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1. Introdução 

 

O presente relatório visa o apuramento e a ponderação dos contributos recolhidos em sede da 

Discussão Pública efetuada no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal de Alvito, tendo em 

vista a sistematização das mesmas e dos respetivos resultados.  

 

A obrigatoriedade da elaboração do presente documento decorre da Lei, em concreto, quer do 

disposto no artigo 77.º, n.º 8 do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (doravante 

RJIGT), normativo que prevê a ponderação e divulgação dos resultados daquela fase procedimental, 

quer do artigo 151.º, segundo o qual, no âmbito da instrução dos pedidos de depósito, há a 

obrigatoriedade de apresentação do Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública. 

 

Este relatório apresenta, assim, os critérios de análise e ponderação das participações rececionadas, 

bem como a compilação das alterações a introduzir no Plano em resultado da apreciação favorável. 
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2. Da tramitação procedimental em falta para a entrada 
em vigor do Plano Diretor Municipal de Alvito 

 
Tramitação da revisão do Plano Diretor Municipal de Alvito a cumprir 

Considerando a fase procedimental em que se encontra a revisão do Plano Diretor Municipal de 

Alvito  ponderação dos resultados da discussão pública  deverá ainda, ser dado cumprimento 

aos seguintes atos e formalidades procedimentais: 

 

i) Conclusão da fase procedimental da discussão pública do Plano 

De forma a concluir esta fase procedimental em que se encontra o Plano Diretor Municipal de 

Alvito, terá de se dar cumprimento ao seguinte: 

 Ponderação das reclamações, sugestões, observações e pedidos de esclarecimento dos 

particulares; 

 Resposta fundamentada, por escrito, aos interessados nas situações previstas no artigo 

77º, n.º 6 do RJIGT aos mesmos ou, se estes forem em número superior a 20, 

publicação das respostas em dois jornais diários e num jornal regional; 

 Divulgação, através da comunicação social e da página da Internet, dos resultados da 

discussão pública; 

 Esclarecimento direto aos interessados, quando necessário ou conveniente. 

 

É pois, com base na ponderação dos resultados resultantes da discussão pública, que é elaborada a 

versão final da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Alvito. 

 

ii) Envio do Plano para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, para a 

emissão do parecer final.  

A referida versão final é enviada à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

(doravante CCDR), entidade que tem o prazo de 10 dias improrrogáveis para, se assim o entender, 

emitir um parecer final sobre o projeto do plano e que incidirá também sobre as alterações 

decorrentes da ponderação dos resultados da discussão pública.  

 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 78.º, a CCDR não é obrigada a emitir este parecer, o que 

significa que passados 10 dias sem que a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal tenham sido 

notificadas do mesmo, o procedimento pode continuar. 

 

Caso a CCDR entenda emitir o referido Parecer final, o mesmo incide somente sobre questões de 

legalidade (isto é, sobre a conformidade das suas opções com disposições legais e regulamentares 

vigentes ou a sua compatibilidade com outros instrumentos de gestão territorial).  

 

No entanto, tal parecer, ainda que incidindo exclusivamente sobre estes aspetos, não é vinculativo, o 

que significa que o Município, ponderando os argumentos invocados pela mesma, pode, caso 
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entenda que estes não têm fundamento, optar por fazer aprovar o Plano sem dar cumprimento ao 

estipulado naquele parecer. O que revela o vetor da descentralização de competências para os 

municípios, traduzida designadamente, na ausência de carácter vinculativo dos controlos de 

legalidade efetuados pelas CCDR’s e na desnecessidade de ratificação dos planos diretores 

municipais ― que só cede perante incompatibilidades com planos regionais de ordenamento do 

território ou planos sectoriais, de acordo com o n.º 2 do artigo 79.º. 

 

iii) Aprovação do plano pela Assembleia Municipal 

Emitido o parecer final da CCDR e ponderado o seu conteúdo pelo Município, ou no caso de o 

mesmo não ter sido sequer emitido no supra referido prazo de 10 dias, segue-se a aprovação do 

mesmo pela Assembleia Municipal.  

 

iv) Publicação do Plano Diretor Municipal 

Uma vez que a presente revisão do Plano Diretor Municipal de Alvito não contém disposições 

incompatíveis com Plano Regional de Ordenamento do Território ou Plano Sectorial, o mesmo não se 

encontra sujeito a ratificação governamental.  

 

Por este motivo, uma vez aprovado na Assembleia Municipal, a revisão do Plano deve ser enviada 

pela Câmara Municipal para publicação na 2ª série do Diário da República [alínea d) do n.º 4 do artigo 

148.º]. 

 

Para publicação devem ser enviados a deliberação da Assembleia Municipal que aprova a revisão do 

Plano Diretor Municipal, o regulamento, as plantas de ordenamento e as plantas de condicionantes. 

 

Para além da publicação no Diário da República, a revisão do Plano Diretor Municipal deverá ainda 

ser objeto de publicitação no boletim municipal, se existir, bem como em dois jornais diários, num 

semanário de grande expansão nacional e na página da internet do município, conforme o n.º 2 do 

artigo 149.º. 

 

v) Depósito 

Para efeitos do depósito da revisão do Plano, a câmara municipal, remete à DGT (ex-DGOTDU) uma 

coleção completa das peças escritas e gráficas que, nos termos do presente decreto-lei, constituem o 

conteúdo documental do instrumento de gestão territorial, bem como cópia autenticada da 

deliberação da assembleia municipal que aprova o plano, o respetivo relatório ambiental, os 

pareceres emitidos nos termos do presente diploma ou a ata da conferência de serviços, quando a 

eles houver lugar, e o relatório de ponderação dos resultados da discussão pública (n.º 1 do artigo 

151.º). Deve ainda remeter à DGT uma coleção completa das peças escritas e gráficas que, nos 

termos do presente diploma, constituem o conteúdo documental do instrumento de gestão territorial, o 

que é feito em simultâneo via eletrónica e através de uma plataforma informática. 
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3. Relevo da intervenção dos particulares nos processos 

de planeamento1 

 

A intervenção ou participação dos particulares no procedimento de elaboração dos instrumentos de 

planeamento, entendida em sentido amplo, desempenha um papel essencial para a cabal 

prossecução da atividade jurídico-pública de planeamento, que é, no seu cerne, uma tarefa de 

ponderação complexa dos interesses públicos e privados que se concentram na ocupação de uma 

área determinada. 

 

Existe, pois, uma íntima ligação entre o princípio da participação e o da justa ponderação, exigindo 

ambos que a entidade responsável pelo plano proceda a uma adequada ponderação de interesses 

públicos e privados, fato que surge como um reforço do princípio democrático e corolário do princípio 

da imparcialidade da administração, e que assume tanto maior relevância quanto existe uma ampla 

discricionariedade de planeamento, funcionando aqueles dois princípios como importantes limites que 

a Administração planificadora tem de observar. 

 

Numa primeira sede de relevância, este princípio implica a adequada ponderação dos vários 

interesses públicos co-implicados no uso dos solos, tarefa esta que, em face da progressiva 

complexidade da vida social e da multiplicação de entes públicos que intervêm, direta ou 

indiretamente, no âmbito do ordenamento do território, é tudo menos despicienda. 

 

Por outro lado, este princípio determina a necessidade de ponderação dos interesses privados 

envolvidos no planeamento, servindo tal participação como a via através da qual muitos desses 

interesses chegam ao conhecimento da entidade que tem de dar cumprimento àquela obrigação. 

Neste âmbito, especial relevo assume o princípio constitucional da igualdade de tratamento, pelo que 

a prevalência de certos interesses privados em detrimento de outros deve basear-se em fundamentos 

objetivos e claros e não se revelar discriminatória para nenhum dos titulares dos interesses objeto de 

ponderação.  

 

Ainda, como terceiro núcleo de relevância deste princípio, tal ponderação deverá ocorrer também 

entre interesses públicos e privados colidentes (com especial relevo, no que a este últimos diz 

respeito, para os interesses dos proprietários dos solos ou dos detentores de direitos ou posições 

jurídicas qualificadas em relação aos mesmos). 

 

Em termos objetivos, o relevo deferido atualmente à participação dos particulares nos procedimentos 

de tomada de decisões que têm implicações em matéria ambiental, como acontece com o domínio do 

planeamento urbanístico, decorre também de instrumentos internacionais e de logradas experiências 

                                                
1
 Sobre esta questão vide Fernanda Paula OLIVEIRA, Dulce LOPES “O Papel dos privados no planeamento: Que formas 

de intervenção?”, Texto para publicação no n.º do 10º Aniversário da Revista Jurídica de Urbanismo e do Ambiente. 



Plano Diretor Municipal Alvito 

l uga r  do p l an o,  ges t ão de  t e r r i t ór i o  e  cul t ur a  |  C âmar a  M un i c i pal  de  A l v i t o  -  7  

relatório de ponderação das participações recebidas durante o período de 

discussão pública do PDM de Alvito 

 
estrangeiras, que têm um efeito de irradiação jurídica ou, tão-só, de influência de facto no nosso 

ordenamento jurídico.
2
 

 

Porém, a questão da intervenção dos particulares no âmbito dos processos de planeamento não se 

coloca apenas como método ou fator de promoção de um melhor ordenamento do território, ao 

permitir à Administração uma recolha mais fiel e completa dos interesses privados relevantes na 

ocupação do solo, mas, paralelamente, como um direito dos interessados, cujo respeito é essencial 

para se aferir da legitimidade da atuação da Administração. 

 

Nestes moldes, o direito de participação a que nos referimos, previsto na alínea f) do artigo 5.º e no 

artigo 21.º da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e do Urbanismo, e, entre outras 

previsões normativas, no artigo 77.º do RJIGT, no que mais especificamente se refere aos planos 

municipais de ordenamento do território, é sancionado pela própria Constituição, que, quer em geral, 

no âmbito da condução da atividade administrativa (artigo 267.º da CRP), quer, em particular, no 

âmbito dos planeamentos urbanístico e físico do território (artigo 65.º, n.º 5, da CRP), o caracteriza 

como um direito de valor constitucional.
3
 

 

Dito de outro modo, no âmbito do planeamento urbanístico e físico do território (artigo 65.º, n.º 5, da 

CRP), a participação é caracterizada como um direito de valor constitucional, ainda que de cariz 

social. Tal não tem como finalidade afastar a integração do direito de participação, a par do direito à 

informação, da categoria dos direitos, liberdades e garantias, previstos no Título II da Constituição, 

mas antes denunciar o seu relevo plural, seja como mecanismo de expressão e de “defesa” do 

particular perante os poderes públicos, seja como mecanismo auxiliar da atuação da Administração e 

de responsabilização dos cidadão na vida pública. 

 

Deste modo, quaisquer restrições ou condicionamentos a direitos fundamentais devem respeitar os 

requisitos estabelecidos no artigo 18.º da Constituição e incluem-se no âmbito da reserva relativa de 

competência legislativa da Assembleia da República, como decorre da alínea b) do n.º 1 do artigo 

165.º da Constituição. 

 

                                                
2
 Refira-se, apenas a título de exemplo, a Convenção sobre o Acesso à Informação, Participação do Público no Processo de 

Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente, assinada em Aarhus, na Dinamarca, em 25 de Junho de 

1998, e aprovada para ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.º 11/2003, de 25 de Fevereiro e o 

disposto na Agenda 21, adotada na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento (UNCED), 

realizada no Rio de Janeiro em 1992. No que concerne a experiências estrangeiras neste domínio, a referência passa 

necessariamente por Porto Alegre, no Brasil, que, promovendo um modelo de poder local assente na democracia 

participativa, mobiliza instrumentos diversificados de participação, dos quais se acentua o do planeamento participativo. 

3
 Sobre a participação dos particulares nestes termos, vide Fernando Alves CORREIA, Manual de Direito do Urbanismo, cit., p. 

281-298, e Fernanda Paula OLIVEIRA, Instrumentos de Participação Pública em Gestão Urbanística, Coimbra, CEFA, 2000, 

p. 51-59. 
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Em face, sobretudo, da sua indispensável função de defesa ou de compensação dos particulares 

contra a ampla margem de apreciação de que goza a Administração na conformação material dos 

seus direitos e interesses legítimos através dos processos de planeamento territorial, ele é 

configurado como uma garantia análoga aos direitos, liberdades e garantias, previstos no Título II da 

CRP, pelo que quaisquer restrições ou condicionamentos a ele referidos devem respeitar os 

requisitos estabelecidos no artigo 18.º da CRP. 

 

De igual modo, esta garantia, por gozar da característica da aplicabilidade direta, poderá ser feita 

valer na ausência de lei, na omissão das disposições legais e mesmo contra ela, devendo a atuação 

das entidades municipais responsáveis pelos processos de planeamento assegurá-la na maior 

extensão possível. 

 

3.1.  A participação dos particulares no momento da discussão pública 

 

A exigência constitucional de participação dos interessados nos processos de planeamento encontra-

se concretizada no RJIGT que prevê formas e momentos de “abertura” da Administração à 

intervenção dos particulares nos procedimentos de planeamento do território. 

 

A este propósito, o artigo 77.º do RJIGT, para além da participação preventiva (logo aquando da 

abertura do procedimento de elaboração do plano) e da admissibilidade da participação ao longo de 

todo o procedimento, prevê a chamada participação sucessiva concretizada através de uma 

discussão pública formal e que corresponde a uma participação-audição dos particulares no 

procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal. 

 

É este o momento especificamente previsto para os particulares intervirem no procedimento de 

planeamento, oferecendo as suas contribuições e sugestões ou apresentando as reclamações em 

face do estado em que se apresenta o plano. 

 

E gerando a introdução de alterações ao projeto inicial do Plano a qual é, precisamente, a 

consequência mais normal da discussão pública, e que reflete e se baseia diretamente nas 

sugestões, observações ou reclamações apresentadas nesta fase do procedimento de planeamento. 

 



Plano Diretor Municipal Alvito 

l uga r  do p l an o,  ges t ão de  t e r r i t ór i o  e  cul t ur a  |  C âmar a  M un i c i pal  de  A l v i t o  -  9  

relatório de ponderação das participações recebidas durante o período de 

discussão pública do PDM de Alvito 

 

4. Enquadramento legal do período da discussão pública 

 

A Elaboração da revisão do Plano Diretor Municipal de Alvito ocorre num quadro legal enquadrado 

nas Políticas de Ordenamento do Território – Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e 

de Urbanismo (Lei N.º 48/98 de 11 de Agosto, LBPOT), regulamentado pelo Decreto-Lei N.º 380/99 

de 22 de Setembro, com as demais alterações introduzidas ao RJIGT. 

 

No âmbito da mesma, há um conjunto de princípios a mobilizar e a atender como pressuposto de 

validade da própria elaboração do Plano, sendo precisamente um deles o da participação, o qual 

pode ocorrer em diferentes momentos, formas e mecanismos ao longo do processo de elaboração do 

Plano.  

 

O seu cumprimento, além de ser enriquecedor de todo o processo é, mais do que tudo, legitimador do 

mesmo podendo, em determinadas circunstâncias, conduzir à introdução de alterações e à mudança 

dos critérios de decisão neste domínio. 

 

O direito à participação é consignado na legislação (Lei n.º 83/95 de 31 de Agosto, Decreto-Lei n.º 

380/99 de 22 de Setembro, Artigo 6.º) ocorrendo um dos seus momentos formais, em termos de 

planeamento e ordenamento do território, e concretamente no que respeita à elaboração de PMOT’s, 

aquando do momento da Discussão Pública, conforme Artigo 77.º do referido Decreto-Lei, nas suas 

sucessivas versões. 

 

A fundamentação da recusa na adoção nos planos das sugestões feitas pelo público deve ser 

reforçada. Esta, além de dever cumprir os requisitos legais de validade (clareza, coerência, 

suficiência e completude), deve ser reforçada. 

 

Além de que as entidades públicas devem ter a preocupação de usar fundamentos que 

correspondam à verdade e sejam reais e verosímeis. É que, como se sabe, se a falta de 

fundamentação apenas torna o procedimento anulável por vício de forma, vício este sanável ou 

superável, já o uso de argumentos que ofendam a verdade pode ferir o próprio conteúdo do ato, com 

consequências irreversíveis do ponto de vista material. 

 

Ademais, implica que a Administração se apetreche, quer em termos organizacionais, quer de 

competência, para responder cabalmente às solicitações que lhe são dirigidas no âmbito dos 

procedimentos de participação, sendo obrigada a deixar de assumir a posição de indiferença. 
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5. Publicitação e Divulgação da Discussão Pública  
 

Foi deliberada na reunião de câmara realizada no dia 16 de junho de 2014 a abertura do processo de 

discussão Publica do PDM de Alvito. No dia 20 de junho de 2014 foi publicado Aviso n.º 7300/2014 do 

Diário da Republica, 2.ª Serie, para a abertura do período de discussão pública da proposta final de 

revisão do Plano Diretor Municipal de Alvito, o período de consulta pública teve a duração de 40 dias 

úteis. A população pode consultar os diferentes documentos que constituem o processo de revisão do 

PDM e, principalmente, esclarecer todas as dúvidas em relação ao enquadramento dos seus prédios. 

Todos os elementos estiveram disponíveis na página da internet da Câmara Municipal de Alvito 

(www.cm-alvito.pt) e nos serviços municipais (Balcão Único de Atendimento). 

 

 

Figura 1. Aviso publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 117 — 20 de junho de 2014 

 

O município procedeu igualmente à publicitação do período de discussão pública por intermédio de 

Aviso a toda a população. 
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Figura 2. Aviso da publicitação da discussão Pública da revisão do PDM de Alvito 

 

A participação pública foi também publicitada através de meios de comunicação nomeadamente na 

imprensa escrita, como por exemplo no Correio do Alentejo, ilustrando assim recurso a uma 

diversidade de meios de comunicação e divulgação para fomentar e promover a participação pública 

ativa no processo de revisão do PDM. 
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Figura 3. Extrato do Correio do Alentejo a publicitar a Revisão do PDM de Alvito 

 

Importa ainda realçar que durante todo o período da discussão pública houve atendimento 

permanente nos serviços municipais (Balcão Único de Atendimento) a todos os interessados, tendo 

sido realizado em 28 de julho de 2014, pelas 21h00, no Centro Cultural de Alvito a sessão pública de 

apresentação da proposta de revisão do PDM, que também foi alvo de divulgação para a população. 
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Figura 4. Divulgação da Sessão de esclarecimento da revisão do PDM de Alvito 
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6. Metodologia Adotada 
 

Com o objetivo de se proceder a uma análise e tratamento equitativo de todas as sugestões 

apresentadas, optou-se por adotar uma metodologia de apreciação e ponderação individualizada.  

 

De acordo com o quadro legal atrás referido, nomeadamente no que se refere RJIGT, dispõe o Artigo 

77º, nos seus números 5, 6 e 8, que deverá a Câmara Municipal ponderar todas as participações, 

respondendo fundamentadamente às mesmas, nas circunstâncias referidas na lei. Assim, após 

terminado o período de Discussão Pública: 

 

5 - A câmara municipal ponderará as reclamações, observações, 

sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados pelos particulares, 

ficando obrigada a resposta fundamentada perante aqueles que 

invoquem, designadamente: 

a) A desconformidade com outros instrumentos de gestão 

territorial eficazes; 

b) A incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem 

ser ponderados em fase de elaboração; 

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 

d) A eventual lesão de direitos subjetivos. 

 
6 - A resposta referida no número anterior será comunicada por escrito 

aos interessados, sem prejuízo do disposto no artigo 10.º, n.º 4, da Lei 

n.º 83/95, de 31 de Agosto. 

 
8 - Findo o período de discussão pública, a câmara municipal pondera e 

divulga, designadamente através da comunicação social e da respetiva 

página da Internet, os respetivos resultados e elabora a versão final da 

proposta para aprovação. 

 

No sentido de uma clara organização deste procedimento, as participações foram sinteticamente 

identificadas por N.º de Registo, Requerente, Localização, Objeto da Participação, Uso Atual, 

Restrições de utilidade pública, Ponderação e Decisão. Esta informação encontra-se sistematizada 

na tabela apresentada em Anexo. 
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7. Análise das participações 
 

Durante o período formal de Discussão Pública registou-se um total de 7 participações.  

 

Todas as participações, exceto uma, estão relacionadas com atividades económicas, nas áreas de:  

- Agroindústria,  

- Turismo e restauração  

- Construção civil.  

 

As participações, cuja incidência territorial é na freguesia de Alvito, versam na maioria sobre questões 

de interesse privado / pessoal, requerendo para o efeito capacidade construtiva para os seus prédios, 

através da possibilidade de ampliação das edificações existentes, bem como, a integração dos 

prédios em solo urbano. São ainda sugeridas algumas alterações regulamentares que incidem 

maioritariamente sobre matéria de parâmetros urbanísticos e uma em matéria de legalização. 

 

 

Figura 5. Localização das participações com incidência territorial no concelho de alvito 
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8. Alterações Introduzidas na Proposta  

 

 

Como referido, as participações foram analisadas caso a caso, avaliando-se o seu enquadramento 

face à estratégia subjacente à proposta de revisão do PDM. Esta avaliação teve por base os 

seguintes critérios: 

 

 Enquadramento na estratégia prosseguida em termos de uso e ocupação do solo; 

 Existência de condicionamentos legais e regulamentares supervenientes à versão 

originária do PDM; 

 Salvaguarda dos valores ambientais e culturais; 

 

Em termos de qualificação do solo foram introduzidas correções decorrentes da situação existente 

resultando em ligeiros ajustamentos. 

 

Assim, as alterações introduzidas não puseram em causa o interesse das entidades com interesse no 

território, tendo em conta ter-se solicitado parecer nas áreas com incidência`, por exemplo em RAN, a 

qual se verificou ser desfavorável à pretensão diligenciada. 

 

Conclui-se que as alterações decorrentes das participações no âmbito da Discussão Pública não 

constituem uma alteração substancial da proposta do Plano, mantendo-se a estratégia e modelo de 

ocupação previsto para o Concelho de Alvito. 

 

Assim, entende-se que se encontra isenta a promoção de um novo período de Discussão Pública, 

devendo o presente relatório ser submetido à apreciação da Câmara Municipal, para posteriormente 

ser enviado para parecer final, e ao abrigo do disposto no artigo 78.º do RJIGT, o projeto de versão 

final para obtenção de parecer final da CCDRA. 

 

PLANTA DE ORDENAMENTO 

 

Foi alterada a delimitação entre as categorias operativas do Espaço de Atividades Económicas da 

Zona Industrial de Alvito, face à existência de novas áreas construídas, devidamente licenciadas, no 

âmbito da ampliação do estabelecimento industrial “UCASUL” de acordo com a ponderação à 

participação 7.1B. Procedeu-se de modo semelhante em relação aos espaços de atividades 

económicas a oeste, junto a S. Sebastião em Alvito, que decorre da ponderação à participação 7.3, 

dado que eram espaços urbanizáveis delimitados no Plano Urbanização de Alvito que entretanto 

foram concretizados e adquiriram as caraterísticas de solo urbanizado 

 

Face à ponderação da participação 7.2, alterou-se a categoria funcional do Centro Cultural de Vila 

Nova da Baronia de Espaços Verdes para Espaço de Uso Especial – Equipamentos de Utilização 

Coletiva. 
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PLANTA DE CONDICIONANTES - RAN 

Procedeu-se à correção de um erro na transposição para a Planta de Condicionantes – RAN de 

acordo com a ponderação à participação 7.1A. 

  

REGULAMENTO 

 

Artigo 5.º, n.º 2 

Ponderada a participação 7.4A, entendeu-se alterar o n.º 2 do art.º 5.º, antecedido da frase 

“Supletivamente o Plano adota a seguinte noção a seguir estabelecida:” 

 

Artigo 12.º, c) 

Ponderada a participação 7.4B, entendeu-se, acrescentar no final da alínea c. do art.º 12.º, a 

expressão “...com as exceções previstas na lei;” 

 

Artigo 25.º, n.º 2, a) 

 

Ponderada a participação 7.4C, entendeu-se que seja referida a obrigatoriedade de ser comprovada 

pelos serviços setoriais competentes a localização e a necessidade de construção, quando inserida 

em área sob jurisdição de outras entidades no n.º 2, a), do art.º 25.º. 

 

Artigo 28.º, n.º 5 

Em virtude da ponderação efetuada à participação 5, entendeu-se que a área máxima de implantação 

para empreendimentos de turismo em espaço rural, nas modalidades de casa de campo e 

agroturismo e nos empreendimentos de turismo de habitação pudesse ter um acréscimo de 500m
2
 

para 750m
2
, pelo que a redação do artigo 28.º, n.º 5, seja substituída pela seguinte: 

“Nos empreendimentos de turismo em espaço rural, nas modalidades de casa de campo e agroturismo e 

nos empreendimentos de turismo de habitação poder-se-á admitir a ampliação da construção existente até 

à obtenção de uma área máxima de implantação de 750 m
2
, devendo, em todo o caso, ser sempre que 

possível salvaguardada a altura da fachada existente, admitindo-se, no entanto, ampliações volumétricas 

até ao máximo de dois pisos acima da cota de soleira.” 

 

Artigo 37.º, n.º 3, a) 

Tendo em consideração a ponderação efetuada à participação 5 e as alterações introduzidas no 

artigo 28.º, n.º 5, entendeu-se que nos Espaços Agrícolas de Produção, a área máxima de 

implantação para as obras de reconstrução, com ou sem preservação de fachadas, e ou ampliação 

de edificações legalmente existentes, desde que se destinem a empreendimentos de turismo de 

habitação e de turismo no espaço rural, fosse alterada de 500m
2
 para 750m

2
. 
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Artigo 44º, n.º 1 

Decorrente da análise à participação 7.4E, verificou-se que no quadro 3 que acompanha o n.º 1 do 

art.º 44.º não foi indicado, por lapso, que nas habitações unifamiliares a área máxima de construção é 

de 500 m
2
, conforme limite previsto no PROTA, pelo que se procedeu à introdução do parâmetro 

 

Artigo 49.º 

Ponderada a participação 7.4G, entendeu-se que o art.º 49.º fosse explícito quanto à sua aplicação 

nas zonas de respeito da barragem pelo que se alterou a redação para: 

“São interditas as seguintes atividades, mesmo nas zonas de proteção da albufeira: 

a. Prática de atividades desportivas motorizadas. 

b. Instalação de explorações pecuárias em regime intensivo. 

c. Nesta categoria de espaço é interdita a edificação, exceto para pequenas construções, não 

residenciais, de apoio à manutenção da própria barragem e albufeira e obras de conservação das 

construções existentes.” 

 

Artigo 57.º, n.º 5 

Ponderada a participação 7.4H, entendeu-se que a redação do n.º 5 do art.º 57 seja alterada para 

“São admitidos estabelecimentos industriais enquadrados no tipo 2 e no tipo 3 que comprovem que 

não exista impacto relevante no equilíbrio urbano e ambiental.” 

 

Artigo 74.º 

Ponderada a participação 7.4I entendeu-se que nas tipologias dos estabelecimentos industriais em 

Espaços de Atividades Económicas em solo urbanizável (n.º 1 do art.º 74,º) – tal como no n.º 1 do 

art.º 64.º (Espaços de Atividades Económicas em solo urbano), devem ser admitidos 

estabelecimentos enquadrados nos tipos 2 e 3, alterando a redação do n.º 1 do art.º 74.º em 

conformidade, sob pena ser inviabilizada a expansão do estabelecimento existente na Zona Industrial 

de Alvito, do tipo 2. 

Foi também acrescentado um número 8 ao artigo 74.º com a seguinte redação: “Aplica-se 

supletivamente o disposto para a mesma categoria de espaço em solo urbanizado.” 

 

Artigo 86.º, d) 

Ponderada a participação 7.4K, considerou-se que a especificidade do concelho de Alvito, a 

fragilidade da estrutura económica e o escasso dinamismo empresarial, entendeu-se que o valor 

estabelecido no art.º 86.º d. para que um empreendimento seja considerado de carácter estratégico 

fosse alterado para 500.000,00 €. 
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Artigo 115.º 

Entendeu-se simplificar a redação do artigo 115.º - Norma Revogatória. 

 

RELATÓRIO DO PLANO 

Foram alterados os valores do ordenamento e respetiva análise, de acordo com as alterações 

efetuadas após as reuniões de concertação e decorrentes da Discussão Pública. Foram igualmente 

atualizadas as imagens que sofreram alteração. 

 

QUADRO ESTRATÉGICO MUNICIPAL: HIPÓTESES DE ATUAÇÃO 

Foi atualizada a ilustração referente à alteração das categorias operativas em Espaços de Atividades 

Económicas ocorridas em sede de discussão pública. 

 

PROGRAMA DE EXECUÇÃO E FINANCIAMENTO 

Foi atualizada a ilustração referente à alteração das categorias operativas em Espaços de Atividades 

Económicas ocorridas em sede de discussão pública. 
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Anexo 
 

 
 
 
 

Tabela Síntese das Participações Recebidas, respetiva 

Ponderação e Resultados 
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N.º de 

registo 
Requerente Localização Objeto da participação 

Uso Atual 

 (Proposta da 

Revisão do 

PDM) 

Restrições de 

Utilidade 

Pública? 

Ponderação Decisão 

1 

Prosénior - 

Compra e 

Venda de 

Imóveis, 

Unipessoal, 

Lda. 

Herdade do 

Gamito e 

Manacha, 

Alvito 

Solicita a possibilidade de ampliar o r/c da 

habitação em cerca de 200 m
2 
com vista ao 

piso térreo ser autónomo para a vivência 

de um familiar o qual tem de se socorrer de 

cadeira de rodas. Adianta que desenvolve 

a sua atividade profissional na Herdade 

ligada à exploração agropecuária 

Espaços Uso 

Múltiplo Agrícola 

e Florestal 

RAN | REN 

Sem efeito. Terminado o período de suspensão 

previsto no art.º 117º do RJIGT o pedido de 

licenciamento apresentado foi analisado de acordo 

com as regras urbanísticas do PDM em vigor, com 

as quais o pedido se conforma.  

Previsto no 

Plano 

2 

Maria Antónia 

Goes - Qt.ª 

dos Prazeres 

Barranco do 

Manuel 

Velho, Alvito 

Solicita que a totalidade do prédio no qual 

possui um projeto de Hotel-SPA aprovado 

pela CMA em 2007, seja incluído em 

espaço urbano. 

Espaços 

Agrícolas de 

Produção – 

Heterogéneas 

Espaços Uso 

Múltiplo Agrícola 

e Florestal 

RAN | REN 

As restrições à ampliação dos perímetros urbanos e 

a não verificação dos critérios para exclusão da 

RAN e REN, não permitiram que o prédio fosse 

considerado no perímetro urbano. No entanto, 

sendo o uso turístico compatível com os espaços 

agrícolas de produção, e desde que 

salvaguardados os regimes jurídicos das servidões 

existentes, o empreendimento poderá ser 

concretizado. 

Previsto no 

Plano 
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N.º de 

registo 
Requerente Localização Objeto da participação 

Uso Atual 

 (Proposta da 

Revisão do 

PDM) 

Restrições de 

Utilidade 

Pública? 

Ponderação Decisão 

3 

Maria Antónia 

Goes - Qt.ª 

dos Prazeres 

Tapada da 

Rossinha / 

Tapada do 

Mena, Alvito 

Solicita que o prédio denominado Tapada 

da Rossinha ou Tapada do Mena seja 

considerada como zona de turismo, dado 

já existir um restaurante com 230m
2
 e a 

portaria com 50m
2
 licenciados pela CMA. 

Refere que no desenho 01 ordenamento 

2014/06/09 aparece como zona destinada 

a empreendimentos turísticos. 

Espaços 

Agrícolas de 

Produção – 

Heterogéneas 

Espaços Uso 

Múltiplo Agrícola 

e Florestal 

REN  

Por opção do Turismo de Portugal expressa na fase 

de concertação que precedeu o período de 

discussão pública, não foram identificados espaços 

de uso turístico especial fora do perímetro urbano 

existente. No entanto, sendo o uso turístico 

compatível com os espaços agrícolas de produção, 

e desde que salvaguardados os regimes jurídicos 

das servidões existentes, a pretensão poderá ser 

viabilizada. 

Previsto no 

Plano 

4 

Francisco 

Marques & 

Filha, Lda 

Alvito 

Solicita que o prédio onde desenvolve a 

atividade de construção civil e o qual já foi 

excluído da REN, seja igualmente excluído 

da RAN e integrado numa zona de 

atividades económicas com vista a poder 

proceder à legalização das instalações. 

Espaços 

Agrícolas de 

Produção - 

Heterogéneas 

RAN 

O pedido de exclusão da RAN foi novamente 

submetido à entidade competente, que reiterou o 

parecer desfavorável emitido. Não é possível, por 

esse motivo, viabilizar a pretensão 

Desfavorável 

5 
AD Médic - 

Agroturismo 

Horta da 

Vila, Alvito 

Manifesta discordância com a área máxima 

de ampliação dos empreendimentos de 

turismo no espaço rural, proposta no n.º 5 

do artigo 28.º do Regulamento da Revisão 

do PDM de Alvito. Pretende construir um 

edifício polivalente de apoio ao 

empreendimento existente no prédio com 

uma área total de 702,3m2, o que face à 

área de máxima ampliação permitida 

inviabiliza o projeto que inclusive já logrou 

ser reconhecida de relevante interesse 

público por parte da Assembleia Municipal 

de Alvito. 

Espaços 

Agrícolas de 

Produção - 

Heterogéneas 

REN  

Tendo em conta o compromisso assumido, 

considera-se que a área máxima de implantação 

dos empreendimentos de TER poderá atingir 750 

m2, por forma a viabilizar não só esta pretensão 

como outras que venham a surgir para o mesmo 

efeito. 

Favorável 

Parcial 
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N.º de 

registo 
Requerente Localização Objeto da participação 

Uso Atual 

 (Proposta da 

Revisão do 

PDM) 

Restrições de 

Utilidade 

Pública? 

Ponderação Decisão 

6 

Monte dos 

Catacuzes - 

Soc. Agrícola, 

Lda 

Monte dos 

Catacuzes, 

Alvito 

Solicita que seja viabilizada a ampliação da 

habitação em 60m
2
 de acordo com os 

desenhos de apoio. 

Espaços 

Agrícolas de 

Produção - 

Heterogéneas 

RAN | REN 

Sem efeito. Terminado o período de suspensão 

previsto no art.º 117º do RJIGT o pedido de 

licenciamento apresentado foi analisado de acordo 

com as regras urbanísticas do PDM em vigor, com 

as quais o pedido se conforma. 

Previsto no 

Plano 

7.1A 

Maria Luisa 

Warden de 

Almeida Gois 

Valério 

Alvito 

1. Planta de Condicionantes – RAN – 

desenho 2.2 

1.1. A Zona Industrial de Alvito, junto à 

estação de comboio, está assinalada como 

RAN; esta área está delimitada no PDM em 

vigor com a mesma configuração, tratando-

se portanto de um lapso. 

SOLO 

URBANIZADO e 

URBANIZÁVEL - 

Espaços de 

Atividades 

Económicas 

Não 

A RAN Bruta aprovada não inclui a área da zona 

industrial de Alvito, concluindo-se que houve um 

erro de transposição para a Planta de 

Condicionantes - RAN.  

Procedeu-se assim à correção do erro na criação 

do preenchimento das áreas da RAN. 

Favorável 

7.1B 

Maria Luisa 

Warden de 

Almeida Gois 

Valério 

Alvito 

2. Planta de Ordenamento – 

Aglomerados – desenho 1.A 

2.1. Deverá ser atualizada a indicação da 

área urbana/urbanizável da Zona Industrial 

de Alvito, decorrente da expansão do 

estabelecimento industrial existente, para 

este e oeste, que reduziu 

consideravelmente o espaço industrial por 

urbanizar (ver planta em anexo). 

SOLO 

URBANIZADO e 

URBANIZÁVEL - 

Espaços de 

Atividades 

Económicas 

Não 

As novas áreas construídas foram devidamente 

licenciadas no âmbito da ampliação do 

estabelecimento industrial “UCASUL” 

Favorável 
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N.º de 

registo 
Requerente Localização Objeto da participação 

Uso Atual 

 (Proposta da 

Revisão do 

PDM) 

Restrições de 

Utilidade 

Pública? 

Ponderação Decisão 

7.2 

Maria Luisa 

Warden de 

Almeida Gois 

Valério 

Vila Nova de 

Baronia 

2.2. Vila Nova da Baronia – o Centro 

Cultural não está assinalado a azul, como 

equipamento, mas incluído na zona verde 

envolvente. 

SOLO 

URBANIZADO - 

Espaços Verdes 

Não 

O centro cultural deve ser individualizado enquanto 

equipamento, à semelhança dos restantes 

equipamentos, sem prejuízo de ser mantida como 

tal a zona verde envolvente. 

Favorável 

7.3 

Maria Luisa 

Warden de 

Almeida Gois 

Valério 

Alvito 

2.3. Alvito – os espaços de atividades 

económicas a oeste, junto a S. Sebastião, 

devem ser assinalados como solo 

urbanizado; um dos prédios já foi objeto de 

operação de loteamento, tendo sido 

concluídas as obras de urbanização; os 

restantes, embora não estejam loteados, 

têm infraestruturas e edifícios. 

SOLO 

URBANIZÁVEL - 

Espaços de 

Atividades 

Económicas 

Não 

Trata-se de espaços urbanizáveis delimitados no 

Plano Urbanização de Alvito que entretanto foram 

concretizados e adquiriram as caraterísticas de solo 

urbanizado. A revisão do PDM deverá refletir a sua 

evolução. 

Favorável 

7.4A 

Maria Luisa 

Warden de 

Almeida Gois 

Valério 

Não 

aplicável 

3. Regulamento 

3.1. Propõe-se que o n.º 2 do art.º 5.º seja 

antecedido da frase “Supletivamente o 

Plano adota a seguinte noção a seguir 

estabelecida:” 

Não aplicável Não aplicável 3.1 Atendido Favorável 

7.4B 

Maria Luisa 

Warden de 

Almeida Gois 

Valério 

Não 

aplicável 

3.2. Na alínea c. do art.º 12.º, propõe-se 

que seja acrescentada no final a expressão 

“...com as exceções previstas na lei;” 

Não aplicável Não aplicável 3.2 Atendido Favorável  

7.4C 

Maria Luisa 

Warden de 

Almeida Gois 

Valério 

Não 

aplicável 

3.3. No n.º 2.a do art.º 25.º propõe-se que 

seja referida a obrigatoriedade de ser 

comprovada pelos serviços setoriais 

competentes a localização e a necessidade 

de construção, quando inserida em área 

sob jurisdição de outras entidades. 

Não aplicável Não aplicável 3.3 Atendido Favorável  
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discussão pública do PDM de Alvito 

 

N.º de 

registo 
Requerente Localização Objeto da participação 

Uso Atual 

 (Proposta da 

Revisão do 

PDM) 

Restrições de 

Utilidade 

Pública? 

Ponderação Decisão 

7.4D 

Maria Luisa 

Warden de 

Almeida Gois 

Valério 

Não 

aplicável 

3.4. Os usos permitidos na nova edificação 

isolada em solo rural devem incluir, além 

dos equipamentos de recreio e lazer, os 

empreendimentos turísticos (n.º 4 do art.º 

25.º). 

Não aplicável Não aplicável 3.4 Já constava do regulamento, a manter. 
Previsto no 

Plano 

7.4E 

Maria Luisa 

Warden de 

Almeida Gois 

Valério 

Não 

aplicável 

3.5. As normas dos espaços florestais de 

conservação (art.º 44.º) são muito 

restritivas, por comparação com outros 

tipos de espaços em solo rural; propõe-se, 

por uma questão de uniformização de 

critérios e desde que não haja 

incompatibilidade com orientações do 

ICNF, que sejam aplicados parâmetros de 

edificabilidade idênticos aos dos espaços 

agrícolas de produção. 

Não aplicável Não aplicável 

3.5 A pretensão não é compatível com o parecer do 

ICNF emitido na CA. Verificou-se que no quadro 3 

que acompanha o n.º 1 do art.º 44.º não foi 

indicado, por lapso, que nas habitações 

unifamiliares a área máxima de construção é de 

500 m2 , conforme limite previsto no PROTA. 

Desfavorável 

7.4F 

Maria Luisa 

Warden de 

Almeida Gois 

Valério 

Não 

aplicável 

3.6. Nos quadros 2. e 3. incluídos, 

respetivamente, no art.º 41.º e no art.º 44.º, 

considera-se desnecessária a referência a 

afastamentos mínimos às estremas da 

parcela 

Não aplicável Não aplicável 

3.6 Manteve-se a mesma redação, visto que o 

mesmo não põe em causa as disposições do 

regulamento. 

Desfavorável 

7.4G 

Maria Luisa 

Warden de 

Almeida Gois 

Valério 

Não 

aplicável 

3.7. Propõe-se que o art.º 49.º seja 

explícito quanto à sua aplicação nas zonas 

de respeito da barragem. 

Não aplicável Não aplicável 3.7 Atendido Favorável  
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N.º de 

registo 
Requerente Localização Objeto da participação 

Uso Atual 

 (Proposta da 

Revisão do 

PDM) 

Restrições de 

Utilidade 

Pública? 

Ponderação Decisão 

7.4H 

Maria Luisa 

Warden de 

Almeida Gois 

Valério 

Não 

aplicável 

3.8. Tipologias dos estabelecimentos 

industriais em solo urbano, disposições 

comuns – em coerência com o n.º 1 do 

art.º 64.º (Espaços de Atividades 

Económicas em solo urbano), no solo 

urbano devem ser admitidos 

(genericamente) os estabelecimentos 

enquadrados nos tipos 2 e 3, sem prejuízo 

das restrições aplicadas nos Espaços 

Centrais e Residenciais. Propõe-se que a 

redação do n.º 5 do art.º 57 seja alterada 

para “São admitidos estabelecimentos 

industriais enquadrados no tipo 2 e no tipo 

3 que comprovem que não exista impacto 

relevante no equilíbrio urbano e ambiental.” 

Não aplicável Não aplicável 3.8 Atendido Favorável  

7.4I 

Maria Luisa 

Warden de 

Almeida Gois 

Valério 

Não 

aplicável 

3.9. Tipologias dos estabelecimentos 

industriais em Espaços de Atividades 

Económicas em solo urbanizável (n.º 1 do 

art.º 74,º) – tal como no n.º 1 do art.º 64.º 

(Espaços de Atividades Económicas em 

solo urbano), devem ser admitidos 

estabelecimentos enquadrados nos tipos 2 

e 3. Propõe-se que a redação do n.º 1 do 

art.º 74.º seja alterada em conformidade, 

sob pena ser inviabilizada a expansão do 

estabelecimento existente na Zona 

Industrial de Alvito, do tipo 2. 

Não aplicável Não aplicável 3.9 Acrescentado um número 8 ao artigo 74.º Favorável  
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N.º de 

registo 
Requerente Localização Objeto da participação 

Uso Atual 

 (Proposta da 

Revisão do 

PDM) 

Restrições de 

Utilidade 

Pública? 

Ponderação Decisão 

7.4J 

Maria Luisa 

Warden de 

Almeida Gois 

Valério 

Não 

aplicável 

3.10. Com o objetivo de promover a 

atratividade dos Espaços de Atividades 

Económicas, propõe-se que os EAE em 

solo urbanizável possam acolher uma 

diversidade de atividades idêntica à do art.º 

64.º, considerando que um maior leque de 

opções pode ser decisivo para fixar 

potenciais investidores no concelho. 

Propõe-se assim que o n.º 1. do art.º 74.º 

seja desenvolvido para admitir os mesmos 

usos que os EAE em solo urbano. 

Não aplicável Não aplicável 

3.10 Manteve-se a redação, concluindo-se ser 

adequada a diversidade de usos previstos no n.º 1 

do art.º 74.º. 

Previsto no 

Plano 

7.4K 

Maria Luisa 

Warden de 

Almeida Gois 

Valério 

Não 

aplicável 

3.11. Considerando a especificidade do 

concelho de Alvito, a fragilidade da 

estrutura económica e o escasso 

dinamismo empresarial, propõe-se que o 

valor estabelecido no art.º 86.º d. para que 

um empreendimento seja considerado de 

carácter estratégico seja alterado para 

500.000,00 €. 

Não aplicável Não aplicável 3.11 Atendido Favorável 

 


