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PONDERAÇÃO AOS PARECERES DAS ENTIDADES 

CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL DO PLANO DE INTERVENÇÃO NO ESPAÇO RÚSTICO 

DO TRANCOSO E FONTE DA TELHA 

 

 

1. INTRODUÇÃO: 

 

Visa o presente relatório fazer a ponderação dos pareceres emitidos pelas entidades no 

âmbito da Conferência Procedimental do PIER do Trancoso e Fonte da Telha, realizada a 4 de 

fevereiro de 2020. 

Para o seu melhor entendimento, cumpre dizer que ao longo do procedimento de elaboração 

da proposta do Plano foram feitas diversas reuniões sectoriais com as entidades com 

interesses na área do Plano, tendo destas reuniões resultado a proposta que repercute os 

contributos dados pelas mesmas. 

  A metodologia adotada coincide, para melhor acompanhamento e compreensão, com 

a estrutura refletida na ata. 

 

2. ATA – PARECERES DAS ENTIDADES: 

 

CCDR ALENTEJO  

Emitiu parecer global favorável propondo ainda: 

a) a reavaliação da redação do artigo 16.º de modo a torná-lo mais legível.  

Após a reavaliação deste artigo e de novamente ser testado a nível da gestão 

urbanística, concluiu-se pela sua clareza em articulação com as diferentes 

regras impostas, pelo que se decidiu pela sua manutenção. 

b) a alteração do grafismo que identifica os limites da REN na planta de 

condicionantes, o qual foi, por isso, revisto. 

 

APA ARH ALENTEJO  

Emitiu parecer favorável, com algumas recomendações cujo âmbito de aplicação se 

reflete em sede de desenvolvimento de projeto. 
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EDIA  

Emitiu parecer favorável condicionado, propondo algumas alterações regulamentares, 

decorrentes do artigo 31.º do Regulamento Definitivo do Bloco de Vale de Gaio.  

Relativamente a estas, consideramos que por serem regras de gestão não devem ser 

transpostas para este regulamento, com exceção do referido no ponto 3 do parecer, pelo que 

foi acrescentada um número 8 no artigo 16º com a redação sugerida. 

Foi também feita a ressalva no artigo 14.º do regulamento conforme sugerido pela entidade, 

tendo sido acrescentado um número 2, com a redação sugerida. 

 

DGADR  

 

Emitiu parecer desfavorável condicionado, no momento da Conferência Procedimental, tendo 

sido complementado por novo parecer, após reavaliação jurídica do plano por parte da 

entidade, resultando apenas na sugestão de clarificação da redação do artigo 7.º ao qual foi 

acrescentada a frase sugerida pela entidade. 

Foi também alterada a legenda da planta de condicionantes com a introdução da referência 

EFMA, conforme sugerido pela entidade. 

 

ANEPC  

Emitiu parecer favorável condicionado, referindo um conjunto de sugestões, algumas das 

quais se encontram desde já salvaguardadas por lei e outras se referem a matérias que não 

são âmbito de Plano, pelo que não são no plano consideradas. 

 

EDP  

Emitiu parecer favorável. 
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3. OUTRAS ALTERAÇOES 

 

Decorrente ainda do debate no âmbito da conferência procedimental, foram também acauteladas no 

regulamento, no artigo 16. º, regras relativas à instalação de painéis fotovoltaicos, bem como quanto à 

reabilitação da galeria ripícola da linha de água, pelo que foram acrescentados os números 6  e 7 com as 

seguintes redações: 

6. As operações admitidas devem ser objeto de requalificação junto das linhas de água. 

7. Apenas é admita a instalação de centrais fotovoltaicas enquanto complementares à atividade 

agrícola. 

 

Foram também introduzidas alterações ao artigo 16.º do regulamento decorrentes da clarificação da 

articulação com regimes específicos, designadamente com o regime jurídico da REN. 


