos 

10.º e 11.º, todos do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto -Lei 

n.º 239/2012, de 2 de novembro, uma proposta de alteração da delimitação da REN para o 

município de Alvito, enquadrada no procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal 

respetivo. 

 

A CCDR do Alentejo procedeu à realização da conferência de serviços, no âmbito da qual as 

entidades presentes (Agência Portuguesa do Ambiente, IP e a CCDR do Alentejo) se 

pronunciaram e tendo chegado a uma convergência de posições, conforme se encontra 

consubstanciado em ata, realizada em 17 de dezembro de 2012, foi dado parecer favorável à 

alteração da REN 

 

Desta forma, a REN de Alvito foi publicada em Diário da República, 2.ª série, n.º 75, 17 de abril 

de 2013, pelo Despacho (extrato) n.º 5186/2013. 

 

O Município apresenta uma área de cerca de 265 km
2
, dos quais 49% se encontravam 

inseridos em área afeta a regime da REN, designadamente Zonas de Cabeceira das Linhas de 

Água 35%, Áreas com Risco de Erosão 27%, Áreas de Máxima Infiltração 24%, Albufeiras e 

Faixa de Proteção 7%, Zonas Ameaçadas pelas Cheias 5 % Lagoas e Zonas húmidas 

adjacentes 2 % 
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Figura 34. Reserva Ecológica Nacional (por sistemas) 
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5.11.3. Rede Natura 2000 

 

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica de âmbito Europeu que tem por “objetivo contribuir 

para assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna e da 

flora selvagens” no território da União Europeia. 

 

“É composta por áreas de importância comunitária para a conservação de determinadas áreas 

terrestres ou aquáticas naturais ou seminaturais, que se distinguem por características 

geográficas abióticas e bióticas (habitats), e espécies, nas quais as atividades humanas 

deverão ser compatíveis com a preservação desses valores naturais, visando uma gestão 

sustentável do ponto de vista ecológico e tomando simultaneamente em consideração as 

exigências económicas, sociais, culturais, bem como as particularidades regionais e locais.”  

(Relatório Não Técnico Plano sectorial da Rede Natura 2000) 

 

O concelho de Alvito encontra-se abrangido por esta Rede ecológica em cerca de 2% da área 

do Município), classificada como Sítio de Importância Comunitária (SIC) - Sítio de Alvito/Cuba. 

 

O Sitio inclui duas áreas distintas, geograficamente separadas (Cuba e Alvito), ocupadas por 

sistemas agrícolas, incluído cerealicultura de sequeiro. São zonas de topografia aplanada, 

parcialmente ocupada por solos de elevada qualidade, conhecidos como “Barros de Beja). 

 

A parcela de Alvito é caraterizada pela existência de montados de sobro e Azinho e a 

suinicultura em regime de montanheira. 

 

A presença de olivais de reduzida dimensão não sujeitos a um intensivo de herbicidas parece 

ter sido determinante para a conservação da espécie prioritária Linaria ricardoi, um endemismo 

lusitano 

 

Segundo a proposta do Plano sectorial da Rede Natura 2000, os objetivos de conservação da 

Linaria ricardoi, prendem-se com o incremento dos efetivos populacionais da espécie.  

 

Assim sendo, como medidas de gestão, para salvaguardar este Sítio, podemos indicar vários 

princípios, tais como: 

 

 Prosseguir a prospeção e caracterizar as exigências ecológicas da espécie, 

nomeadamente do ponto de vista pedológico; 

 Proteger o habitat através da manutenção e do incremento das atividades agrícolas 

tradicionais, nomeadamente através da concessão de incentivos aos agricultores; 
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 Desenvolver ações de extensão rural, orientadas para um uso racional de adubos e 

fitofármacos; 

 Implementar ações de repovoamento em locais menos sujeitos ao uso de herbicidas, 

designadamente bermas de caminhos, olivais, ou searas biológicas. 

 

Salienta-se contudo que  estudos recentes desenvolvidos sobre a Linaria ricardoi revelam que 

a sua distribuição está maioritariamente fora da Rede Natura 2000, não havendo a sua 

ocorrência na área do SIC Alvito / Cuba que é abrangida pelo concelho, pelo que não se 

justificará, neste concelho, a aplicação de orientações de gestão para a conservação desta 

espécie.  

 

Este sítio apresenta efetivamente uma grande diversidade faunística, merecendo referência, a 

Lutra lutra e o Discoglossus galganoi. Em termos de caraterização agroflorestal a área do sitio 

é 81% Agrícola e 59% Florestal. 

 

A transposição do PRSN 2000 no PDM não se restringe às áreas classificadas mas a todos os 

valores naturais das Diretivas que ocorram no seu espaço. Assim de acordo com a base de 

dados da flora, verificou-se que ocorrem no concelho duas espécies da flora da Diretiva 

Habitats: Myosotis lusitânica, Hyacinthoides Vicentina, ambas a noroeste da Vila de Alvito em 

áreas entre a EN 257 e o CM 1003. 

 

5.11.4. Áreas Risco de Incêndio 

 

O Risco de Incêndio indica a possibilidade de ocorrência de incêndio em uma determinada 

área e a facilidade de propagação do mesmo.  

  

A legislação referente ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, regulada 

pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 17/2009, de 14 de janeiro, refere que no âmbito da revisão do PDM deve ser apresentada a 

Planta de Risco de Incêndio.  

  

Nos terrenos classificados nos PMDFCI como zona de risco de incêndio das classes alta ou 

muito altas, é proibida a construção de edificações para habitação, comércio, serviços, e 

indústria fora das áreas edificadas consolidadas ( art.º16, n.º2 do DL n.º 124/2006).  

 

Na análise da figura seguinte, da Planta de Risco de Incêndio, foram consideradas cinco 

classes, as quais representam situações de perigosidade muito baixa, baixa, média, elevada e 

muito elevada, respetivamente.  
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Figura 35. Risco de Incêndio 

Fonte: PMDFCI 2008 

 

De uma maneira geral, constata-se que as zonas de maior risco de incêndio se localizam a 

Norte e Noroeste da freguesia de Vila Nova da Baronia; e a Norte, Este e Nordeste da 

freguesia de Alvito, apresentando as zonas de maior risco relação direta com os declives mais 

acentuados. 
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5.11.5. Áreas Florestais Percorridas por Incêndios 

 

O sistema Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios e o regime jurídico de proteção dos 

povoamentos florestais percorridos por incêndios encontram-se previstos do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho republicado pelo DL n.º 17/2009, de janeiro e do DL n.º 327/90, de 22 

de outubro, republicado pelo DL n.º 55/2007, de 12 de março. 

 

Os incêndios florestais são um importante agente causador de desequilíbrios na árvore e nos 

ecossistemas, não só na área efetivamente percorrida pelo fogo, mas também em áreas 

circundantes. As alterações ao uso do solo, ocorridas após incêndio florestal, têm que ser 

evitadas a fim de preservar e recuperar os recursos florestais. 

  

A legislação refere as Zonas Percorridas por Incêndios, que no âmbito da revisão do PDM 

devem ser apresentadas em Planta autónoma de Condicionantes, onde são identificadas 

temporalmente e geograficamente as áreas florestais percorridas por incêndios dos últimos 10 

anos. 

 

Nos Espaços Florestais definidos nos PMDFCI é obrigatório que (art.15, n.º1 e 2 do DL 

N.º124/2006): 

 

A entidade responsável pela rede viária providencie a gestão do combustível numa faixa lateral  

de terreno confinante numa largura não inferior a 10 m;  

 

 A entidade responsável pela rede ferroviária providencie a gestão do combustível numa 

faixa lateral de terreno confinante, contada a partir dos carris externos, numa largura 

não inferior a 10m;  

 

 A entidade responsável pela linha de transporte e distribuição de energia elétrica em 

muito alta tensão e em alta tensão providencie a gestão do combustível numa faixa 

correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma 

faixa de largura não inferior a 10 m para um dos lados;  

 

 A entidade responsável pela linha de transporte e distribuição de energia elétrica em 

média tensão providencie a gestão do combustível numa faixa correspondente à 

projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura 

não inferior a 7m para cada um dos lados;  
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 Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, 

detenham terrenos confinantes a edificações destinadas a qualquer uso, procedam à 

gestão de combustível numa faixa de 50 m à volta de edificações. Esta faixa è medida 

a partir da alvenaria exterior da edificação e nela devem ser respeitados os critérios de 

gestão de combustíveis fixados no anexo do DL n.º 124/2006. 

 

 

 

Figura 36. Áreas Florestais Percorridas por Incêndios  

Fonte: ICNF 2013 
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Pela figura anterior podemos observar que os incêndios com mais significado registados em 

Alvito aconteceram em 2005 e 2007 com especial incidência numa área junto à Albufeira de 

Odivelas. Salienta-se que este território não é muito fustigado por incêndios, sendo que nos 

anos de 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013, não existiram áreas ardidas no concelho. 

 

Em áreas atingidas por incêndios florestais, e de forma a criar condições de circulação 

rodoviária em segurança, os proprietários devem remover materiais queimados nos incêndios, 

numa faixa mínima de 25 m para cada lado das faixas de circulação rodoviária (art.º 36 do DL 

n.º 124/2006), sendo obrigados a efetuar a rearborização dos terrenos (art.º 1, do DL n.º139/98 

e art.º1 do DL n.º 180/89 para as áreas protegidas).  

  

Além de outra matéria a atender no DL 327/90, interessa salientar o fato de nos terrenos com 

povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços classificados em 

Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), como urbanos, urbanizáveis ou 

industriais, ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos, as seguintes ações (art.º 1.º, n.º 1 do DL 

327/90):  

 

 A realização de obras de construção de quaisquer edificações;  

 O estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou 

outras que possam ter um impacte ambiental negativo;  

 A substituição de espécies florestais por outras, técnica e ecologicamente 

desadequadas;  

 O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros 

efluentes líquidos poluentes;  

 O campismo fora de locais destinados a esse fim. 

 

Em áreas não abrangidas por PMOT, ficam igualmente proibidas, durante o mesmo prazo, as 

seguintes ações (art.º 1.º, n.º 2 do DL 327/90):  

 

 A realização de operações de loteamento;  

 A realização de obras de urbanização;  

 A realização de obras de reconstrução ou ampliação das edificações existentes. 

 

Tratando-se de uma ação de interesse publico ou de um empreendimento com interesse 

relevante geral, todas as proibições podem ser levantadas, a todo o tempo, mediante 

reconhecimento por despacho conjunto do Ministro do Ambiente e de Ordenamento do 

Território.  

  



 

 

 

 

lugar do plano, gestão do território e cultura câmara municipal de Alvito 107 

 

 

relatório do plano 

plano diretor municipal  

Alvito  

As ações de florestação deverão obedecer aos requisitos impostos pelos Decretos-Leis n.º 

139/88, de 22 de abril, e 180/89, de 30 de março. 

 

 

 

 

5.11.6. Outras Condicionantes 

 

A Planta de Condicionantes encontra-se também desagregada nas seguintes condicionantes – 

servidões e restrições de utilidade pública. 

 

1. Recursos Naturais  

 

Domínio Hídrico  

 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao 

Domínio Público Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na Lei 

n.º 58/2005, de 29 de dezembro e no DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

 

Do ponto de vista hidrográfico, o Município de Alvito tem distribuído por toda a sua área 

importantes cursos de água, destacando-se a Norte o Rio Xarrama, a Noroeste a Ribeira de 

Vila Nova, a Sudoeste Barragem de Odivelas e o Barranco da Casa Branca, na direção Centro 

- Sudoeste a Ribeira de Odivelas, a Sul as Lagoas do Peneireiro e dos Patos, a Sudeste os 

Barrancos do Monte dos Coelhos e do Monte Ruivo e a Oeste o Barranco de Pegões.  

 

Albufeiras e Lagoas de Águas Públicas  

 

O novo regime de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas 

ou lagos de águas públicas foi estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, com 

o objetivo principal de promover a proteção e valorização dos recursos hídricos associados às 

albufeiras, lagoas ou lagos de águas públicas, bem como do respetivo território envolvente, na 

faixa correspondente à zona terrestre de proteção. 

 

No concelho destaca-se a Albufeira de Odivelas situada na ribeira com o mesmo nome, no 

extremo sw do concelho. Além do plano de água está condicionado a zona terrestre de 

proteção da Albufeira de Odivelas que corresponde ao limite do Plano de Ordenamento da 

Albufeira de Odivelas (POAO - Diário da Republica, 1ª Série – Nº246 – 21 de dezembro de 2007) e a 

uma largura de 500 m contados a partir do nível de pleno armazenamento (NPA  de cota 103 

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/05/09400/0301403032.pdf
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m), e, a zona reservada da zona terrestre de proteção que corresponde a 50m do limite do 

NPA da albufeira. 

 

O ordenamento do plano de água e da zona envolvente procura conciliar a forte procura desta 

área com a conservação dos valores ambientais e ecológicos, principalmente a preservação da 

qualidade da água, visando ainda o aproveitamento dos recursos através de uma abordagem 

integrada das potencialidades e das limitações do meio, com vista à definição de um modelo de 

desenvolvimento sustentável para o território.  

 

Com a finalidade primária de Regadio, constituindo hoje uma importante infraestrutura 

hidroagrícola que se encontra integrada na segunda fase de execução do plano de rega do 

Alentejo e que faz parte do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Albufeira de Odivelas – Zona de Proteção 

 

Sobre a albufeira pode ser observada uma vasta mancha abrangendo grosso modo todo o 

miolo da bacia, correspondendo a depósitos do Cenozóico, e que marca nitidamente a 

passagem destes últimos para as rochas metamórficas não carbonatadas do Maciço Antigo. A 

zona abrangente que integra a área correspondente à albufeira de Odivelas, apresentam 

essencialmente como flora predominante os seguintes tipos de árvores: eucaliptos, pinheiros 

mansos, sobreiros, entre outros espécimes. 

 

Ainda se evidencia a zona de proteção das Lagoas do Peneiro e dos Patos que apresentam 

uma faixa de proteção de 100m, localizadas a sul da albufeira de Odivelas. 

 

Captações de Aguas Subterrâneas para abastecimento público 
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Encontram-se delimitadas no território concelhio uma série de Captações de Águas 

Subterrâneas para Abastecimento Público e respetivos perímetros de proteção. A constituição 

das servidões segue o previsto pelo Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, com as 

alterações decorrentes do art. 37.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro), pelo 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, e pela Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho. 

 

Também se encontra demarcada a zona de Respeito da Barragem de Odivelas. Esta zona e 

dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira é uma faixa delimitada a jusante da 

barragem, na zona terrestre de proteção, definida com o objetivo de salvaguardar a integridade 

da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira e garantir a segurança das 

pessoas e bens (art. 2.º e 15.º do DL 107/2009). 

 

b. Recursos Agrícolas e Florestais  

 

Aproveitamentos Hidroagrícolas 

 

Regadio Existente 

Estão identificadas, no concelho, áreas de Regadio Existentes, localizadas nomeadamente no 

extremo Sul do município. Estas áreas fazem parte de uma área bem mais alargada 

beneficiada pelo Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva.  

 

Regadio Projetado 

Estão identificadas, no concelho, áreas de Regadio projetadas, localizadas nomeadamente a 

Sul-sudoeste da Vila e a Sudoeste de Vila Nova da Baronia. Estas áreas fazem parte de uma 

área bem mais alargada beneficiada pelo Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Regadio Projetado – Vila Nova da Baronia 

 

Sobreiros e Azinheiras  
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Os montados são sistemas agro-silvo-pastoris que têm desempenhado um papel de grande 

importância, para a preservação da biodiversidade, revelando-se como sistemas equilibrados e 

sustentáveis, que favorecem a conservação dos recursos naturais.  

Se por um lado permitem a exploração agrícola e pecuária, bem como, atividades de lazer  

(caça entre outras), por outro favorecem a conservação de habitats de espécies ameaçadas, e 

a mitigação dos processos de desertificação, desempenhando funções ecológicas, económicas 

e paisagísticas. 

 

O regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira rege-se pelo Decreto-Lei nº 169/2001 

de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº155/2004, de 30 de junho. 

 

O concelho de Alvito apresenta uma ocupação florestal na sua maioria de povoamentos de 

Azinheira (+ 65%) e Sobreiro (+25%), localizados na sua maioria no centro/norte do concelho. 

 

Árvores de Interesse Público  

 

A constituição de servidões relativas a árvores e arvoredos de interesse público segue o 

regime previsto no Decreto-Lei nº 28.468, 18 de novembro 1938.  

 

A classificação de interesse público atribui ao arvoredo um estatuto similar ao dos imóveis 

classificados, constituído as arvores e maciços arbóreos classificados um património de 

elevado valor ecológico, paisagístico, cultural e histórico. 

 

O concelho tem uma árvore classificada pelo aviso nº1 de 07/01/2010, trata-se de uma Oliveira 

(Olea europaea L. var. europaea) isolada junto ao Castelo, na freguesia de Alvito. 

 

 

Recursos Ecológicos  

 

Rede Natura 2000 – Sítio – Alvito/Cuba – PTCON0035 

 

A Rede Natura 2000 é uma rede Comunitária, composta por locais de elevado valor ecológico, 

criada a partir da Diretiva Habitats 1992 (Diretiva nº 92/43/CEE), que inclui ainda áreas 

classificadas ao abrigo da Diretiva Aves de 1979 (Diretiva n.º 79/409/CEE).  

  

Em Portugal, a Rede Natura 2000 é constituída por Zonas de Proteção Especial (ZPE) que 

resultam da transposição da Diretiva Aves para a Legislação Portuguesa pelo Decreto-Lei n.º 

75/91, de 14 de fevereiro e por Zonas Especiais de Conservação (ZEC) por transposição da 
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Diretiva Habitats através do Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de agosto. Refira-se que o Decreto-

Lei n.º 140/99 de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

fevereiro, atualiza os dois anteriores, transpondo-o para um só diploma. 

 

O Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000), aprovado pela Resolução do Conselho de 

ministros n.º 115-A/2008, foi publicado no DR Nº 139/2008 de 21 de julho. É um instrumento de 

gestão territorial para a conservação da diversidade biológica, sendo constituído por um 

conjunto de medidas e orientações essenciais à implementação da Rede Natura 2000 em 

Portugal. 

 

O município de Alvito encontra-se abrangido por esta Rede Ecológica, na extremidade 

Norte/Nordeste do Concelho pelo Sítio de Importância Comunitária – Alvito/Cuba – 

PTCON0035.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 – Rede Natura 2000 – SIC – Sitio de Alvito/Cuba 

 

 

2. Património Edificado 

  

 

O concelho de Alvito possui um vasto leque de património, este património encontra-se 

salvaguardado pelas respetivas zonas de proteção.  
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As áreas de património identificado possuem Zonas de Proteção identificadas na planta como 

Zona Especial de Proteção ou Zona de Proteção de 50 metros. 
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3. Infraestruturas 

 

Abastecimento de Água  

 

A constituição de servidões relativas ao abastecimento de água segue o regime previsto pelo 

DL Nº 34.021, de 11 de novembro de 1944 conjugado com o regime geral de constituição de 

servidões que resulta do código de expropriações (C.E) aprovado pela lei nº 168/99, de 18 de 

setembro (art.8º do C.E). 

 

Assim as servidões constituídas relativas ao abastecimento de água no concelho abrangem:  

 

 Canal e/ou conduta do sistema de Regadio do Alqueva existente e previsto 

 Adutora 

 Estações de Tratamento 

 Estações Elevatórias 

 Reservatórios 

 

Drenagem de Aguas Residuais  

 

A constituição de servidões relativas aos sistemas de drenagem e de tratamento de águas 

residuais urbanas segue o regime previsto pelo DL Nº 34.021, de 11 de novembro de 1944 

conjugado com o regime geral de constituição de servidões que resulta do código de 

expropriações (C.E) aprovado pela lei nº 168/99, de 18 de setembro (art.8º do C.E). 

 

Por sistema de drenagem de águas residuais urbanas entende-se a rede fixa de coletoras e as 

demais componentes de transporte, de elevação e de tratamento de águas residuais urbanas. 

 

No concelho é constituída servidão às seguintes infraestruturas deste sistema:  

 

 Emissário 

 ETAR 

 

Rede Elétrica  

 

A constituição de servidões administrativas respeitantes a infraestruturas de produção, 

transporte e distribuição de energia elétrica segue o regime previsto do DL nº 29/2006, de 15 

de fevereiro e no DL nº172/2006, de 23 de agosto, no DL Nº43 335, de 19 de novembro de 



 

 

 

 

lugar do plano, gestão do território e cultura câmara municipal de Alvito 114 

 

 

relatório do plano 

plano diretor municipal  

Alvito  

1960 e no Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas (RLIE), aprovado pelo DL nº26 

852, de 30 de julho de 1936.  

 

O concelho possui assinalado em Planta de Condicionantes a Rede Elétrica de Muito Alta 

Tensão, que cruza o concelho de norte a sul passando a poente da Vila. Quanto à Rede de 

Media Tensão, desenvolvem-se no extremo oriental do concelho.  

 

 

Rede Rodoviária  

 

O concelho possui uma boa cobertura viária do seu território estando identificadas as seguintes 

vias e respetiva zona de servidão non aedificandi que constituem servidão no território do 

concelho de Alvito: 

 

 Itinerário Complementar Previsto: IC33 

 Estradas Nacionais: EN257, EN258, EN383 declassificada 

 Estradas Regionais: ER257 

 Estradas Municipais: EM516, EM523, EM524 

 Caminhos Municipais: CM1001, CM1002, CM1003, CM1003-1, CM1004, CM1004-1, 

CM1007 

 

 

 

Rede Ferroviária  

 

O regime de servidões do Domínio Público Ferroviário resulta do Decreto-Lei nº 276/2003, de 4 

de novembro. 

O concelho de Alvito é atravessado de norte/sul pelo Caminho de Ferro da Linha do Alentejo e 

é servido pelas Estações de Alvito e de Vila Nova da Baronia. 

 

 

Marcos Geodésicos  

 

No concelho de Alvito estão assinalados vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica 

Nacional, encontrando-se disseminados pelo território. As condicionantes a respeitar 

relativamente à proteção de marcos geodésicos, marcas de nivelamento ou de gravimetria, 

constam do DL 143/82, de 26 de abril.  
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6. A PROPOSTA: OBJETIVOS E ESTRATÉGIA 

 

 

Alvito insere-se numa região com potencial de afirmação e um sistema de redes de 

centralidades, com usos e funções que importa reforçar em termos de complementaridade e 

com escalas variáveis em diretamente dependentes da sua hierarquia funcional. Aspetos como 

imagem urbana diretamente relacionados com o valor patrimonial e qualidade de espaço 

público, bem como a oferta diferenciadora de bens ou serviços e a acessibilidade à mesma, 

são fatores dotadores de competitividade territorial.  

 

Os aglomerados de Alvito e Vila Nova da Baronia definem, à semelhança do que ocorre 

noutros concelho desta região, territórios urbanos não se ajustando a definição como sendo 

campo ou cidade. As diferenças físicas entre o rural e o urbano não se traduzem em diferenças 

de condição social ou cultural, pode sim traduzir-se em maior ou menor custo de acesso a 

determinados bens ou serviços, que vem justificar a necessidade da existência complementar, 

em termos funcionais, dos lugares, em detrimento da duplicação de infraestruturas que depois 

se revelam excessivas em função da sua efetiva utilização. 

 

Alvito com a sua história e imagem é dotada de fatores diferenciadores numa rede de territórios 

regional. O valor patrimonial do manuelino, a presença de valores naturais e ambientais como 

o montado, a presença das albufeiras, a oferta turística qualificada, a oferta de solo rural 

potenciador da agroindústria permitem-lhe reforçar a sua identidade municipal. 

 

O curto prazo e a incerteza no planeamento, a oportunidade e a acessibilidade são aspetos 

estruturantes do maior ou menor desenvolvimento de um dado território. Sendo Alvito um 

concelho em que cerca de 99% é solo rural e 1% é urbano e em que o setor de atividade que 

mais dinamiza a economia local é o dos serviços, importa criar condições à oportunidade 

particularmente colocada pela forte presença do rural e a importância determinante do valor 

patrimonial do conjunto edificado. Impõe-se a afirmação da rota do manuelino, e tirar partido da 

área de influência da infraestrutura do Alqueva (aproveitamento hidroagrícola), da proximidade 

do aeroporto de Beja, tal como reconhecido no PROTA. 

 

A definição de medidas de gestão territorial que valorizem e apoiem as atividades relacionadas 

com o solo rural e não inviabilizar o surgimento de novas economias dinamizadoras de um 

mercado que importa diversificar e qualificar são medidas estratégicas a prosseguir pelo plano. 
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A presença de matérias-primas, a possibilidade de exploração de energias renováveis, oferta 

turística e de lazer diferenciadora (não só pela paisagem rural e urbana mas também pela 

qualidade do serviço prestado – qualificação dos recursos humanos) podem gerar novos 

modelos de negócio. 

Fileiras produtivas associadas ao setor da vinha, azeite e da floresta representam um potencial 

de desenvolvimento neste território afirmando-se como recursos estratégicos do território. A 

presença do regadio do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva constitui um fator 

importante para o desenvolvimento e diversificação da base económica regional com impacto 

direto no município de Alvito.  

 

Tal como reconhecia Orlando Ribeiro, ‘No afolhamento com pousios mais longos, o arvoredo é 

a única forma de compensar o baixo rendimento da terra: dá o fruto (oliveira), a casca 

(sobreiro), os ramos para a lenha, e alimenta, com a bolota (azinheira, sobreiro), as varas de 

porcos criados em regime pastoril, (…)’. (Ribeiro, Orlando, Portugal o Mediterrâneo e o 

Atlântico, Letra Livre, 8ª ed.,2011). Esta mais-valia florestal, dada pela presença da oliveira e o 

montado associado à agro-silvo-pastorícia, caraterizam a diversidade de usos complementares 

que este território continua a potenciar, que sai reforçada por investimentos estratégicos que 

têm vindo a ocorrer e de que o é exemplo. 

 

A nível do solo rural a estratégia do plano passa pela afirmação do seu potencial procurando a 

sua manutenção sustentada. Medidas como ‘empreendimentos de caráter estratégico’, a 

oportunidade do turismo em solo rural e a agroindústria têm enquadramento regulamentar na 

proposta do plano e são medidas que pretendem apoiar/potenciar o seu desenvolvimento 

económico e social. Estas são algumas das medidas que visam contrariar o despovoamento e 

progressivo envelhecimento populacional tornando-o atrativo a população jovem e ativa, 

também pela diversificação da fileira produtiva local.  

 

A aposta na reabilitação urbana passa pelo papel proactivo do município que visa o 

desenvolvimento de operações de estruturação e qualificação urbana, pretendendo para o 

efeito dinamizar os aglomerados urbanos, incentivando o seu uso misto (habitação, comércio e 

serviços) através da reabilitação funcional e do edificado. Para o efeito, pretende o município 

desde proceder à elaboração de Planos Estratégicos enquadrados na definição das Áreas de 

Reabilitação Urbana com vista a incentivar e dinamizar a reabilitação dos aglomerados 

concelhios, pela via da valorização do património cultural, da afirmação dos valores 

patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, diferenciação e 

competitividade urbana, e ainda na requalificação dos espaços verdes, os espaços urbanos e 

os equipamentos de utilização coletiva existentes. 
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O PDM mais do que um instrumento de gestão territorial, assume-se como um instrumento de 

vertente estratégica cuja finalidade extravasa a definição dos Perímetros Urbanos. Mais do que 

vincular o crescimento do território importa definir quais os objetivos basilares que o PDM de 

Alvito preconiza no seu modelo territorial: 

  

 Reforço da Coesão Territorial / Regional 

 

O sistema urbano do concelho está polarizado por Alvito e Vila Nova da Baronia em que em 

torno de cada há um território onde gravitam outras aglomerações urbanas e espaços rurais. 

Estes territórios polarizados organizam-se em torno de mobilidades para o trabalho e o usufruto 

de comércio e serviços. 

 

Estes conjuntos estruturam subsistemas urbanos, e estes não são estruturas fechadas, mas 

espaços de articulação de geometria variável. Há um potencial de concertação entre os 

diferentes subsistemas urbanos existentes e com as áreas adjacentes que deve ser 

dinamizado através do reforço de redes interurbanas, articulando funções orientadas para 

potenciar e valorizar as especificidades e a diversidade dos recursos urbanos, contribuindo 

para uma forte coesão do conjunto não só a nível dos dois principais aglomerados de Alvito, 

mas também com os aglomerados envolventes, dando assim forma a um sistema de redes de 

centralidades com usos e funções que importa reforçar em termos de complementaridade e 

com escalas variáveis diretamente dependentes da sua hierarquia funcional.  

 

O concelho de Alvito, à luz do PROTA corresponde a um centro urbano complementar inserido 

numa rede interurbana de nível 3 em relação a Évora e a Beja. É-lhe atribuído o papel 

importante na coesão territorial particularmente a nível da relação com o espaço rural e deste 

com os centros urbanos de hierarquia superior – regionais e estruturantes, dando forma a uma 

rede complementar de centralidades claramente polarizado por Évora e Beja. 

 

Aspetos como imagem urbana diretamente relacionados com o valor patrimonial e qualidade 

de espaço público, bem como a oferta diferenciadora de bens ou serviços e a acessibilidade 

aos mesmos, são fatores dotadores de competitividade territorial. A sua história e imagem 

reforçam este carater diferenciador numa rede de territórios regional. O valor patrimonial do 

manuelino, a presença de valores naturais e ambientais como o montado, a Albufeira da 

Barragem de Odivelas, a oferta turística qualificada, a oferta de solo rural potenciador da agro 

indústria permitem-lhe afirmar uma posição relevante na região em que se insere enriquecendo 

e diversificando a oferta de bens e serviços da mesma.  
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 Reforço e Melhoria das Acessibilidades 

 

O território deve traduzir um modelo de circulação legível e hierarquizado que contribua para a 

identificação e clareza de trajetos e percursos, a potenciação de uma convivência equilibrada 

entre as diferentes funções urbanas, nas quais devem ter particular atenção as associadas às 

viárias e de fluidez de tráfego pelas consequências a nível da segurança e na qualidade 

ambiental dos diversos espaços urbanos.  

  

Pretende-se que a legibilidade e estruturação assegurem no futuro um acréscimo na 

mobilidade, na qualificação dos espaços, fomentando a diversidade das vivências espaciais. 

Desta forma, é fundamental a definição de uma hierarquização que permita a identificação de 

trajetos e percursos.  

  

As intenções da hierarquização viária proposta apoiam-se fundamentalmente na malha 

existente, nos sistemas de continuidade e na ponderação da necessidade do surgimento de 

novos arruamentos.  

 

O surgimento do aeroporto de Beja apresenta-se como uma âncora territorial que trará 

consequências positivas que irão para além do acréscimo da competitividade a nível da 

mobilidade de pessoas, particularmente a nível das atividades económicas que poderá 

potenciar na sua área de influência. Importa por isso, estruturar a rede de acessibilidades 

municipal e regional considerando os efeitos multiplicadores desse importante investimento 

nacional. 

 

Assim, no âmbito do presente PDM, tendo em conta as características das diferentes vias, 

nomeadamente níveis de serviço, traçado e ligações que estabelecem, tipo de ocupação 

circundante, foi estabelecida uma hierarquia viária, conforme já referido anteriormente 

 

 

 Desenvolvimento Sustentado da Economia 

 

A base económica do concelho “é bastante frágil e apresenta altos níveis de dependência do 

setor terciário, cuja composição interna, excetuando algumas unidades de alojamento turístico, 

não se apresenta como uma alavanca suficiente para a ultrapassagem dessas mesmas 

fragilidades (predomínio do comércio e dos cafés, a par da quase ausência de serviços 

diretamente relacionados com a atividades económica. 
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A implementação do empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, poderá desenvolver 

sinergias no concelho de Alvito direcionadas para a revitalização do setor agrícola através da 

diversificação de culturas, da ativação do setor agroindustrial e do desenvolvimento do turismo. 

 

A abertura das infraestruturas aeroportuárias de Beja para fins comerciais, irá desempenhar 

um papel indutor para o desenvolvimento de atividades na região proporcionando efeitos 

diretos (emprego) e indiretos (rendimento), de que o concelho beneficiará. 

 

Deste modo, a autarquia, visando o ordenamento do território, prevê criar espaços qualificados 

para a localização empresarial, designadamente destinados a pequenas unidades industriais 

ou de serviços que manifestem interesse em se localizar no concelho em espaços dedicados 

ao acolhimento de atividades económicas. Porém, a agroindústria é claramente um potencial 

indutor do incremento da economia local, que sai valorizada pelo Alqueva.  

 

Nesse sentido, o plano considera medidas estratégicas de gestão territorial que valorizem e 

apoiem as atividades relacionadas com o solo rural e não inviabilizem o surgimento de novas 

economias dinamizadoras de um mercado que importa diversificar e qualificar. 

 

A presença de matérias primas diversas, a possibilidade de exploração de energias renováveis, 

a oferta turística e de lazer diferenciadora (não só pela paisagem rural e urbana mas também 

pela qualidade do serviço prestado – qualificação dos recursos humanos) podem gerar novos 

modelos de negócio. 

 

 

 Valorização do Património 

  

 

“A arquitetura e o urbanismo consubstanciam uma importante e distinta identidade e imagem 

urbana que constitui um recurso diferenciador. Alandroal, Alcácer do Sal, Alvito - PROTA 

 

Nas últimas décadas, a questão da valorização do património seja natural ou cultural, em 

territórios urbanos, tem vindo a ganhar particular relevo, contudo, o seu reconhecimento, 

noplano das políticas, quer urbanas, quer nacionais, não tem acompanhado, na prática, esse 

desenvolvimento.  

 

É preciso reconhecer e desenvolver o potencial de afirmação e expansão deste setor (tanto no 

plano científico e cultural, como económico) através de estratégias de valorização deste 

património. Os benefícios produzidos podem exprimir-se na criação de um valor económico 

(receitas, emprego), de um valor estético (atribuído pelo gosto, pelo prazer), de um valor de 
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uso (sentido da pura utilidade, dimensão utilizável do objeto histórico), de um valor formal 

(atração que desperta nos sentidos), de um valor simbólico (património enquanto veículo de 

relação entre as pessoas). Na verdade, além do valor cultural específico, os bens culturais 

fruem outro valor, o de objetos cujo consumo constitui a base da atividade da sua venda como 

têm feito notar diversos autores.  

 

Concretamente, a valorização estratégica do património (o que compreende proteção, 

salvaguarda e gestão), cria redes de valor, gerando emprego e promovendo a requalificação 

urbana, tanto do espaço físico, como no âmbito da animação urbana, estética e artística. 

 

 

 Qualificação Urbana 

 

A qualificação urbana das localidades é um fator propiciador de qualidade de vida das suas 

populações e pode constituir-se como um instrumento de atração e promoção de 

desenvolvimento local. Apostando na dotação de infraestruturas, criação de equipamentos, e 

na revitalização urbana indo de encontro às necessidades sentidas pela população, bem como 

melhoraria do espaço público, entendendo-o como local privilegiado de contato entre as 

pessoas. Isto só é possível através da prática de planeamento e gestão urbanística.  

Na sequência da estratégia da compactação da ocupação urbana do território como oposição à 

dispersão, tem vindo a ser tónica colocada na legislação e instrumentos de gestão do território 

em vigor a nível do território nacional. A expressão da dispersão que a edificação tem no 

território alentejano, surge, na sua origem, muito associada à prática agrícola da propriedade 

em que esta se insere, resultando por isso na garantia da manutenção sustentada da mesma. 

‘Com as habitações e cómodos para resguardo de gados, de interior, voltando à vastidção da 

seara largas paredes quase sem aberturas, o monte é ainda uma forma de concentração do 

povoamento – ligado também a um tipo de grande unidade agrária.’ (Ribeiro, Orlando, Portugal 

o Mediterrâneo e o Atlântico, Letra Livre, 8ª ed.,2011). 

 

Hoje, o surgimento de novas edificações, à luz da legislação atual em matéria de ordenamento 

do território, tem carater excecional e está maioritariamente associado a investimento na área 

do turismo que têm regime de compatibilidade com o solo rural. 

 

A estratégia de desenvolvimento da revisão do PDM passa pelo reconhecimento do valor 

patrimonial do conjunto e na sua reabilitação, procurando na delimitação dos perímetros 

urbanos integrar os espaços já devidamente infraestruturados e ocupados, procurando que as 

novas edificações façam a colmatação e consolidação do aglomerado. 
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A estratégia municipal passa também pela afirmação do valor patrimonial e da qualificação dos 

espaços urbanos com particular expressão nas áreas centrais, onde a diversidade funcional e a 

utilização coletiva dos espaços públicos têm maior expressão, estando por isso o município a 

avaliar a delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) com vista à afirmação de uma 

linha de desenvolvimento que visa o desenvolvimento de operações de estruturação e 

qualificação urbana, pretendendo para o efeito dinamizar os aglomerados urbanos, 

incentivando o seu uso misto (habitação, comércio e serviços) através da reabilitação funcional 

e do edificado.  

 

O procedimento da delimitação da ARU tem como consequência a valorização do património 

cultural, na afirmação dos valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de 

identidade, diferenciação e competitividade urbana, e ainda a requalificação dos espaços 

verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização coletiva que deverão ter um 

desenvolvimento a uma escala mais adequada de análise. 

 

 

  Turismo 

 

O turismo é um setor estratégico prioritário para o País. Este setor pode contribuir 

positivamente no reforço da imagem de determinada região, uma vez que induz a valorização 

do património cultural e natural existente. Contribui ainda para a promoção da coesão territorial 

enquanto recurso indutor de inúmeras atividades com ele relacionado, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentado em termos ambientais, económicos e sociais.  

 

O Município de Alvito possui condições naturais de exceção, associadas a caraterísticas muito 

marcadas da ocupação humana que este território foi tendo ao longo dos tempos. Assim, o 

turismo tem aqui potencialidades, sendo vários os produtos turísticos que Alvito tem para 

oferecer, passando pelo Touring Cultural e Paisagístico, o Turismo de Natureza e a 

Gastronomia e Vinhos, permitindo o contato com as particularidades locais. 

 

 

O concelho de Alvito apresenta recursos turísticos com particular relevo no património natural e 

paisagístico nomeadamente a albufeira de Odivelas, ribeira e vale de Odivelas, biótopo de 

Alvito, serra de Vila Nova e ribeira de Malk Abraão, bem como o rico e diversificado património 

construído e cultural tais como o castelo de Alvito a Ermida de S. Sebastião, pelourinhos, 

igrejas, pontes, etc. 
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Considerando a diversidade potencial da oferta – no domínio do ambiente e recursos naturais, 

do património natural e edificado, a gastronomia, a caça, o artesanato, etc., o turismo constitui 

uma atividade económica estratégica para o desenvolvimento do concelho na medida em que 

contribui para a diversificação do tecido económico, aumentando a oferta de emprego: 

 

 Turismo como forma de revitalização da identidade cultural; 

 Valorização dos recursos turísticos; 

 Promoção de ofertas de qualidade; 

 Dinamização do crescimento da procura turística local e regional; 

 Implementação de estratégias locais, integradas numa visão regional; 

 Estímulo ao investimento. 

 

Mais uma vez as consequências do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva e do 

aeroporto de Beja serão também sentidas neste território, considerando uma perspetiva mais 

abrangente e de consolidação de uma linha de desenvolvimento que visa a concretização de 

investimentos territoriais integrados que vêm reforçar a sua coesão e articulação. 

 

 

 

 

6.1. ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL  

A componente ecológica e natural assume um papel estruturante e determinante no 

ordenamento do território. O entendimento e compreensão do sistema biofísico, e das questões 

ambientais, integrando os sistemas naturais, com as suas áreas e valores específicos, é 

indiscutivelmente essencial para o ordenamento, apesar de se assistir, frequentemente, a um 

efetivo desprezo pelas características físicas, biológicas e humanas do território. 

Atualmente é reconhecido que, tanto os problemas, como as potencialidades de um dado 

território, mesmo só considerados nas suas linhas fundamentais, desempenham um papel 

fundamental na orientação dos processos de ordenamento e de desenvolvimento. 

 

Na formação da proposta de ordenamento do território do Concelho de Alvito procurou-se 

desenvolver, tanto quanto possível, um entendimento dos valores em presença, consagrando 

uma parte importante na definição do destino básico dos terrenos, e na sua consequente 

qualificação, bem como na estruturação dos elementos fundamentais em torno da estrutura 

ecológica municipal, de âmbito transversal à classificação inicial dos solos. 

 

Neste sentido, aborda-se precisamente a contextualização e conceção da componente 

ecológica e natural no processo de ordenamento do Concelho de Alvito, atendendo à definição 
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da estratégia territorial esboçada, aos princípios gerais a que obedeceram a estruturação do 

território, e às preocupações tidas nessa abordagem, traduzidas fisicamente no processo de 

delimitação da estrutura ecológica municipal. 

 

No decorrer dos trabalhos de revisão foi sendo definida e apurada a estratégia territorial 

concelhia em função da sua forte componente natural e rural, e que passa também pela 

contemporaneidade das suas funções no sistema concelhio. 

 

As transformações que o meio natural tem sofrido no sentido de proporcionar ao homem 

melhores condições de vida, têm reflexos evidentes na paisagem. A diversidade ecológica das 

freguesias de Alvito associada ao valor cultural introduzido pelo homem, função dos seus 

valores estéticos e simbólicos, dão ao concelho uma forte herança e expressão cultural. 

 

A topografia do concelho impõe vivências e ocupações diferentes. À maior sinuosidade e valor 

de cotas altimétricas associa-se à Serra e aos Afloramentos Rochosos, os quais em parte 

usados para edificação de forma a libertar os solos mais produtivos para o a agricultura. 

 

A estruturação do território atende, de igual modo, à realidade do concelho de Alvito, onde se 

nota uma nova identidade que se traduz numa classe com um peso significativo que pratica a 

pluriatividade; pessoas que têm os seus empregos nos setores secundário e terciário e que 

continuam a dedicar parte da sua atividade à agricultura e à floresta e que, para além de serem 

criadores de uma cultura própria, são geradores da diversidade mantendo os campos e a 

floresta, a produção e a ocupação da terra. 

 

Esta diversidade, este “banco genético” tem de ser conservado e valorizado, mas sobretudo 

tem de ser desenvolvido numa perspetiva de racionalização de usos e rentabilização dos 

recursos, no sentido da continuidade, ou seja, da sustentabilidade. 

 

È sobretudo no equilíbrio entre as novas conceções de ocupação do território e a preservação 

ativa do meio natural que se encontra a capacidade de intervir de forma consistente, coerente, 

socialmente aceite, que se produz figuras de planeamento capazes de organizar o território de 

forma sustentável. 

 

Tais possibilidades construtivas, a acontecer de forma extensiva, evidenciam de igual modo, 

uma preocupação de manutenção da presença humana no território, possibilitando uma 

relação direta com os sistemas, contrária ao puro e simples abandono das áreas, sem qualquer 

tratamento, que ao invés da sua potencialização, contribui para a descaracterização dos 

sistemas em causa. 
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A estruturação do ordenamento do território de Alvito é marcada por uma preocupação 

fundamental de conciliação entre os sistemas construídos, e os sistemas naturais, incluindo as 

suas várias valências de ocupação do território, desde os espaços agrícolas, os espaços 

florestais e silvícolas, os espaços ecológicos e os espaços de valia paisagística, entre outras 

valorizações. 

 

Muito para além da tal distinção básica entre rural e urbano, e demonstrativa dessa 

preocupação de servir o território com os seus elementos naturais e construídos, assume 

particular importância e relevância o conceito e transversalidade associada à definição e 

consolidação, na proposta de ordenamento apresentada, de uma estrutura ecológica municipal. 

 

No âmbito da sua delimitação física enquadra as áreas, valores e sistemas fundamentais para 

proteção e valorização ambiental dos espaços, quer se tratem dos espaços rurais, quer dos 

espaços urbanos, assegurando a compatibilização das funções de proteção, regulação e 

enquadramento com os usos produtivos, o recreio e o bem-estar das populações. 

 

Dentro das suas várias valências e componentes integradas, a estrutura ecológica municipal 

inclui elementos tão variados como as áreas que pelas suas características orográficas 

implicam a necessidade de proteção dos solos e da rede hidrográfica, de terrenos arborizados 

ou cuja arborização é conveniente ou necessária para o bom regime das águas, ou para a 

fixação e conservação do solo, de áreas sensíveis, de áreas que são constituídas por solos de 

maiores potencialidades agrícolas, ou que tenham sido objeto de investimentos para 

aumentarem a sua capacidade produtiva, bem como por áreas de valor ecológico e 

paisagístico de proteção e conservação dos habitats. 

 

A delimitação da Estrutura Ecológica tem como objetivo fundamental a preservação e 

salvaguarda de áreas essenciais para a manutenção do equilíbrio ecológico. A par da proteção 

dos recursos naturais - indispensáveis à sustentabilidade ambiental do município, a estrutura 

ecológica define os usos possíveis em espaço natural e constitui o suporte de atividades 

complementares em espaço rural e urbano, assegurando a defesa e a valorização dos 

elementos patrimoniais e paisagísticos relevantes, a proteção das zonas de maior sensibilidade 

biofísica e a promoção dos sistemas de lazer e recreio.  

 

As áreas definidas como Rede Urbana, caracterizam-se por serem as áreas verdes integradas 

no tecido urbano, maioritariamente na sede do Concelho, e constituem-se como elementos 

objeto de qualificação, arranjos paisagísticos, parques urbanos, com o objetivo de se criarem 

condições atrativas para usos relacionados com a cultura, desporto e lazer, consentâneas com 

a salvaguarda e conservação do património natural e florestal. 
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Adicionalmente, a proposta da estrutura ecológica municipal contempla ainda um vasto 

conjunto de áreas constituídas por espaços complementares, cuja ocupação é condicionada 

(ainda que algumas áreas não integrem condicionantes dos regimes previstos na legislação), 

dedicados sobretudo às atividades agrícolas, silvícolas e florestais, bem como a outras ações 

compatíveis com a salvaguarda e valorização do património natural. 

 

Para além de englobar áreas, valores e sistemas fundamentais para a proteção e valorização 

ambiental, esta estrutura é constituída ainda por elementos resultantes da humanização do 

território que representam a cultura e identidade locais. Esta sobreposição permite usufruir da 

qualidade ambiental que os sistemas que compõem a Estrutura Ecológica representam. Em 

meio preferencialmente urbano, a sobreposição com a estrutura ecológica cria a oportunidade 

de desenvolver percursos em áreas não edificadas e consequentemente contribuir, não só para 

a sua qualidade ambiental, como também para a requalificação do espaço público. Significa 

ainda uma melhoria substancial para os percursos, uma vez que a existência de uma rede 

contínua potencia a existência de redes de percursos pedonais e cicláveis. 

 

A continuidade desta estrutura bem como a integração de valores culturais e cénicos reforçam-

na por potenciar o reconhecimento do seu valor cénico e de suporte às atividades de lazer, 

religiosas e de fruição da paisagem. Assim, a definição e delimitação desta estrutura ecológica 

permitirá a formalização das transformações que podem ocorrer nestes sistemas ecológicos e 

culturais. 

 

 

 

O PROTA diz em relação à ERPVA que: 

 

“Cabe aos municípios, no âmbito da elaboração dos PMOT, a definição da Estrutura Ecológica 

Municipal, de acordo com o normativo da ERPVA: 

 

a) Delimitar as áreas nucleares, em articulação com os municípios envolventes, quando 

tal se justifique, que devem incluir a totalidade ou parte das áreas classificadas, 

definindo diferentes graus de proteção, de acordo com os valores naturais em 

presença. 

b) Delimitar as áreas de conectividade ecológica/corredores ecológicos que devem incluir 

as áreas mais significativas de povoamentos de montado, de azinhal e sobreiral e de 

outras formações de quercíneas, de matos não agrícolas e a rede hidrográfica. 

c) Nas zonas urbanas devem delimitar-se as áreas de habitats que pelas suas 

características, devem integrar a rede de corredores ecológicos.” 

(PROTA, 2010) 
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Segundo a definição dada pelo artº11 do Decreto Regulamentar nº11/2009 “A Estrutura 

Ecológica Municipal é constituída pelo conjunto de áreas que, em virtude das suas 

características biofísicas ou culturais, da sua continuidade ecológica e do seu ordenamento, 

têm por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e 

valorização ambiental e paisagística dos espaços rurais e urbanos.”  

 

No âmbito da sua delimitação física, a EEM enquadra as áreas, valores e sistemas 

fundamentais para proteção e valorização ambiental dos espaços, quer se tratem dos espaços 

rurais, quer dos espaços urbanos, assegurando a compatibilização das funções de proteção, 

regulação e enquadramento com os usos produtivos, o recreio e o bem-estar das populações. 

 

Dentro das suas várias valências e componentes integradas, a estrutura ecológica municipal 

inclui elementos tão variados como as áreas que pelas suas características orográficas 

implicam a necessidade de proteção dos solos e da rede hidrográfica, de terrenos arborizados 

ou cuja arborização é conveniente ou necessária para o bom regime das águas, ou para a 

fixação e conservação do solo, de áreas sensíveis, de áreas que são constituídas por solos de 

maiores potencialidades agrícolas, ou que tenham sido objeto de investimentos para 

aumentarem a sua capacidade produtiva, bem como por áreas de valor ecológico e 

paisagístico. 

 

A estrutura ecológica tem por objetivo:  

  

 Garantir a conetividade entre os habitats, promovida por corredores ecológicos que 

funcionarão como refúgios de flora, fluxos de fauna e prestação dos serviços 

ambientais;  

 Promover a Biodiversidade, pela proteção de habitats prioritários e pela requalificação 

de ecossistemas que permitam o estabelecimento de fauna e flora caraterística;  

 Multifuncionalidade da paisagem, valorizando o mosaico da paisagem local, os usos e 

funções, promovendo um equilíbrio entre espaços produtivos, de recreio e conservação 

de biodiversidade;  

 Acessibilidade ao espaço natural, promovendo um estilo de vida saudável, que convide 

a população a optar pela caminhada ou o passeio de bicicleta. Os percursos pedonais 

e cicláveis podem estar associados aos corredores ecológicos como as ribeiras e 

caminhos que percorrem o Concelho;  

 Criação de espaços verdes, como parques urbanos, representativos de uma linha de 

ação coerente e compatível com as características biofísicas do território, potenciando 
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a visitação, a educação e interpretação ambiental, desporto entre outras atividades de 

recreio e lazer. 

 

 

 

Tendo em conta os aspetos anteriores e conciliando o descrito no PROTA a delimitação da 

Estrutura Ecológica surge: 

 

ÁREAS NUCLEARES: 

Referem-se aos principais valores naturais que ocorrem no concelho, sobretudo os 

valores pertencentes à Rede Natura 2000 

São áreas com maior grau de proteção/salvaguarda, representada no concelho por parte do 

Sítio Alvito – Cuba, junto ao limite nordeste, integrado na Rede Natura 2000, que aponta como 

um dos motivos de classificação a ocorrência da espécie prioritária Lutra lutra (Lontra). 

 

ÁREAS DE CONECTIVIDADE:  

Referem-se a área onde se pretende assegurar a continuidade dos processos 

ecológicos entre as áreas nucleares e com os territórios das regiões envolventes e garantir a 

proteção de valores naturais não representados nessas áreas. São áreas com grau de 

proteção/salvaguarda complementa. Nestas incluem-se áreas com importantes funções 

ecológicas e ambientai necessárias para a conservação e restabelecimento de valores 

naturais, tais como a rede hidrográfica, as galerias ripícolas, os sistemas florestais e silvo-

pastoris (montados), espaços agrícolas de maior produtividade, espaços ecológicos em meio 

urbano e outros espaços naturais (nomeadamente áreas de REN). 

 

LIGAÇÕES PRINCIPAIS: 

Referem-se a espaços lineares que permitem a conetividade das áreas nucleares e de 

conectividade, representados por corredores ao longo das galerias ripícolas, e ao longo dos 

cursos de água, em particular da Ribeira de Odivelas, pois esta atravessa o concelho ligando a 

Albufeira de Odivelas à Albufeira de Alvito, beneficiando os ecossistemas associados. Desta 

forma, as ligações delimitadas na Planta de Estrutura Ecológica Municipal funcionam como 

Corredores Ecológicos, estabelecendo uma ligação entre áreas de elevada concentração de 

recursos ecológicos, paisagísticos e culturais, promovem a sua proteção e compatibilização 

com a atividade humana, contribuindo para a qualidade da paisagem e fomentando os fluxos 

ecológico de energia e massa. “Estes conjuntos constituem sistemas de espaços, planeados, 

projetados e geridos para fins múltiplos, incluindo objetivos ecológicos, recreativos, culturais, 

estéticos e produtivos, compatíveis com o conceito de sustentabilidade.” (Machado, 2003) 
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Figura 40. Delimitação da Estrutura Ecológica Municipal 

 

 

O conjunto destes espaços assume-se com elevada importância ao nível da qualidade 

ambiental do Concelho, nomeadamente do equilíbrio entre espaço construído e espaço natural, 

da preservação de espécies de fauna e flora, do interesse paisagístico. 

 

Ainda, deve-se considerar como componente da estrutura ecológica os espaços ecológicos em 

meio urbano, nomeadamente as áreas localizadas nos aglomerados urbanos, onde as suas 

potencialidades naturais proporcionam a utilização urbana para fins culturais, lúdicos, 

recreativos, desportivos, num espaço qualificado e valorizado para o efeito. Estes espaços 
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correspondem por vezes, a áreas da RAN e REN, integradas no tecido urbano. O arranjo 

urbanístico e paisagístico de linhas de água dentro dos aglomerados, a valorização e 

aproveitamento paisagístico de parcelas de terreno non aedificandi são exemplos das 

situações descritas. É também uma forma de enquadrar e valorizar áreas onde as condições 

naturais se assumem como uma mais-valia, contribuindo para o equilíbrio entre espaço 

edificado e espaço verde e para o incremento da qualidade de vida das populações 

 

 

 

6.2. ESTRUTURA DO ORDENAMENTO – PLANTA DE 

ORDENAMENTO 

 

Os objetivos do Plano Diretor Municipal, são claramente definidos pela legislação em vigor 

(artigo n.º 84.º do Decreto-Lei n.º 310/03 de 10 de dezembro): “O Plano Diretor Municipal 

estabelece o modelo de estrutura espacial do território municipal, constituindo uma síntese da 

estratégia de desenvolvimento e ordenamento local prosseguida, integrando as opções de 

âmbito nacional e regional com incidência na respetiva área de intervenção”. 

 

São várias as componentes presentes num determinado território. Ao considerarmos apenas 

três delas: a humana, a natural e a urbana, estaremos a analisar todas as outras. A 

componente humana afigura-se de forma transversal a todo o território porquanto é difícil 

encontrar um pedaço de terra onde não se manifeste a intervenção do homem. 

 

Estruturar um dado território torna-se, então, no modo de estabelecer inter-relações e 

interpenetrações entre o natural e o urbano, entre o construído e o não construído. 

 

De uma forma pragmática e traduzindo estes elementos para os conceitos legais aplicáveis 

tem-se então a distinção entre solo rural e solo urbano 

 

A estrutura de ordenamento no município de Alvito segue o modelo definido em legislação 

específica aplicável, enquadrando a realidade municipal em cada uma das classes e 

subclasses, determinadas de acordo com as especificidades territoriais encontradas ou 

definições estratégicas de futuro para as mesmas. 

 

A função do PDM, no sistema de gestão territorial, especificamente no que respeita à 

classificação e à qualificação dos solos, consiste na distinção básica dos terrenos entre solo 

urbano e solo rural e na delimitação das classes de espaço e respetivas categorias. 
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O PDM de Alvito na definição do seu modelo de estrutura espacial do território municipal 

aponta para a referenciação espacial dos usos e das atividades dominantes, através da 

qualificação do solo (rural e urbano) e da delimitação das categorias e subcategorias de 

espaço que são apresentadas de seguida. 

 

QUALIFICAÇÃO DO SOLO RURAL 

O solo rural é entendido como “aquele para o qual é reconhecida vocação para as atividades 

agrícolas, pecuárias, florestais ou minerais, assim como o que integra os espaços naturais de 

proteção ou de lazer, ou que seja ocupado por infraestruturas que não lhe confiram o estatuto 

de solo urbano” ( Artigo 72.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, pelo Decreto-Lei nº. 

316/2007, de 19 de setembro, na redação atual, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 19 

de setembro). 

 

Globalmente o solo rural apresenta-se com um importante potencial, não só para o 

desenvolvimento agrícola, como também para atividades ligadas ao recreio e lazer e para o 

equilíbrio biofísico e ambiental. 

 

A proposta de ordenamento que se apresenta tem necessariamente em conta a diversidade do 

potencial económico e social que o solo rural representa para o concelho e, baseia-se nos 

estudos de análise e diagnóstico efetuados e apresentados, bem como na caracterização agro-

pedológica efetuada no âmbito do PDM/93 de Alvito. Este estudo permitiu identificar e 

caracterizar as principais potencialidades dos solos, tendo em conta as suas características e 

usos atuais. 

 

As propostas de ordenamento tiveram naturalmente em conta, o quadro envolvente, atual e 

previsto, das atividades agropecuárias e florestais bem como a estratégia de desenvolvimento 

adotada. 

 

Embora, num plano desta escala e abrangência, as propostas de uso agroflorestal do solo 

sejam apresentadas apenas ao nível de grandes grupos de usos (espaços agrícolas, florestais, 

naturais, etc.) os critérios de afetação de solos a um ou outro destes usos não são 

independentes das grandes orientações e do quadro económico e político que condiciona 

aquelas atividades. Daí que se entenda dever explicitar alguns pressupostos que estão na 

base das opções tomadas no ordenamento do território municipal. 
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Por outro lado, em muitas situações marginais ou degradadas não existem alternativas 

adequadas às potencialidades dos solos. Em consequência, o ordenamento proposto aponta 

para a preservação e expansão das áreas de montado, com particular relevo para o de sobro. 

 

Nos últimos anos, tem-se constatado que as tendências de consumo e da procura turística ao 

nível dos países mais desenvolvidos e, em particular da Europa, têm conduzido a uma 

crescente valorização do património cultural e natural, da paisagem, do ambiente, dos 

“produtos de qualidade” e dos “produtos regionais”. Tais tendências podem, a curto e médio 

prazo, contribuir para a revalorização de determinados produtos (queijos, enchidos, presunto, 

mel, caça, plantas aromáticas e condimentares, etc.), atividades (turismo rural, turismo “de 

natureza”, turismo cinegético, etc.) que, atualmente ainda são marginais em termos do seu 

contributo para a atividade económica local e regional. 

 

A vitivinicultura é uma das atividades, ligadas à exploração da terra, atualmente existentes com 

algum significado económico. Para isso, assume particular importância o facto de o Concelho 

estar abrangido na zona vitivinícola da Vidigueira, podendo produzir vinhos integrados na 

categoria de vinhos de qualidade produzidos em regiões demarcadas (VQPRD) da 

nomenclatura comunitária.  

 

De acordo com o estatuto desta zona vitivinícola as vinhas destinadas a estes vinhos devem 

estar instaladas em solos de variadas composições, mas principalmente de origem eruptiva ou 

metamórfica o que, como se depreende deste enunciado inclui grande parte do Concelho. 

 

O olival, cuja exploração apresenta dificuldades crescentes, pode ser tornado rentável, embora 

à custa de investimentos vultuosos na sua reconversão e modernização, para os quais existem 

apoios específicos, estando o Concelho de Alvito na área suscetível de maiores apoios. 

 

Tem-se consciência de que as tendências e potencialidades apontadas para o setor agrícola, 

mesmo que se concretizem no seu conjunto, não são suficientes para configurar uma 

alternativa global às atividades económicas atualmente dominantes.  

 

É ainda muito mais difícil apontar perspetivas em setores como o da pecuária em geral, das 

culturas hortícolas e frutícolas, das leguminosas e proteaginosas e outras. Por isso, o 

ordenamento proposto é suficientemente flexível e aberto para poder enquadrar sem ruturas, 

nomeadamente ao nível de desequilíbrios ambientais graves, os desenvolvimentos e iniciativas 

que se venham a verificar.  
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Espaços Agrícolas de Produção 

 

O Espaço Agrícola de Produção é constituído, na sua maioria, pelo conjunto das áreas que, em 

virtude das suas características morfológicas, climatéricas e sociais, maiores potencialidades 

apresentam para a produção agrícola. 

 

Estas áreas são preferencialmente destinadas a atividades agrícolas, agroflorestais, e pastoris, 

admitindo-se excecionalmente outros usos, designadamente: habitacionais, de comércio e 

serviços, industriais, turísticos, de equipamentos e infraestruturas, e pecuários. 

 

Embora esta não seja uma área preferencial para a edificação e construção, esta é admitida, 

em algumas situações, particularmente se compatíveis com os regimes da RAN e/ou REN. 

 

A delimitação destes espaços tem em particular atenção a reconversão da atividade agrícola 

em consequência do desenvolvimento do empreendimento para fins múltiplos da barragem de 

Alqueva, bem como o estudo de caracterização agro-pedológica já referido, apoiando-se no 

diagnóstico de aptidão agrícola dos solos e dos seus condicionamentos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 . Espaços Agrícolas de Produção 
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ESPAÇOS AGRÍCOLAS PRODUÇÃO INTENSIVA 

 

Engloba as áreas com grande aptidão para a agricultura intensiva. Correspondem, quase 

exclusivamente, aos solos que apresentam maiores potencialidades produtivas para um vasto 

leque de culturas, incluindo os cereais de inverno, que são a sua tradicional utilização. Engloba 

também os perímetros de rega previstos do subsistema de Alqueva. 

 

Estas áreas observam um conjunto de características que nos permite considerá-los ajustados 

ao território. Nomeadamente os solos dominantes são em geral de aptidão elevada ou boa, e 

os patamares de cotas a que se desenvolvem permite regar a custos aceitáveis. 

 

Por outro lado, convém referir que, nem todos os solos englobados na Reserva Agrícola 

Nacional foram integrados nestas áreas. Embora integrados na RAN, não se consideraram as 

manchas onde incidiam fatores limitantes, tais como drenagem deficiente ou riscos de erosão. 

 

Estas áreas destinam-se a instalação de sistemas culturais diversificados e intensivos. 

 

Deverão prevalecer as funções de produção, tendo em atenção as áreas onde haja 

sobreposição com sistemas da REN, casos onde se deverão aplicar cuidados especiais com 

vista à proteção dos recursos, nomeadamente evitando a poluição de aquíferos. 

 

Devido à extensão e continuidade destas áreas, bem como às especificidades dos usos 

previstos, deverá considerar-se a instalação de sistemas de proteção ambiental e paisagística 

e de valorização das próprias culturas, que compensem o exagerado artificialismo das 

infraestruturas de regadio e da intensificação do sistema produtivo, que mantenha o equilíbrio 

dos processos biofísicos e assegure a biodiversidade. 

 

Estes sistemas deverão ser constituídos por sebes de compartimentação, galerias ripícolas e 

pequenos bosques, formando uma rede contínua com conectividade ao exterior. Deverá 

apoiar-se na rede viária, nas infraestruturas e na divisão de propriedade ou folhas de cultura. 

 

Como usos dominantes a privilegiar, indicam-se os sistemas arvenses, pratenses, hortícolas, 

frutícolas intensivos, dentro dos perímetros de rega.  

 

Fora desses perímetros são admissíveis sistemas menos intensivos, nomeadamente policultura 

mediterrânea de sequeiro. São ainda vocacionados para sistemas silvo-pastoris e florestais 

intensivos, especialmente em zonas de sobreposição a cabeceiras de linhas de água, casos 

onde também se admite a sua implementação dentro dos perímetros de rega.  
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ESPAÇOS AGRÍCOLAS PRODUÇÃO HETEROGÉNEAS 

 

Engloba outras áreas com aptidão agrícola, que correspondem a solos com aptidão para 

diversas culturas mas que apresentam geralmente limitações diversas (drenagem deficiente, 

riscos de erosão moderados, afloramentos rochosos com presença significativa), que assumem 

importância variável consoante as culturas nelas praticadas.  

 

A vocação dominante destas áreas engloba os sistemas arvenses de sequeiro, as culturas 

hortícolas, frutícolas, e pratenses pouco intensivas, a vinha e o olival, especialmente nos solos 

de origem calcária. 

 

Deverão prevalecer funções dominantemente produtivas com alguma preocupação relativa à 

conservação dos recursos, preocupação acrescida sempre que a estas áreas se sobreponham 

sistemas da REN, casos em que se deverão compatibilizar com as orientações e regimes 

destas últimas. 

 

Como usos deverão favorecer-se os sistemas florestais, silvo-pastoril e pratenses medianas a 

pouco intensivos, o olival e a vinha. 

 

 

Espaços Uso Múltiplo Agrícola e Florestal – Áreas Agro-Silvo-Pastoris 

 

Esta categoria engloba as áreas constituídas por solos de fraca aptidão agrícola, em solos 

delgados e solos com deficiências de drenagem, vocacionados para usos silvo-pastoris à base 

de montados e pastagens. 

 

Nos solos com problemas de drenagem, deverão privilegiar-se os sistemas à base de 

pastagens e a florestação com espécies resistentes ao encharcamento temporário do solo. 

 

Nos solos mais espessos e bem drenados existe a possibilidade de implementar algumas 

culturas agrícolas, nomeadamente hortícolas. 

 

Estes sistemas deverão assumir um desenvolvimento de usos mais ou menos intensivos, 

consoante as especificidades e condicionalismos locais dos solos, desde os sistemas de silvo-

pastoris à base de montados em exploração extensiva até uma exploração silvo-pastoril mais 

intensiva, com coberto arbóreo menos denso e pastagens melhoradas, podendo passar por 
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algumas zonas com hortícolas e mesmo floresta de exploração mais intensiva nos solos com 

problemas de encharcamento temporário. 

 

Nestas áreas deverão prevalecer funções que permitam a conservação e valorização do 

montado, a conservação do solo, o favorecimento do ciclo da água e conservação da natureza. 

Como usos dominantes e atividades principais a desenvolver nestas áreas indicam-se a silvo-

pastorícia, a caça, a colheita de produtos naturais, o mel, atividades recreativas e turísticas. 

 

 

Espaços Florestais de Conservação 

 

Estas áreas são constituídas por montados de sobro e azinho, ou mistos, com funções 

predominantes de proteção e recuperação. Ocupam áreas de solos degradados ou muito 

degradados, que devem ser recuperados e objeto de medidas que invertam este processo de 

degradação, devendo a exploração destes sistemas compatibilizar-se com as funções de 

proteção. 

 

A atual legislação impede a conversão cultural das áreas de montado existentes. Por outro 

lado, o montado constitui uma utilização viável, sem alternativa em muitas das áreas onde está 

instalado e compatível com outras utilizações como as pastagens permanentes, a exploração 

da caça, atividades de recreio e lazer, etc.. 

 

Engloba ainda, outras áreas a afetar a usos florestais ou silvo-pastoris com funções 

predominantes de proteção e recuperação. Correspondem a solos degradados ou muito 

degradados, nos quais se pratica a agricultura ou que se encontram incultos e que não têm 

qualquer aptidão agrícola ou mesmo florestal intensiva, pelo que devem ser reservados para 

utilizações florestais ou pastagens em que as funções de proteção deverão predominar sobre 

as de produção. Tais utilizações deverão, preferencialmente ser montados com pastagens 

permanentes sob coberto ou, nos casos de solos mais degradados, a floresta natural, sem 

qualquer utilização económica direta além da caça e outros produtos naturais dessa floresta. 

 

Nestas áreas deverão desenvolver-se ações de valorização e rentabilização do montado, 

associadas a uma exploração multifuncional deste sistema. Para isso, será necessário 

fomentar a divulgação e aproveitamento dos programas de apoio e incentivos ajustáveis a 

estas situações. 
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Espaços Naturais 

 

Os Espaços Naturais são constituídos por um conjunto de áreas, que se entenderam 

fundamentais para os objetivos de conservação da natureza e proteção dos recursos naturais, 

correspondendo ao aproveitamento mais equilibrado do ponto de vista ambiental e económico.  

 

Com a classificação destes espaços, pretende-se assegurar: 

 

 a recuperação de áreas degradadas, nomeadamente solos esqueléticos ou muito 

erosionados, sem qualquer potencialidade produtiva, pelo que devem ser reservados a 

utilizações que impeçam o agravamento do estado de degradação e permitam a sua 

recuperação; 

 a existência de uma estrutura biofísica básica de suporte da estabilidade ecológica e 

de manutenção dos processos naturais, em particular no que se refere à salvaguarda 

de áreas fundamentais para a fauna e a flora, ao controle dos processos erosivos e do 

regime hidrológico. 

 

A contribuição destes espaços para o equilíbrio e valorização do ambiente e proteção dos 

recursos naturais concelhios, deve ser entendida como determinante e estratégica, mas a sua 

coerência e continuidade será sustentada pela “rede” formada pelo conjunto destes espaços, 

as áreas abrangidas pelo regime da REN e as áreas integradas na Estrutura Ecológica 

Municipal (EEM). De facto, embora estas últimas (REN e EEM) estejam afetas dominantemente 

a outros usos que não os de proteção, as restrições à utilização e transformação do solo nas 

áreas abrangidas pela REN e as orientações genéricas de gestão preconizadas para a EEM, 

visam a prossecução de um objetivo comum, a proteção e valorização ambiental do concelho. 

 

ALBUFEIRAS  

Foram incluídas neste espaço a Albufeira de Odivelas e o plano de água formado pelas duas 

principais lagoas do concelho: a lagoa do Penereiro e a lagoa dos Patos. Refira-se que está em 

vigor o Plano de Ordenamento da Albufeira de Odivelas (Resolução do Conselho de Ministros 

n.º184/2007, de 21 de dezembro). 

 

O armazenamento de água assegurado por estas assume grande importância na estratégia de 

desenvolvimento prevista para o território, não só pelas utilizações principais a que se destinam 

(rega e abastecimento público), mas também numa perspetiva multifuncional de 

aproveitamento do território. 
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Para além da preservação da qualidade da água exigível pelas suas utilizações principais, 

pretende-se assegurar a manutenção da importância destes ecossistemas como habitat de 

inúmeras espécies, bem como gerir o seu potencial recreativo e turístico em equilíbrio com os 

objetivos de conservação de habitats e da biodiversidade. 

 

Nestas áreas, para além das disposições legais em vigor, deverão prevalecer os usos com 

funções de proteção ou compatíveis com estes objetivos. Nomeadamente a náutica de recreio 

a motor e a náutica desportiva deverão ser fortemente restringidas. 

 

Será necessário controlar as potenciais fontes de poluição que possam afetar estas albufeiras, 

quer controlando a rejeição de efluentes urbanos, quer promovendo a não utilização de 

fertilizantes e biocidas agrícolas nas áreas mais próximas da bacia hidrográfica.  

 

Dever-se-á ordenar e controlar os acessos ao plano de água e margens, ordenar e limitar a 

atividade de pesca e as atividades cinegéticas, delimitar áreas com importância para a fauna e 

promover a implementação de sistemas florestais e pratenses extensivos na faixa de 100 

metros adjacente ao NPA das albufeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Albufeira de Odivelas 
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ÁREAS DE VALORIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

Selecionaram-se, de entre as linhas de água incluídas na REN, as que se entenderam serem 

determinantes e estruturantes da drenagem do concelho, e que são a ribeira de Odivelas e a 

Ribeira de Vila Nova da Baronia.  

 

Esta classe engloba os troços concelhios dessas linhas de água, e uma faixa mínima de 10 

metros para cada lado das margens, independente da existência ou não de galerias ripícolas.  

 

Seria desejável que esta faixa incluísse também os solos hidromórficos adjacentes. 

 

A justificação da inclusão destas áreas na categoria de espaços naturais, fundamenta-se na 

importância das funções que desempenham nos processos de drenagem hídrica e atmosférica, 

por conformarem diversos habitats com importância para a conservação e pelo facto de 

constituírem um contínuo que permite a ligação entre os diversos espaços que constituem o 

território. 

 

Nestas áreas deverão ser conservadas e valorizadas as galerias ripícolas existentes e 

implementadas as que se encontrarem degradadas ou inexistentes.  

Áreas de Edificação Dispersa  

 

As Áreas de Edificação Dispersa correspondem a espaços existentes de usos mistos, cujo 

edificado é pouco concentrado e se apoia na estrutura viária existente. 

 

Trata-se apenas de uma área localizada nas imediações da vila de Alvito na herdade da 

Tapada da Rossinha com cerca de 80ha para a qual se pretendeu nos finais dos anos 90 o seu 

fracionamento em 10 frações com vista à constituição de um “empreendimento turístico” e a 

construção de 9 habitações, que se encontram atualmente edificadas.  

 

É de referir que o IGAOT considerou nulas as licenças emitidas pela Câmara para estes 

prédios, as quais deram origem às construções existentes (embora não refira todas as 

habitações) o que configura uma situação que importa ver solucionada no âmbito da revisão do 

PDM. 

 

Com a delimitação desta área pretende-se a clarificação e regularização duma realidade 

existente que poderá ser colmatada de forma sustentável e de modo a promover a sua 

valorização.  
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Figura 43. Área de Edificação Dispersa (a vermelho) e área de empreendimento turístico (a azul) 

 

A intenção do empreendimento turístico na fração denominada por Tapada da Mena, tem como 

objetivo constituir um “Club de Campo”. Este é o maior prédio resultante do processo de 

fracionamento (12,5ha) que inicialmente foi licenciado como empreendimento turístico não 

tipificado, com edificações, equipamentos de lazer, picadeiro descoberto com um conjunto de 

boxes para cavalos, etc.; processo suspenso depois de iniciadas algumas construções 

(restaurante, receção). 

 

Esta área surge assim de um processo desencadeado pela iniciativa privada, tendo já um 

histórico e expetativas que se consideram, atualmente, como uma alavancagem para a 

instalação de um empreendimento turístico naquela área.  

 

A proximidade desta área à vila de Alvito reforça e consolida a proposta face á proximidade de 

um importante espaço de valor patrimonial, dado pela presença de valores patrimoniais 

edificados individuais e de conjunto aqui presentes. Localiza-se também na continuidade da 

área de edificação dispersa cuja génese é também associada à fileira do turismo, aproveitando 

redes de infraestruturas existentes. 

 

Apesar de se tratar de uma área que, pelas suas características naturais e paisagísticas 

apresenta condições de forte potencial de atratividade à instalação de serviços turísticos 

compatíveis com o solo rural, representando também uma oportunidade para a diversificação 

do tecido económico concelhio, não se considera a mesma como uma categoria de espaço do 

ordenamento visto se entender que a mesmo é permitido pelas regras gerais do Solo Rural do 

regulamento, não comprometendo os usos e a paisagem rural e, criando assim condições de 

potenciação do tecido económico municipal e reforçando um dos objetivos estratégicos da 

revisão do plano. 
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QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 

O solo urbano é “aquele para o qual é reconhecida vocação para o processo de urbanização e 

de edificação, nele se compreendendo os terrenos urbanizados ou cuja urbanização seja 

programada, constituindo o seu todo o perímetro urbano”. ( Artigo 72.º do Decreto-Lei 

n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado pelo n.º 316/2007, de 19 de setembro ). 

 

A qualificação do solo urbano teve como base a aferição dos espaços urbanos em função dos 

valores naturais, das dinâmicas urbanas existentes e previstas e das expectativas de uso. 

 

Concretamente, definem-se 2 categorias operativas de solo urbano: o solo urbanizado e o solo 

urbanizável. 

 

Para os dois aglomerados do concelho – Alvito e Vila Nova da Baronia – foram redefinidos os 

respetivos perímetros urbanos, tendo em conta o programa de revisão do plano, os 

compromissos municipais e as pretensões/intenções decorrentes da leitura e avaliação da 

gestão no período de vigência do PDM/93.  

 

Em termos de estrutura de ordenamento passamos a apresentar as diferentes categorias 

operativas e categorias funcionais de solo urbano, sendo que mais à frente é feita uma 

abordagem em termos de aglomerados urbanos identificando os aspetos estruturantes da sua 

organização e proposta. 

 

SOLO URBANIZADO 

 

O solo urbanizado é “aquele que se encontra dotado de infraestruturas urbanas e é servido por 

equipamentos de utilização coletiva”. (Artigo 22.º do Decreto-Regulamentar n.º 11/2009, de 29 

de maio). 

 

Genericamente correspondem às áreas que se apresentam com elevados índices de 

infraestruturação e densidade de ocupação humana, predominantemente ocupados por 

habitação, serviços e indústrias compatíveis, equipamentos públicos e privados e incluindo 

áreas não edificadas mas comprometidas por alvarás emitidos. 

 

A Categoria de Solo Urbanizado integra as subcategorias de Espaços Centrais – Centro 

Histórico de Alvito e Zona Antiga de Vila Nova da Baronia, Espaços Residenciais, Espaços 
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de Atividades Económicas, Espaços Verdes e Espaços de Uso Especial que compreende 

Equipamentos de Utilização Coletiva e Turismo. 

Espaços Centrais – Centro Histórico de Alvito e Zona Antiga de Vila 

Nova da Baronia 

 

Os espaços centrais correspondem a “áreas que se destinam a desempenhar funções de 

centralidade para o conjunto do aglomerado urbano, com concentração de atividades terciárias 

e funções residenciais”. ( Alínea a) do número 1 do artigo 21.º do Decreto Regulamentar 

n.º 11/2009, de 29 de maio). 

 

O Espaço Central da vila de Alvito e de Vila Nova da Baronia são definidos pelos respetivos 

centros históricos, os quais concentram um forte valor patrimonial edificado de conjunto e de 

exemplares individuais, tal como reforçado nos relatórios de património. A morfologia dos 

espaços, a escala urbana e a diversidade funcional de alguns edifícios reforçam a unicidade e 

o valor cultural dos mesmos. Ambos representam a génese destes aglomerados, atualmente 

fortemente consolidados e a partir dos quais a malha urbana se expande. 

 

Relativamente ao aglomerado de Alvito esta área corresponde ao Centro Histórico, definido no 

Plano de Urbanização aprovado, que a revisão do PDM pretende revogar. A delimitação da 

Zona Antiga de Vila Nova da Baronia corresponde à delimitação constante no Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação de Alvito. 

 

A proposta do plano visa a manutenção do valor patrimonial de conjunto, pela manutenção da 

escala, morfologia e alinhamentos existentes, procurando a multifuncionalidade e versatilidade 

dos espaços edificados sem que estas ponham em causa o referido valor cultural e patrimonial. 
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Figura 44. Espaços Centrais - Centro Histórico De Alvito E Zona Antiga De Vila Nova Da Baronia 

 

Espaços Residenciais 

 

Os espaços residenciais são entendidos como “áreas que se destinam preferencialmente a 

funções residenciais, podendo acolher outros usos desde que compatíveis com a utilização 

dominante”. ( Alínea b) do número 1 do artigo 21.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 

de maio). 

 

São as áreas envolventes ao centro histórico de Alvito e à zona antiga de Vila Nova da 

Baronia, onde predomina a função habitacional, com algum serviço de apoio à função urbana, 

com uma malha mais ou menos densa.  

 

 

Figura 45. Espaços Residenciais – Alvito e Vila Nova da Baronia 
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Espaços de Atividades Económicas 

 

Os espaços de atividades económicas são entendidos como “áreas que se destinam 

preferencialmente ao acolhimento de atividades económicas com especiais necessidades de 

afetação e organização do espaço urbano”. ( Alínea c) do número 1 do artigo 21.º do Decreto 

Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio). 

 

São assim, destinadas à ocupação industrial, de armazenagem e serviços, sem embargo da 

possibilidade de instalação de outros usos nomeadamente comerciais, de equipamento e 

serviços ou atividades que apenas se poderão instalar em parcelas autónomas das instalações 

industriais, desde que do facto não resultem condições de incompatibilidade. 

 

Estas áreas predominantemente ocupadas por atividades económicas de serviços e 

armazenagem estão confinadas a duas bolsas existentes na Vila de Alvito constituídas por um 

número reduzido de empresas. Apresenta-se ainda o espaço de atividades económicas 

existente a sul da vila de Alvito, junto à linha do caminho-de-ferro sendo a fábrica de extração 

de óleo de bagaço de azeitona da UCASUL – União de Cooperativas Agrícolas do Sul, 

apresentando-se como uma dimensão apreciável e que poderá crescer nos próximos anos, 

fruto do investimento na fileira da azeitona para o qual este território revela especial potencial. 

Exemplo disso é o investimento espanhol que tem ocorrido no Alentejo, com o aumento da 

exploração da oliveira e seus derivados. 

 

 

 

Figura 46. Espaços de Atividades Económicas 
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Espaços Verdes 

Os espaços verdes são entendidos como “áreas com funções de equilíbrio ecológico e de 

acolhimento de atividades ao ar livre de recreio, lazer, desporto e cultura, agrícolas ou 

florestais, coincidindo em todo ou em parte com a estrutura ecológica municipal”. ( Alínea d) do 

número 1 do artigo 21.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio). 

 

Assim, os Espaços Verdes compreendem as áreas verdes integradas no tecido urbano que 

constituem locais privilegiados para as atividades de recreio e lazer e uso coletivo.  

 

A proposta de desenvolvimento do Plano Diretor Municipal procura, no cumprimento das 

diretivas comunitárias e nacionais, a valorização e salvaguarda dos valores naturais, numa 

perspetiva de equilíbrio com as restantes componentes de ordenamento do território. Na 

perspetiva dessa valorização ambiental e da qualificação das condições de vida e atratividade 

concelhias, a definição de Áreas Verdes, interage valorizando de forma coesa e integrada a 

envolvente urbana, fortemente marcada pela presença diversificada de fortes valores 

patrimoniais não só naturais mas também construídos. 

 

O PDM procura desenvolver um conjunto sistematizado e planeado de ações com vista ao 

conhecimento, conservação e gestão do conjunto de áreas, recursos, valores e sistemas 

fundamentais naturais, promovendo uma diversidade funcional destes espaços, que vão desde 

a sua contemplação, uso informal e espontâneo, uso formal organizado (espaços de recreio 

localizados com recurso a infraestruturas compatíveis com o meio em que se inserem) e o uso 

recreativo. Desta forma, foram delimitados Espaços Verdes quer em Alvito quer em Vila Nova 

da Baronia em áreas centrais com caraterísticas ambientais compatíveis com a função de 

recreio e lazer.  

 

Figura 47. Espaços Verdes 
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Espaços De Uso Especial 

 

Os espaços de uso espacial são entendidos como “áreas destinadas a equipamentos ou 

infraestruturas estruturantes ou a outros usos específicos, nomeadamente de recreio, lazer e 

turismo, devendo as suas funções serem mencionadas na designação das correspondentes 

categorias ou subcategorias”. ( Alínea e) do número 1 do artigo 21.º do Decreto Regulamentar 

n.º 11/2009, de 29 de maio). 

 

Deste modo temos como subcategorias os Equipamentos de Utilização Coletiva e o Turismo 

que passamos a descrever. 

 

EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA 

 

Correspondem a áreas destinadas à localização de instalações destinadas a serviços públicos 

de caráter educativo, saúde, social, cultural, desportivo, administração pública, recreio e lazer. 

 

Localizam-se no aglomerado urbano da vila de Alvito e em menor escala em Vila Nova da 

Baronia. São equipamentos de índole diversa inseridos na malha urbana dos aglomerados que 

para além da sua função possuem um papel estruturante. 

 

 

Figura 48. Espaços de Utilização Coletiva – Alvito e Vila Nova da Baronia 
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TURISMO 

Trata-se de uma subcategoria de espaço urbano ocupado com empreendimentos turísticos. 

 

Verifica-se que unicamente no aglomerado de Alvito existe um espaço destinados à atividade 

turística. 

 

 

 

Figura 49. Turismo - Alvito 

 

 

SOLO URBANIZÁVEL 

 

O solo urbanizável é “aquele que se destina à expansão urbana e no qual a urbanização é 

sempre precedida de programação”. (Artigo 22.º do Decreto-Regulamentar n.º 11/2009, de 29 

de maio). 

 

A definição de categorias correspondentes a solos urbanizáveis permite desenvolver uma 

correta gestão urbanística, dado que estabelece o controlo da ocupação do uso do solo, 

permite definir uma eficiente programação dos investimentos, nomeadamente das redes de 

infraestruturas e dimensionamento dos equipamentos e dos espaços verdes. 

 

A delimitação destas subcategorias de espaço, que correspondem a áreas de expansão dos 

dois aglomerados, teve em atenção as características fisiográficas do território, a política de 

ordenamento, nomeadamente no que toca às atividades económicas – turismo, serviços e 

armazenagem –, os compromissos e pretensões, equipamentos e os traçados existentes das 

redes de infraestruturas. 
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Espaços Residenciais 

 

Os Espaços Residenciais correspondem às áreas de expansão, para os quais se propõe virem 

a adquirir as características de espaços urbanos, mediante a execução de planos de pormenor, 

operações de loteamento, de iniciativa pública ou privada e a execução de obras de 

infraestruturas. 

 

As propostas referentes a esta categoria para os aglomerados urbanos de Alvito e Vila Nova da 

Baronia, correspondem a áreas de expansão predominantemente destinados a uso 

habitacional.  

 

Estas áreas situam-se nas franjas dos aglomerados urbanos, na continuidade da malha urbana 

existente, localizadas em áreas com apetência urbanística. Face ao elevado índice de 

densificação urbana dos centros de Alvito e Vila Nova da Baronia constituem reservas de solo 

passíveis de urbanização, planeadas de forma a fomentar a nucleação dos aglomerados e a 

sua contenção evitando a dispersão urbana.  

 

 

 

Figura 50. Espaços Residenciais – Urbanizável 
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Espaços de Atividades Económicas  

 

São categorias de espaços destinados a atividades económicas, nomeadamente oficinas, 

armazenagem, comércio, serviços e atividades correlacionadas. 

 

No prosseguimento da estratégia de desenvolvimento definida para o concelho é desejável 

promover através dos instrumentos de gestão territorial e, em especial no âmbito da revisão do 

plano diretor municipal, áreas destinadas à localização das atividades económicas.  

 

Neste sentido, a presente proposta apresenta para o aglomerado de Alvito uma série de áreas 

destinadas a espaços de atividades económicas situadas na parte Sul da vila. Também para a 

zona industrial existente a sul do aglomerado de Alvito, junto à estação de caminho-de-ferro, se 

propõe uma expansão.  

 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento económico de Vila Nova da Baronia, justifica-

se a proposta de uma zona destinada a espaço de atividades económicas, de forma a oferecer 

a possibilidade de fixação de estabelecimentos industriais e de outra natureza que procurem o 

concelho para a sua instalação. 

 

É de realçar que a forte proximidade a Beja (35 Km) e a Évora (40 Km) significa que Alvito 

potencialmente beneficiará dos investimentos que ocorram nestas sedes de distrito, 

representando o cluster da aeronáutica uma potencial área de investimento que também aqui 

poderá ter consequências, para além das atividades económicas associadas à fileira 

agroflorestal. Importa por isso o plano desde já acautelar a reserva de espaços preferenciais 

para a sua localização.  

 

Figura 51. Espaços de Atividades Económicas - Urbanizável 
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Espaços Verdes 

 

Esta reserva de solo destinada a espaços verdes surge com o intuito de qualificar e valorizar 

uma porção de área que se estende na continuidade do Espaço Verde urbano existente na vila 

de Alvito.  

 

Tem como objetivo reforçar os espaços com funções de recreio e lazer na vila, numa lógica de 

“corredor verde” com funções de recreio e lazer. 

 

 

Figura 52. Espaços Verdes - Urbanizável 

 

Espaços De Uso Especial 

 

Foram definidas as subcategorias de Equipamentos de Utilização Coletiva e Turísmo. 

 

EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA 

 

Trata-se de espaços destinados à ocupação de equipamentos coletivos, de caráter público, 

nomeadamente educativo, saúde, segurança social, cultural, desportivo, administração pública, 

recreio e lazer. 
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Referem-se a reservas de terrenos contíguos aos equipamentos existentes, quer em Alvito, 

quer em Vila Nova da Baronia, que possibilitarão a resposta a necessidades de expansão 

desses equipamentos. 

Figura 53. Equipamentos de Utilização Coletiva – Urbanizável 

 

TURISMO 

São subcategorias de espaços que, pelas suas características naturais e paisagísticas, são 

vocacionadas para uso turístico e, complementarmente para uso habitacional de acordo com 

as regras estabelecidas pela legislação sobre empreendimentos turísticos e correspondendo às 

intenções privadas e compromissos municipais. 

 

A presente proposta de perímetro urbano para o aglomerado de Alvito contempla uma área 

para a instalação de empreendimento turístico a Nascente da Vila. 

 

 

Figura 54. Turismo - Urbanizável 
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A proposta da classificação e qualificação do solo descrita acima encontra-se representada 

graficamente na figura seguinte.  

 

 

Figura 55. Planta de Ordenamento 
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Aglomerados Urbanos  

As categorias de espaços que constituem os perímetros urbanos propostos acolheram as 

propostas formuladas no Plano de Urbanização de Alvito (PUA), com as necessárias 

atualizações, bem como as pretensões particulares e compromissos municipais enquadradas 

numa lógica de consolidação e qualificação do tecido urbano, de fixação de atividades 

económicas, equipamentos coletivos em consonância com estrutura ecológica urbana e a 

estratégia de desenvolvimento para o concelho. 

Vila de Alvito 

 

 A proposta de revisão do Plano Diretor Municipal propõe a revogação do Plano de 

Urbanização de Alvito (Resolução do Conselho de Ministros n.º 133/99, de 29 de 

outubro); 

 A proposta de ordenamento apoiou-se nos elementos fundamentais do Plano de 

Urbanização de Alvito, nomeadamente a nível de ordenamento, promovendo as 

necessárias atualizações; 

 

 

 

Figura 56. Perímetro urbano do PU de Alvito 
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 Revoga-se ainda o Plano de Pormenor Bairro Tapada do Lucas ou Igrejas (Diário da 

República – II Série N.º 76 – 26-03-1996). 

 Pretende-se essencialmente com a proposta de ordenamento a conformação do 

perímetro urbano da vila de Alvito, pela redefinição do perímetro urbano do PU, face ao 

grau de consolidação existente e às expetativas da sua expansão. 

 Estruturação do perímetro urbano numa lógica de nucleação promovendo a contenção 

urbana e evitando a sua dispersão. 

 Inclusão de algumas pré-existências construtivas no perímetro urbano proposto; 

 Redefinição da circular à vila de Alvito, organizada a partir de troços já existentes, com 

vista a retirar trânsito pesado do centro e a estruturar as áreas de expansão previstas, 

dotando de maior atratividade e competitividade os espaços de atividades económicas 

propostos. 

 A proposta de ordenamento para a vila de Alvito (figura seguinte) contempla um 

Espaço Central que corresponde ao Centro Histórico de Alvito, envolvido por uma 

“coroa” de Espaços Residenciais. A complementar a malha urbana existe uma série de 

espaços afetos a Equipamentos de Utilização Coletiva, a Espaços Verdes e a Área 

afeta ao Turismo. Localizadas predominantemente nas ‘franjas’ da Vila surgem para 

além de três áreas de Espaços de Atividades Económicas, áreas de solo urbanizável, 

representando reservas de solo destinadas a funções habitacionais (Espaços 

Residenciais), empresariais (Espaços de Atividades Económicas) e turísticas (Áreas 

Turísticas). Existem também áreas destinadas à expansão dos Espaços Verdes e de 

Equipamentos de Utilização Coletiva, localizados junto das pré-existências.  

 As novas áreas urbanizáveis residenciais correspondem, em parte, a pretensões e 

compromissos municipais 

 A área urbanizável proposta para Espaços de Atividades Económicas corresponde a 

pretensões admitidas pelo município para serem integradas na presente revisão, os 

quais serão servidos pela EN 257 e pela variante a Alvito com o objetivo de aumentar o 

potencial de atratividade empresarial com vista ao desenvolvimento económico do 

concelho. A definição destas áreas têm na génese pré-existências industriais, 

resultando por isso no aproveitamento de sinergias, investimentos municipais previstos 

– oferta de solo programado em condições competitivas para acolher investimentos e 

ainda a definição de acessibilidades estruturantes em termos de mobilidade mas 

também em termos de organização territorial. 
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Figura 57. Proposta de Ordenamento para a Vila de Alvito 

 

 É também de realçar o espaço de atividades económicas localizado a sul da vila de 

Alvito, junto à linha de caminho-de-ferro, que decorre da delimitação uma indústria de 

forte importância municipal criando-se na sua envolvente imediata condições para a 

sua expansão. 

 

Figura 58. Espaço de Atividades Económicas a sul de Alvito 
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Vila Nova da Baronia 

 

 Pretende-se essencialmente com a proposta de ordenamento a conformação do 

perímetro urbano de Vila Nova da Baronia, propondo-se a redefinição do perímetro 

urbano em vigor; 

 Revoga-se o Plano de Pormenor Campo da Feira (Diário da República – II Série N.º 

142 – 23-06-1992) e o Plano de Pormenor Bairro do Dr.º Teófilo Casaca Sim Sim 

(Diário da República – II Série N.º73 – 26-03-1996). 

 A criação de áreas urbanizáveis decorre da necessidade de ajuste do perímetro urbano 

em vigor pela atual indisponibilidade de solo urbano para a edificação. Destina-se 

essencialmente a prever bolsas de terreno para edificação de tipologias de moradias 

unifamiliares em áreas com algumas pré-existências e cuja ocupação será precedida 

de programação e sujeita a UOPG e/ou delimitação de unidades de execução. A sua 

delimitação decorre ainda do interesse manifestado pelos cidadãos, num processo de 

participação ativa, como aspeto a ser considerado no âmbito da revisão do PDM. 

 

 

 

 

Figura 59. Perímetro urbano do PDM em vigor de Vila Nova da Baronia 

 

 Estruturação do perímetro urbano segundo princípios de nucleação promovendo a 

contenção urbana e contrariando a sua dispersão. 

 Assumem-se como os principais objetivos da proposta de ordenamento a inclusão de 

um vasto número de pré-existências construtivas que se encontram fora do perímetro 

urbano, em particular uma mancha significativa localizada a Sudeste do centro. 
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 A proposta de ordenamento para a Vila Nova da Baronia contempla um Espaço Central 

que corresponde à zona antiga, envolvido por uma “coroa” de Espaços Residenciais 

que se estendem até à linha de caminho-de-ferro. A complementar a malha urbana 

existe uma série de espaços afetos a Equipamentos de Utilização Coletiva e a Espaços 

Verdes. Localizadas predominantemente na faixa Oeste surgem áreas de solo 

urbanizável, ou seja, as reservas de solo destinadas a funções habitacionais (Espaços 

Residenciais) e a atividades económicas (Espaços de Atividades Económicas). Existe 

também uma área destinada à expansão de espaço de Equipamento de Utilização 

Coletiva. 

 A área urbanizável proposta para Espaços de Atividades Económicas visa acolher 

interesses de investimento privado manifestados no âmbito dos momentos formais de 

participação decorrente do atual processo de revisão do plano. Desta forma dotar-se-á 

Vila Nova da Baronia de uma futura área empresarial servida pela EN 383 

Desclassificada. 

 

Figura 60. Proposta de Ordenamento para Vila Nova da Baronia 

  



 

 

 

 

lugar do plano, gestão do território e cultura câmara municipal de Alvito 157 

 

 

relatório do plano 

plano diretor municipal  

Alvito  

6.3. NÚMEROS DO ORDENAMENTO 

 

A atual proposta de ordenamento para o Concelho de Alvito, que assenta na aplicação do princípio 

de classificação dos terrenos de acordo com o seu destino básico em solo Rural e Solo Urbano e 

atenta à uniformização da qualificação respetiva em função da utilização dominante do solo (Rural 

ou Urbano) estabelecidos no atual regime de jurídico dos instrumentos de gestão territorial, 

evidencia, de acordo com os valores constantes do quadro abaixo, uma área de 26287,93 ha em 

Solo Rural e 197,39 ha em Solo Urbano. 

 

De forma geral, a proposta de Ordenamento para o município de Alvito contempla 99% das 

categorias em Solo rural, sendo a mais relevante os Espaços Agrícolas de Produção Heterógenas 

37,65%, seguido dos Espaços de Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal - Área Agro-Silvo- 

Pastoril 32,26%, dos Espaços Agrícola de Produção Intensiva 9,87%, Espaços Florestais de 

Conservação 9,01% e dos Espaços Naturais totalizando 6,85%. Relativamente a Área de Edificação 

Dispersa a proposta contempla 51,29 que corresponde a 0,19% da área do município.  

 

Em termos de Solo Urbano os 197,39 ha, encontram-se divididos de acordo com as categorias 

operativas de solo urbano: Solo Urbanizado com 124,58ha e Solo Urbanizável com 72,80ha. 

 

A categoria operativa de Solo Urbanizado contempla as seguintes categorias funcionais: os Espaços 

Centrais, Espaços Residenciais, Espaços de Atividades Económicas, Espaços Verdes e Espaços de 

Uso Especial. A categoria com mais representatividade no concelho é Espaços residenciais 

correspondendo a 0,22%, seguindo-se dos Espaços Centrais com 0,11%. Com menor 

representatividade destaca-se os Espaços de Uso Especial destinados ao Turismo. 

Os Espaços de Atividade Económicas e Espaços Verdes abrangem cerca de 0,02%, cada um, da 

área do concelho. 

 

Com tal, no Solo Urbanizável a categoria mais representativa são os Espaços Residenciais (0,17%), 

no entanto os Espaços de Atividade Económicas tornam-se representativos correspondendo a 

0,07% do município. Os Espaços de Uso Especial correspondem a 0,03% dividido em 

Equipamentos de Utilização Coletiva (0,01%) e Turismo (0,02%). Os Espaços Verdes com apenas 

0,66ha representam 0,002% do território. 

 

Há a referir, ainda que o Plano de Ordenamento da Albufeira de Odivelas, cujo ordenamento inclui 

áreas que se enquadram maioritariamente em solo rural, ocupa 8,49% da área do município 

incluindo a Albufeira em questão. 

 

Apresenta-se de seguida a quantificação resultante da classificação e qualificação do solo derivado 

do processo de planeamento e ordenamento decorrentes do processo de revisão do PDM de Alvito, 

que resultou na seguinte tabela de valores de ordenamento. 
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Tabela 2. Valores de Ordenamento da Revisão do PDM de Alvito 

Categorias de espaço 
Valores  Municipais 

Área 
( ha ) (%) 

Espaço Agrícola de 
Produção 

Intensiva 2847,46 10,75% 

Heterogéneas 8237,11 31,10% 

Espaços de Uso Múltiplo e Florestal - Área Agro-Silvo - Pastoril 10939,74 41,30% 

Espaços Florestais de Conservação 1688,98 6,38% 

Espaços Naturais 
Albufeiras 1534,65 5,79% 

Área de Valorização Ambiental 59,19 0,22% 

Áreas de Edificação Dispersa 51,29 0,19% 

Solo Urbanizado  

Espaços Centrais - Centro Histórico 28,41 0,11% 

Espaços residenciais 57,01 0,22% 

Espaços de Atividades Económicas 15,92 0,06% 

Espaços Verdes 3,89 0,01% 

Espaços de Uso 

Especial 

Equipamentos de Utilização Coletiva 18,24 0,07% 

Área Turística 1,11 0,004% 

Solo Urbanizável 

Espaços residenciais 44,47 0,17% 

Espaços de Atividades Económicas 
17,86 0,07% 

Espaços Verdes 0,66 0,002% 

Espaços de Uso 
Especial 

Equipamentos de Utilização Coletiva 3,23 0,01% 

Área Turística 
6,58 0,02% 

Espaços Canais 

Itinerário Complementar Previsto : IC33     

Estradas Nacionais: EN 257, EN 258, EN 383 Desclassificada     

Estradas Regionais: ER 257     

Estradas Municipais - EM516, EM 523 e EM 524     

Caminhos  Municipais - CM 1001, CM 1002, CM 1003, CM 1003-

1, CM 1004, CM 1004-1 e CM 1007 
    

Vias Propostas     

Rede Ferroviária     

Infraestruturas ETAR     

 Planos em Vigor Plano de Ordenamento da Albufeira de Odivelas 2249,80 8,49% 

 Zonas Inundáveis Zonas Ameaçadas pelas Cheias 769,65 2,91% 

 


