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1. INTRODUÇÃO 

 

No tempo de vertigem em que vivemos, não houve tempo para conceber e praticar uma 

verdadeira cultura do território. Fizemos, por isso, uma gestão imprudente dos territórios. 

De um lado, congestionamos território, de outro, desqualificamos território.  

(Covas, 1997) 

 

O Plano de Intervenção no Espaço Rústico (PIER) consubstancia uma modalidade 

específica de Plano de Pormenor (PP) cujo objetivo decorre da oportunidade de 

redinamização da atividade agrícola, indo de encontro às Opções Estratégicas de Base 

Territorial, para o Concelho de Alvito, definidas pelo Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Alentejo (PROT Alentejo), bem como dos objetivos estratégicos de 

desenvolvimento preconizado no Plano Diretor Municipal (PDM), designadamente nos 

referentes ao ‘Desenvolvimento Sustentado da Economia’ nos quais o turismo e o setor 

primário assumem um caráter preponderante. 

 

O enquadramento legal para o efeito, decorre do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão do Território (RJIGT). Porém, o seu enquadramento político afirma-se no 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, mas sobretudo na 

afirmação da política de reabilitação municipal que vai para além da reabilitação urbana. 

 

O presente relatório visa fundamentar as opções e objetivos que o sustentam partindo do 

enquadramento territorial e dinâmicas associadas particularmente a nível da demografia 

e economia, fazendo a análise e caraterização da sua condição atual em termos uso, 

mas também de ocupação, nível de infraestruturação, condicionantes e potencial natural 

de que dispõe. Apresenta ainda referências a exemplos de boas práticas nacionais cuja 

experiência se revelam como importantes aprendizagens para o maior sucesso e 

sustentabilidade da execução dos objetivos deste plano. O contexto internacional dos 

efeitos das alterações climáticas, e a importância que a aplicação destes exemplos pode 

ter na mudança de comportamentos, também não é descurado, bem como a 

demonstração da oportunidade de afirmação de práticas locais em investimentos e 

políticas nacionais – de que é exemplo o investimento do Alqueva.  

 

Tal como mais à frente se poderá constatar, o ponto de partida é o pressuposto da 

recuperação e da valorização do solo agrícola através da diversificação das atividades 
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desta área, de continuidade da vila e, de transição para áreas de exploração intensiva do 

solo. 

 

A elaboração deste Plano de Pormenor constituiu-se, também, como uma oportunidade 

para o envolvimento de uma grande diversidade de entidades numa causa comum que 

obstaculize a ‘gestão imprudente’ do território a que se refere Covas (1997) e criando 

condições para a sua valorização e merecido reconhecimento enquanto exemplo de boa 

prática…  

 

Com efeito é grande o interesse, bem como as expectativas que recaem sobre este 

projeto, que vai muito para além do Plano, se não mesmo, sobretudo para além dele, e 

que desde o início motivou a Câmara Municipal a envolver entidades e associações 

(Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Direção Regional 

de Agricultura e Pescas do Alentejo, Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, Universidade de Évora, 

Estruturas de Desenvolvimento de Infra-estruturas do Alqueva, Produtores Locais de 

Alvito e Vila Nova da Baronia, Escola Profissional de Alvito, COVITO - Cooperativa 

Agrícola de Alvito, Santa Casa da Misericórdia de Alvito), entre outras, não apenas nos 

vários fóruns de debate, nos quais se reconheceu e contextualizou o potencial das hortas 

da vila, a importância da recuperação de práticas ancestrais, as vantagens e potencial 

ambiental desta reabilitação, da recuperação de espécies autóctones cujo valor e 

qualidade é reconhecido, e ainda como uma medida extraordinária de promoção do 

regadio pela diversidade de culturas que aqui se pretende promover.  

 

Pode-se assim afirmar que há neste plano uma convergência efetiva de interesses a 

várias escalas - nacionais, regionais e locais, podendo por isso constituir-se como um 

bom modelo de governança colaborativo. 

 

Mas há também uma oportunidade para gerir território, à escala local, respeitando e 

valorizando o seu potencial natural e humano. Com efeito, esta convergência de 

interesses estende-se aos cerca de quarenta proprietários, que desde o início do 

procedimento foram envolvidos e que com motivação participaram nos debates 

promovidos, demonstrando estar efetivamente focados na exploração e rentabilização da 

exploração agrícola desta área – da sua terra. 
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2. DINÂMICAS TERRITORIAIS 

 

2.1. ORGANIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ADMINISTRATIVA 

 

O concelho de Alvito ocupa uma área de aproximadamente 265 Km² e pertence 

administrativamente ao distrito de Beja. Em termos de Nomenclatura Comum de 

Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUT) faz parte da Região Alentejo – NUT II e 

da Sub-região Baixo Alentejo – NUT III. 

 

 

Figura 1. Enquadramento territorial do concelho de Alvito e da área de intervenção do PIER 

Fonte: CAOP 2018 e EUROSTAT, 2013 

 

A Sub-região Baixo Alentejo integra 13 concelhos, para além de Alvito, o concelho de 

Cuba, Vidigueira, Moura, Barrancos, Ferreira do Alentejo, Beja, Serpa, Aljustrel, Ourique, 

Castro Verde, Mértola e Almodôvar. 

 

O concelho de Alvito situando-se a cerca de 30 km de Beja e 40 km de Évora, 

confrontando a nascente com o concelho de Cuba, a norte com o concelho de Viana do 

Alentejo (Distrito de Évora), a poente, com o concelho de Alcácer do Sal (Distrito de 

Setúbal) e a sul e oeste com o concelho de Ferreira do Alentejo, caracteriza-se por 
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ocupar uma posição relativamente central no contexto da Região do Alentejo, entre as 

sub-regiões do litoral e a fronteira Espanhola.  

 

O território concelhio está dividido administrativamente em duas freguesias, Vila Nova da 

Baronia e Alvito. A freguesia de Vila Nova da Baronia situa-se a norte do concelho, tem 

uma área de aproximadamente 128 km2, sendo servida pela EN 383 que permite a 

ligação à Vila do Torrão (concelho de Alcácer do Sal). A freguesia de Alvito tem uma 

maior área territorial, cerca de 137 km2, e é servida pela EN 257 e pela EN 258, que 

fazem a ligação aos concelhos de Viana do Alentejo, Ferreira do Alentejo, Vidigueira e 

Cuba, e têm uma importante função na estruturação do aglomerado urbano desta vila.  

 

O caminho-de-ferro assume também uma grande importância nas acessibilidades do 

Concelho, através da Linha do Alentejo, segmento Barreiro – Funcheira, que permite a 

ligação ao Algarve, Beja, Évora e Lisboa. 

  

Figura 2. Planta de Localização 
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2.2. DEMOGRAFIA E ECONOMIA 

 

No que concerne ao total de população residente, Alvito apresentava 2 688 habitantes no 

ano de 2001, valor este que diminuiu em 2011, registando-se um total de 2 504 

habitantes, revelando, desta forma, uma tendência de decréscimo populacional, que é 

confirmada nas estimativas de 2018, o que, de resto, é meramente indicativo, em virtude 

destas projeções possuírem um carácter incerto pelo facto de não terem em 

consideração as estratégias entretanto implementadas para atração e fixação da 

população. 

 

Figura 3. População residente, por ano, no concelho de Alvito 

Fonte: INE, 2001, 2011 e 2018* 

* Estimativas INE 

 

Este quadro de diminuição populacional também se regista nas duas freguesias do 

concelho, Alvito (-7,4%) e Vila Nova da Baronia (-6,3%), conforme é possível verificar na 

figura seguinte. 

 

Figura 4. População residente, por freguesias, no concelho de Alvito 

Fonte: INE, 2001 e 2011 
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Por sua vez, apresenta-se, de seguida, a análise da composição da população por 

grupos etários, uma vez que esta reforça a compreensão da estrutura populacional do 

concelho, contribuindo para a perceção das tendências de envelhecimento ou de 

juventude. 

 

Figura 5. População residente, por grupo etário, no concelho de Alvito 

Fonte: INE, 2001, 2011 e 2018* 

 

Assim, verifica-se que entre 2001 e 2011, todos os grupos etários registaram diminuição 

dos efetivos populacionais, situação esta que, de acordo com as estimativas, se mantém 

em 2018, exceto na classe entre os 15 e os 64 anos, que é exatamente aquela que 

corresponde à mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços que entrem 

no ciclo económico. 

 

Este deverá ser um aspeto a ter em consideração, uma vez que este cenário contraria o 

quadro genérico dos concelhos do interior do Alentejo, que se caracterizam pelas 

deslocações da população ativa para os grandes centros urbanos do litoral, para estudar 

ou para trabalhar, o que se reflete na diminuição da estrutura jovem e no aumento da 

população idosa. 

 

Neste sentido, torna-se premente reforçar o fomento de ações que promovam a fixação 

da população, especialmente dos jovens e ativos, o que está muito dependente do papel 

proativo no desenvolvimento de atividades económicas que permitam reduzir o ciclo de 

saída. 
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Face ao exposto, o PIER assume-se que uma importante oportunidade para a criação de 

condições para a permanência da população, na medida em que irá possibilitar a 

revitalização da atividade agrícola tradicional e a instalação de atividades 

complementares geradoras de rendimento, como é o caso do aproveitamento turístico, 

reforçando, assim, a criação de emprego e a diversificação e dinamização da economia 

do lugar, numa lógica de sustentabilidade local. 

 

 

Figura 6. Volume de negócios (%), por atividade económica, no concelho de Alvito 

Fonte: INE, 2017 

 

Aliás, como é possível observar na figura supra, é a atividade económica da agricultura, 

produção animal, caça, floresta e pesca que mais contribuiu para a o volume de negócios 

do município, - que em 2017 registou receitas na ordem dos três milhões de euros, - o 

que avigora a necessidade de reforçar este setor, capacitando-o de capital humano que 

dê continuidade ao potencial de desenvolvimento. 
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Figura 7. Empresas (N.º), por atividade económica, no concelho de Alvito 

Fonte: INE, 2017 

 

Note-se ainda que, observando a figura acima, é também a atividade económica da 

agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca que mais empresas regista no 

município de Alvito. 
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2.3. ÁREA DE INTERVENÇÃO, CONTEXTO E FUNDAMENTAÇÃO  

 

A ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

Na senda do que refere Orlando Ribeiro (1945) - “À roda de algumas cidades 

alentejanas, (…), há hortas cultivadas (…), destinadas essencialmente a abastecer a 

população das grandes aglomerações (…)” - também junto a Alvito sempre existiram 

Hortas, documentadas desde o séc. XVI, que, até há poucas décadas, desempenharam 

um importante papel no modo de vida local.  

 

A área de intervenção do PIER do Trancoso e Fonte da Telha, localizada entre o limite 

sul do perímetro urbano de Alvito e a EM 523, é uma unidade territorial coesa e coerente, 

com cerca de 67 ha, constituída por pequenas propriedades rústicas beneficiadas pelo 

sistema de rega de Alqueva. 

 

 

Figura 8. Localização da área de intervenção do PIER do Trancoso e Fonte da Telha 

Fonte: Bing Aerial, 2018 
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A vocação do uso agrícola da área de intervenção vem desde a origem da 

implantação das primeiras edificações, os “casões” e a habitação do agricultor, 

cuja toponímia, de que é exemplo a “horta do Trancoso”, entre outras, denuncia e 

em que a pequena propriedade se direciona para o cultivo das hortas. Assim 

como, da importância que, à época, estas áreas envolventes aos aglomerados 

urbanos desempenhavam pelo abastecimento com produtos agrícolas frescos. 

 

Trata-se de uma área particularmente representativa do modelo de economia 

tradicional das Hortas, em que a agricultura de regadio - horticultura e fruticultura - 

estava intimamente associada à vida da família que na Horta tinha casa, trabalho 

e sustento. É significativo o facto de se manter a mesma toponímia pelo menos 

desde o séc. XVI.  

 

O uso diverso na função original das “marcas” edificadas – habitações, casões, 

noras, tanques de rega, que se “completava” em harmonia com a prática agrícola 

que as envolvia, numa relação de equilíbrio entre o homem e a natureza, 

constituem vestígios e registos de quem habitou e trabalhou as Hortas ao longo 

dos séculos, e que o PIER pretende valorizar. 

 

Na área de intervenção do PIER também importa contextualizar a prática histórica 

do cultivo do feijão, assentado em três espécies: “o canário”, “o cor de cana” e o 

“branco fidalgo”. Esta prática representava, em tempos, uma referência na região, 

colocando Alvito como um indicador de qualidade do feijão ali produzido. A 

importância desta cultura marcava de tal forma a economia local à época que, no 

mercado tradicional, existia uma área própria e especifica para a comercialização 

deste produto produzido nestes terrenos de Alvito, denominada a “rua do feijão”, 

atendendo à grande procura que o feijão tinha. 

 

A partir dos anos 1960, essencialmente pelo aumento do custo da mão-de-obra, 

inicia-se o processo de abandono destes terrenos de cultivo e, 

consequentemente, também a produção do feijão. 
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A FUNDAMENTAÇÃO DA ELABORAÇÃO 

 

‘Diversificação de atividades em espaço rural diríamos que se trata de produzir 

território, atraente e atrativo, sendo que não existem soluções universais para 

esse efeito, uma vez que cada território reúne carateres, ocorrências e recursos 

muito variados e em estado de aproveitamento muito diverso.’(António Covas, 

1999) 

 

O progressivo abandono de áreas de pequenas propriedades agrícolas, surge 

com o declínio da atividade agrícola tradicional e com o desenvolvimento da 

agricultura intensiva. 

 

Pretende-se, agora, com a elaboração do Plano, enquadrar a sua reabilitação e 

redinamização, afirmando o seu potencial territorial, prevendo-se a consolidação 

deste espaço, tirando partido da qualidade ambiental que ainda preserva.  

 

Em parcelas que não cumprem a área mínima de cultura, logo, sem dimensão 

que permita a sua viabilidade como exploração agrícola, impunha-se uma visão 

de conjunto que atendesse ao mesmo tempo às características históricas do lugar 

e às exigências de adaptação a uma nova realidade, sustentada no potencial do 

regadio, a que o PIER pretende dar resposta.  

 

Estudar este território a uma escala de maior pormenor, representa também o 

esforço de criação de regras apropriadas, com vista ao incentivo da reabilitação 

da atividade agrícola e dos edifícios existente, dando assim continuidade à 

estratégia municipal da reabilitação urbana já concretizada pelas Operações de 

Reabilitação Urbana aprovadas. 

 

Entre outros aspetos a abordar pelo PIER, salientam-se: 

 A manutenção da tipologia da pequena propriedade associada às culturas 

de regadio; 
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 A possibilidade de criação de acessos e infraestruturas de apoio agrícola 

comuns, incluindo estruturas de armazenagem e de apoio à distribuição; 

 A instalação de atividades geradoras de rendimento complementares da 

agricultura de regadio, como as pequenas agroindústrias ou o turismo; 

 O levantamento e reabilitação do património representativo da arquitetura 

tradicional – habitação, tanque, forno, nora, etc. 

 

Nesta redinamização, para além da exploração agrícola dos solos que o 

investimento “Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva” concretiza, existe 

também a oportunidade do seu aproveitamento turístico, com temáticas diversas, 

designadamente as associadas à exploração agrícola, resultando em 

oportunidades/impulsos estruturantes para a diversificação da economia local, 

bem como na criação de emprego, na fixação de população residente e na 

atração e afirmação do destino turístico do Alentejo, tirando partido da 

proximidade geográfica de um dos seus principais polos de atração – a cidade de 

Évora. 

 

Com efeito, esta estratégia vem ao encontro do preconizado na proposta do 

Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT), 

concretizando os desafios colocados por este instrumento nos compromissos que 

define, com particular incidência nos domínios: 

 Natural (medida 1.2 – Valorizar o recurso solo e combater o seu 

desperdício e 1.4 – Valorizar o território através da paisagem); 

 Económico (medida 3.2 – Dinamizar políticas ativas para o 

desenvolvimento rural e 3.3 – Afirmar os ativos estratégicos turísticos 

nacionais); e  

 Social (medida 2.1 – Fomentar uma abordagem territorial integrada de 

resposta à perda demográfica).  
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O CONTEXTO HISTÓRICO - AS HORTAS 

 

O PIER do Trancoso e Vale da Telha abrange uma área, como já referido 

anteriormente, em que as hortas faziam parte do modelo de exploração agrícola 

tradicional e que historicamente remontam ao Séc. XVI em que é expressamente 

feito um pedido ao Rei para proceder à criação da feira, pois havia já à época a 

necessidade de comercializar os produtos produzidos neste local, que eram, 

essencialmente, frutos secos, alhos, cebolas e hortícolas. No entanto, é no Séc. 

XIX que se procede à delimitação das Hortas com a abertura de um poço e a 

instalação de uma nora para servir de água estas parcelas. 

 

A par com a produção agrícola de produtos de época nas áreas designadas por 

Hortas e pomares, coexistiam as culturas arvenses, os olivais e a vinhas, como se 

pode verificar no extrato da “Carta Agrícola” para o concelho de Alvito, datada de 

1885, na secção correspondente á área de intervenção do PIER. Estas cartas 

designadas por Cartas de Pery, correspondem à primeira cartografia em território 

nacional de caracterização dos usos do solo e cujo trabalho de levantamento 

decorreu duma proposta de Pedro Victor da Costa Sequeira de 11 de janeiro 1882 

ao Conselho de Agricultura de Beja, tendo sido encarregado da sua execução o 

então capitão Gerardo A. Pery. Em maio do ano seguinte já eram apresentadas 

ao Conselho a Carta Agrícola, a Carta Agrícola-Mineral e a Memória Estatística 

do concelho de Beja. 

 

A “Carta Agrícola” foi oficializada e alargada a todo o país por decreto de 18-11-

1886, tendo sido criada para o efeito uma Direção de Serviços no âmbito da 

Direção Geral de Agricultura (Ministério das Obras Públicas), conforme Decreto 

de 25 de novembro de 1886. Em 1901 as operações de levantamento da Carta 

Agrícola ficaram a cargo de uma direção especial, dependente da Direção Geral 

de Agricultura, denominada Direção dos Serviços da Carta Agrícola e 
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posteriormente à Repartição de Construções Agrícolas e de Defesa e Ocupação 

do Solo da Direção Geral dos Serviços Agrícolas. Esta informação está disponível 

no sítio da DGADR, hoje em dia a entidade responsável pela gestão e 

manutenção deste espólio documental. 

 

A acompanhar a carta de Pery à escala 1:50000, existe o Anuário Agrícola de 

Pery, onde se encontra a tipologia de Hortas e pomares, o que corrobora a 

tradição destas Hortas de Alvito que acabam descritas nestes levantamentos de 

1885, da seguinte forma: 

“Hortas e pomares: há na freguesia de Alvito 32 hortas e quintas, que ocupam a 

superfície de 46 hectares; 12 d’estas hortas são regadas com as águas da 

nascente de Alvito, mas quasi todas as outras dispõem de ´+água em 

abundância, especialmente a quinta de Água de Peixes e as hortas Nova, do 

Soromenho e da Lameira. A freguesia de Vila nova tem 19 hortas, com a 

superfície de 22 hectares, proximamente. 

Já d’aqui se depreende que a cultura hortícola é bastante desenvolvida neste 

concelho. Antes de se perderem os pomares de laranja que existiam em todas as 

hortas ou quintas, o rendimento d’esta cultura era muito importante; actualmente, 

porém acha-se muito diminuído, tendo-se restringido a sua exploração á cultura 

do feijão e do milho, conservando-se todavia a cultura propriamente hortícola, que 

abastece os mercados das povoações circunvizinhas (…) Á cultura propriamente 

hortícola sucede ordinariamente um sementeira de trigo tremez, que produz bem, 

visto recair em solo húmido e frequentemente remexido pela enxada. Ao tremez 

segue-se o feijão, acompanhado de milhos nas orlas dos canteiros. É partindo 

d’esta ultima cultura que mais seguramente pôde apreciar-se o rendimento das 

hortas, (…)” 

 

Em síntese, a área de intervenção do PIER incide sobre estes terrenos que têm 

na sua origem a tradição das Hortas, tendo também, como já foi referido, o 

objetivo a recuperação da produção do feijão nestes solos, que era uma das 

culturas de tradição e com bons rendimentos no Séc. XIX. 
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Figura 9. Extrato da “Carta Agrícola” de 1885 – Cartas de Pery. 

Fonte: DGADR, 2019. 

 

Este potencial natural impõe-se assim como uma oportunidade de, para além a 

recuperação de um produto de elevado valor biológico e nutricional, contribuir para a 

criação de uma marca de Alvito, e a consolidação de uma estratégia consistente, 

autossustentada e geradora de rentabilidade económica deste território. 
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2.4. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 

As alterações climáticas, com enfoque no aquecimento global, são a maior ameaça 

ambiental com a qual o planeta se depara atualmente. Constituem, por isso, um dos 

principais desafios para o desenvolvimento da humanidade, havendo um consenso 

alargado sobre a necessidade de, por um lado adotar estratégias que facilitem a 

adaptação da sociedade às novas condições de clima e por outro, de implementar 

estratégias e adotar comportamentos que travem a progressão destas alterações. 

 

A agricultura e as florestas em Portugal são particularmente vulneráveis às alterações 

climáticas, tendo uma dupla premência em estabelecer um trajeto que lhes permita fazer 

face ao desafio da adaptação às novas condições: são atividades biológicas fortemente 

dependentes das condições climáticas e as projeções científicas para a região 

mediterrânica apontam para alterações do clima com efeitos muito nefastos no 

crescimento vegetativo e animal.  

 

Com efeito, este desafio é especialmente relevante em Portugal uma vez que a região 

mediterrânica é uma das que se prevê serem mais afetadas.  

 

O Alentejo é o território nacional agrícola por excelência e na última década foram muitos 

os anos em que se registaram secas hidrológicas, com consequências sociais e 

económicas decorrentes dos condicionalismos à rentabilidade económica da 

agropecuária e da agricultura. 

 

A tendência prevista do território do Alentejo é de vir a entrar em processo de 

desertificação a par com outras regiões do sul da Europa e de clima mediterrâneo.  

 

No sentido de minimizar algumas das consequências desta evolução natural, diretamente 

relacionada com a variabilidade climática, foi construído o Empreendimento para Fins 

Múltiplos do Alqueva constituído pelo grande lago artificial e o projeto de regadio que veio 

alterar a dinâmica da zona que abrange, mesmo em termos de microclima. 

 

Como é verificável nos gráficos seguintes, com as normais climatológicas da série de 

dados observados de 1971 ao ano de 2001 e a comparação com a série de 1981 a 2010 

com dados provisórios para a estação sinóptica de Beja, a curva das temperaturas 

médias mensais assume valores ligeiramente mais elevados em relação aos 30 anos 



PIER do Trancoso e Fonte da Telha 

19 

Município de Alvito | Lugar do Plano - Gestão do Território e Cultura, Lda. 

anteriores e os quantitativos de precipitação também tem vindo a diminuir, com a 

particularidade de alguns valores de precipitação média mensais se concentrarem em um 

ou dois dias com grandes quantitativos pluviométricos. Sendo o Alentejo atualmente 

assolado por fenómenos meteorológicos extremos, quer por um lado por longos períodos 

de seca, devidos à ausência de pluviosidade, quer por outro lado, aquando da sua 

ocorrência, esta acontecer em períodos curtos de tempo e em grandes quantitativos, 

decorrendo daí também fenómenos de erosão dos solos. 

 

 

Figura 10. Normais Climatológicas da estação Sinóptica de Beja 

Fonte: IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 2019. 

 

Sensível a esta conjuntura, o município de Alvito pretende, com este Plano, como já foi 

referido, trazer uma nova dinâmica económica e agrícola à área do PIER, mas também 

servir de referência na execução de sistemas tradicionais de produção agrícola onde é 

determinante a participação da agricultura familiar e a sua rentabilização económica.  

 

A proposta pretende implementar um modelo de intervenção, como uma forma de 

aproveitar os recursos hídricos disponíveis na região e recuperar recursos locais na 

persecução de um futuro mais sustentável e com o objetivo de mitigar os riscos de 

desertificação deste território, e ser um exemplo de práticas agrícolas ambientalmente 

mais sustentáveis, com enfoque na conservação dos solos e conservação da água e 

seus usos racionais. 
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3. BOAS PRÁTICAS 

 

Hoje vive-se um contexto de preocupação global sobre a pressão sobre os recursos 

naturais de forma a fazer face às necessidades alimentares da população mundial. A 

Organização das nações unidas através da Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação (FAO) estabelece para 2019-2028 a década da agricultura 

familiar, dando relevância e criando programas, em particular, com os países menos 

desenvolvidos que fomentem e apoiem esta tipologia de agricultura. 

 

No horizonte está um novo paradigma dos sistemas de produção alimentar e do 

desenvolvimento rural, que coloca o ambiente, o social e a economia sustentável como 

questões centrais para assegurar alimentos e nutrição para todos, preservação 

ambiental, emprego e desenvolvimento social, ao apostar na criação de oportunidades no 

mundo rural. Sendo que a agricultura familiar está no núcleo desta mudança, pois é 

responsável pela produção de cerca de 80% do valor total mundial do sector alimentar.  

As famílias de agricultores no seu conjunto representam a maior fonte de emprego no 

mundo, e investem a maior parte das suas receitas no mundo rural, contribuindo para o 

desenvolvimento económico local, por conseguinte os objetivos de desenvolvimento 

sustentável ganham enfoque na agricultura e no seu papel para assegurar a 

concretização das metas de desenvolvimento sustentável mundiais. 

 

Neste contexto a FAO define objetivos e metas para a década que, no substancial 

incidem sobre o combate à fome e à pobreza, nas questões ligadas à segurança 

alimentar e segurança nutricional. 

Portugal está sensível a estas preocupações e já começam a surgir em âmbito municipal 

boas práticas em termos de Planos, à semelhança do que se pretende com o PIER do 

Trancoso e Fonte da Telha. Pois, o mundo rural e os territórios de baixa densidade têm 

que começar a ser vistos como centros de oportunidades para desenvolver práticas 

agrícolas rentáveis, sustentáveis e amigas do ambiente.  

 

Neste contexto, apresentam-se de forma muito sucinta exemplos de boas práticas em 

municípios distintos, dois dos quais têm o foco na reabilitação de espécies locais de 

leguminosas: 

 

 Município de Manteigas: 
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É um exemplo, na medida em que tem desenvolvido um programa de incentivo à 

produção da feijoca, privilegiando um produto e recurso local, que através de uma 

comparticipação/ incentivo financeiro relativo ao cultivo da feijoca fomenta a 

sustentabilidade das famílias do município. 

 

No sentido de promover um produto agrícola que se destaca pela especificidade local, 

constituiu-se uma bolsa de produtores e uma bolsa de fornecedores, no sentido de 

assegurar uma linha de produto que assegure a rentabilidade económica. Assim, 

como foram estabelecidas regras relativamente à qualidade das sementes, boas 

práticas de cultivo e colheita, a par com a divulgação e comercialização, com a 

criação do fim-de-semana gastronómico da feijoca, a confraria da feijoca de 

Manteigas e o desenvolvimento de um produto transformado de pastelaria, o pastel 

de feijoca – têm-se afirmado em eventos gastronómicos nacionais e internacionais. 

 

 Município de São Pedro do Sul: 

Os técnicos municipais incentivam, no terreno, os agricultores a fazerem uma mostra 

da diversidade de feijões que produzem, face ao conjunto de variedades regionais de 

feijão existente e que o município pretende reabilitar. 

 

Num conceito de dinamização do mundo rural, agricultura familiar e dinamização 

económica do sector, por aposta numa espécie autóctone, bastante diversificada e 

um alimento muito rico em termos proteicos. Assim, contam colaboração do Banco 

Português de Germoplasma Vegetal, que acolhe coleções representativas de 

germoplasma dos mais importantes recursos agrícolas de Portugal Continental e 

Ilhas, no sentido de terem um catálogo regional de espécies e sementes apuradas e 

melhoradas. Em termos de eventos, para escoar os produtos apostam num festival 

gastronómico em que o feijão é o elemento principal.  

 

 Município de Arouca: 

Em 2013 pela iniciativa do referido município surge o projeto Arouca Agrícola com os 

seguintes objetivos: 

 Aumentar a coesão territorial; 

 Ligação da agricultura ao ambiente, através do estímulo à manutenção dos 

ecossistemas agrícolas e das paisagens a eles associadas; 

 Estimular a produção local; 

 Combater o abandono das terras; 

 Incentivar novos produtores; 
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 Preservação das variedades regionais; 

 Escoamento dos produtos através da criação de um mercado local; 

 Acompanhamento técnico dos produtores. 

 

Em 2017 o projeto passa a ser coordenado pela AGA – Associação Geoparque 

Arouca, integrando assim a agricultura, a alimentação e o turismo, como vertentes da 

estratégia de desenvolvimento territorial do Arouca GeoparK. Deste modo, assume 

um conceito mais abrangente, apoiando tecnicamente e formando os agricultores, 

promovendo o escoamento dos produtos através da loja Arouca Agrícola, do 

comércio local e das cantinas escolares, valorizando os produtos locais e 

incentivando o aparecimento de novos produtos, principalmente os transformados 

(CM Arouca, 2019; Rederural, 2019). 

O projeto assume também uma componente turística, através da promoção do 

consum0o de produtos locais nos restaurantes, o “Menu GeoFood”. 

 

Atualmente o projeto Arouca Agrícola inclui quase 80 produtores e são 

comercializados hortofrutícolas, plantas aromáticas - medicinais e condimentares - e 

produtos transformados (CM Arouca, 2019). 

 

 

 Município de Penafiel: 

O projeto “Da Nossa Terra”, cujo lema é produzir e consumir localmente, foi criado 

com o objetivo de promover os produtos e a economia locais. Assim, através deste 

procura-se organizar e congregar os agricultores e as suas produções de modo a que 

seja garantido o fornecimento a entidades locais como as cantinas escolares e 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (CM Penafiel, 2019). 

 

Este projeto conta com a parceria da Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Norte (DRAPN) e da Cooperativa Agrícola de Penafiel, Coopenafiel, sendo esta última 

responsável pela articulação entre os agricultores e os clientes. 
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4. ECONOMIA CIRCULAR 

O território é fonte de recursos e de serviços ambientais cuja qualidade e capacidade de 

regeneração importa preservar, de modo a garantir a qualidade e sustentabilidade do 

tecido socioeconómico por ele suportado. PNPOT, 2019 

 

As atuais tendências de aumento populacional, numa sociedade em constante 

transformação sujeita a desafios cada vez mais exigentes, em que a procura e consumo 

dos recursos naturais está sujeita a uma crescente pressão, tem levado à 

consciencialização sobre as questões da necessidade de preservação dos fatores 

ambientais. Tornou-se, por isso, prioritário encontrar formas de minimizar as 

consequências de comportamentos que foram sendo adotados ao longo de muitos anos, 

em que a sociedade de consumo foi tomando conta dos nossos hábitos. 

É fundamental contrariar este paradigma, criando um novo modelo de gestão através de 

uma simbiose entre as políticas de território e de economia circular, e assim tirar partido 

de benefícios ambientais, económicos, sociais e ambientais.   

 

Uma gestão sustentável e equilibrada dos nossos recursos, das atividades económicas e 

sociais, refletida numa economia mais “verde”, conduzirá a uma maior coerência 

ambiental, e por isso ao consequente progresso social e económico melhorando as 

condições e qualidade de vida das pessoas, ao mesmo tempo que se proporciona a 

regeneração do “capital verde” (Economia-circular, 2019). 

 

A figura abaixo representa um exemplo de Sistema de Economia Circular aplicado à 

agricultura e florestas que reflete as preocupações acima mencionadas. 
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Figura 11. Sistema de Economia Circular 

 Fonte: AJAP, Revista da Associação dos Jovens Agricultoras de Portugal, 2017 

 

Neste contexto ganha particular acuidade a estratégia preconizada pelo PIER, 

designadamente quanto ao seu objetivo de reabilitar práticas agrícolas tradicionais, 

criando condições de exploração agrícola alternativas e diferenciadoras da crescente 

exploração intensiva que o empreendimento do Alqueva veio proporcionar. Com efeito, 

pretende-se a diversificação e a valorização de espécies autóctones, de elevada 

qualidade nutricional, motivadora de oferta diferenciadora, na qual este território se 

poderá afirmar. 

 

Os objetivos de intervenção do PIER enquadram-se nos preconizados pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 190-A/2017, que aprova o Plano de Ação para a Economia 

Circular (PAEC) em Portugal, por considerar e procurar desenvolver novas soluções para 

enfrentar os atuais e crescentes problemas ambientais e sociais consequentes da 

globalização dos mercados, bem como do atual modelo económico praticado.  
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O PIER, procura recuperar a produção agrícola de produtos e serviços economicamente 

viáveis e ecologicamente eficientes como o objetivo de minimizar a extração de recursos, 

maximizando, assim, a reutilização e a eficiência do desenvolvimento de novos modelos 

de negócio, através do envolvimento ativo dos atores e agentes locais, bem como da 

oportunidade de rentabilização e diversificação económica e social da população local. 

 

É cada vez mais fundamental uma aposta mais intensiva na renovação das atividades 

tradicionais, ampliando e dinamizando os recursos naturais e endógenos da região, fala-

se, portanto, de um nível de ação muito mais incidente nas questões regionais e 

caracteristicamente próprias do território alvo de análise. 

 

Contudo, é necessário chegar mais perto das comunidades locais, alertando-as para os 

conceitos intrínsecos à Economia Circular, levando-as ao entendimento das vantagens e 

mais-valias da sua adoção.  

 

O Município, num primeiro momento, tem um papel decisivo na divulgação destes novos 

conceitos de gestão económica dos recursos locais e dos seus benefícios, com o intuito 

de gerar uma mudança de atitude e mentalidade e, essa sensibilização, tem efetivamente 

ocorrido na oportunidade de elaboração do presente plano, tendo sido já realizadas 

várias ações de envolvimento não só de entidades, mas também dos residentes e 

proprietários locais.  

 

Com efeito o papel dinamizador da Câmara Municipal, já conduziu ao estabelecimento de 

parcerias de investigação, cujo resultado se tem revelado animador, designadamente na 

recuperação de espécies autóctones e no seu cultivo com sucesso, de que é exemplo o 

feijão canário. 

A aposta num modelo de economia assente na sustentabilidade de recursos, no qual se 

enquadra a recuperação do cultivo das leguminosas tradicionais em Alvito, é essencial no 

sentido de garantir a sua preservação. 
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5. ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

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 

75.º / RJIGT] e a definição de outros indicadores relevantes para a elaboração dos 

demais instrumentos de gestão territorial [alínea l) do Artigo 75.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 4 do Artigo 76.º / 

RJIGT]. 

 

De acordo com a Lei de Bases do Ordenamento do território, o ordenamento organiza-se 

num quadro de interação coordenada dos âmbitos nacional, regional e local e é 

concretizado através de instrumentos de Gestão Territorial. Nesse sentido é determinante 

para a elaboração deste documento, a necessidade de integração dos vários 

instrumentos. 

 

Na sequência da recente publicação da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, a qual 

estabeleceu as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e 

de urbanismo (Lei de Bases) os Planos Especiais passam a Programas Especiais de 

Ordenamento do Território, perdendo a natureza regulamentar e a sua vinculação direta 

aos particulares, ainda que mantendo o vínculo para a administração. 

 

Nos termos do n.º4 do artigo 40.º da Lei de Bases “Os programas especiais constituem 

um meio supletivo de intervenção do Governo e visam a prossecução de objetivos 

considerados indispensáveis à tutela de interesses públicos e de recursos de relevância 

nacional com repercussão territorial, estabelecendo exclusivamente regimes de 

salvaguarda de recursos e valores naturais, através de medidas que estabeleçam ações 

permitidas, condicionadas ou interditas em função dos objetivos de cada programa, 

prevalecendo sobre os planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal”, cabendo 

aos planos territoriais, de âmbito municipal e intermunicipal, estabelecer o regime de uso 

do solo e respetiva execução. 
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Neste sentido, o PIER do Trancoso e Fonte da Telha deverá compatibilizar-se com os 

principais planos e investimentos nacionais e regionais com expressão no concelho de 

Alvito, sendo também devidamente considerada a devida articulação com a política de 

ordenamento municipal. Assim temos: 

 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo l PROT Alentejo; 

 Empreendimento de fins múltiplos de Alqueva - Plano de Intervenção para a Zona 

de Alqueva; 

 Plano Diretor Municipal de Alvito | PDM de Alvito. 

 

No devido enquadramento do RJIGT, que a elaboração do PIER deve considerar, é 

apresentado o respetivo conteúdo material e documental (artigos 102.º e 107.º Decreto-

lei n.º 80/2015, de 14 de maio), sendo que estes deverão ser adaptados às finalidades 

específicas da intervenção, no devido enquadramento que esta modalidade específica de 

plano de pormenor – plano de intervenção em espaço rústico, que a lei lhe confere (artigo 

104.º do Decreto-lei n.º 80/2015, de 14 de maio).  

 

Importa aqui ressalvar que a intervenção municipal se encontra bastante balizada pelo 

facto sobre esta área incidir um conjunto de servidões e restrições de utilidade pública, 

com regimes próprios quanto aos usos e ocupações admitidos, bem como relativamente 

a parâmetros de edificabilidade, particularmente decorrentes do investimento nacional do 

Alqueva - Regulamento do Aproveitamento Hidroagrícola do Bloco de Vale de Gaio, pelo 

que, sob pena de violação de normas e planos, a proposta de intervenção tem que 

necessariamente tê-los na devida consideração. 

 

Assim, considerando os conteúdos supra referidos, temos a referir o seguinte: 

 

• Compromissos urbanísticos:  

 

Não existem alvarás de licenças, de títulos de comunicação prévia, ou 

informações prévias favoráveis emitidos, que se constituam como novos 

compromissos na área de intervenção do plano, para além das operações 

urbanísticas que o levantamento de base topográfica já evidencia. 
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• Perfis longitudinais e transversais dos arruamentos e traçados de infraestruturas: 

 

A proposta não prevê alteração da topografia do terreno, pelo que não considera a 

apresentação de elementos técnicos definidores de modelação do terreno, nem a 

apresentação dos perfis supra referidos.  

 

• Para além disto, também não prevê a execução de sistemas gerais de 

infraestruturas e de equipamentos públicos municipais, pelo que não se apresenta 

uma programação destes investimentos nem respetivo plano de financiamento. 

 

Importa contudo aqui acautelar, que embora não se constitua como conteúdo do 

plano de pormenor, o município prevê um conjunto de incentivos a nível da 

formação, divulgação e também dotação de apoios financeiros, que serão 

definidos a nível de regulamentação municipal, com vista ao investimento em 

espécies, de produção tradicional destas hortas, estando a começar por trabalhar 

no modelo de apoio à produção do feijão canário, face ao atual estado da 

investigação já desenvolvida na recuperação e apuramento cujos resultados 

apontam para o seu efetivo sucesso. 

 

• Relatório sobre recolha de dados acústicos ou elaboração de mapa de ruído: 

 

Dado que não se propõem atividades que contribuam para a alteração dos níveis 

sonoros da área de intervenção ou da sua envolvente e dado que o município já 

dispõe de mapa de ruído, não se justifica a apresentação destes elementos no 

âmbito deste plano. 

 

 • Avaliação Ambiental Estratégica: 

A Câmara Municipal de Alvito deliberou a não classificação do plano para efeitos 

da mesma, nos termos do nº 2 do artigo 78º do RJIGT e de acordo com os 

critérios estabelecidos no anexo do Decreto-Lei nº 232/2007 de 15 de junho, na 

sua atual redação1. 

 

 

 

 

                                                      

1 Edital 66/2018 de 26 de setembro de 2018. 
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5.1. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO 

ALENTEJO  

 

A área de implantação do PIER do Trancoso e Fonte da Telha, encontra enquadramento 

no PROT Alentejo. Na Resolução de Conselho de Ministros n.º 53/2010 de 2 de agosto, 

aprova-se este plano regional como instrumento de desenvolvimento territorial, e que se 

regista num contexto alargado de ações de desenvolvimento regional, no enquadramento 

do já aprovado em 2007, Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, 

PNPOT. 

 

O PROT Alentejo, como um instrumento de desenvolvimento regional que define o 

Alentejo como um território de grandes potencialidades e de forte identidade, vai 

estruturar-se em quatro grandes eixos de desenvolvimento estratégico, sendo que, o que 

assenta no aproveitamento da envolvente de Alqueva, importa à área do PIER. Aborda 

as questões regionais ligadas à modernização da agricultura, sector determinante na 

economia deste território e que, decorrente do investimento nesta infraestrutura 

hidroagrícola, pode ganhar um novo dinamismo, no sentido da modernização.   

 

A agricultura pode assumir um papel estratégico no desenvolvimento rural e intervir 

determinantemente nos processos de transformação que lhes estão associados, 

designadamente os impulsionados pelo Empreendimento para Fins Múltiplos de Alqueva. 

Assim como, a mais-valia dos recursos turísticos como estratégia dinamizadora do 

desenvolvimento em espaço rural. 

 

Diz-nos o PROT Alentejo, que o modelo de desenvolvimento para territórios rurais, 

nomeadamente os agrícolas e florestais, relativamente à preservação dos recursos 

hídricos, deve salvaguardar sempre o uso racional e eficiente da água. 

 

No quadro dos desafios que se colocam no PROT Alentejo, segundo o documento de 

Resolução de Conselho de Ministros, estes podem sustentar-se em vários temas 

determinantes no processo de desenvolvimento e ordenamento deste território: 

 Promover o crescimento económico e o emprego 

 Suster a perda demográfica e qualificar e atrair recursos humanos 

 Consolidar o sistema urbano e desenvolver um novo relacionamento urbano-rural 

 Garantir níveis de adequados de coesão territorial 
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 Valorizar e preservar o património natural, paisagístico e cultural 

 Implementar um modelo de turismo sustentável 

 Potenciar o efeito das grandes infraestruturas (regionais e nacionais) 

 Combater os processos de desertificação 

 

O PROT Alentejo define um conjunto de eixos estratégicos para este modelo de 

desenvolvimento territorial local, em que alguns entroncam na estratégia de 

desenvolvimento proposta pelo PIER, como: a integração territorial e abertura ao exterior, 

a diversificação e qualificação da base económica regional em que interessa reforçar e 

desenvolver de forma sustentada e mais competitiva, sectores de atividade tradicionais e 

estratégicos na ampliação das respetivas cadeias de valor, afirmando setores como o da 

agricultura e do turismo. O desenvolvimento de um modelo de produção agroflorestal e 

agroindustrial com base nas fileiras estratégicas regionais, como leguminosas, hortícolas 

e produtos de qualidade diferenciada, garantindo a utilização racional dos recursos 

disponíveis, articulado com a entrada em funcionamento do EFMA (Empreendimento 

para Fins Múltiplos de Alqueva). 

 

A conservação e valorização do ambiente e do património natural, promovendo o 

desenvolvimento sustentável do espaço rural e dos recursos naturais, como a agricultura 

e as florestas versus a agricultura e o ambiente, dando seguimento às orientações 

políticas europeias baseadas em três grandes instrumentos: 

 Eco condicionalidade; 

 Medidas agroambientais; 

 Apoios a investimentos na agricultura e silvicultura. 

 

Fomentar o aumento da atratividade das áreas rurais com base na multifuncionalidade da 

agricultura e na melhoria global da qualidade de vida, que passa pela revitalização 

económica e social das áreas ruais e de um novo conceito de ruralidade. Em que é 

importante estruturar redes de centros urbanos sub-regionais, assentes na concertação 

intermunicipal de recursos e equipamentos, rentabilizando-os e afirmando 

especializações locais, apostar no dinamismo emergente de pequenas vilas, eixos 

cruciais para a sustentabilidade destes territórios de baixa densidade. 

 

O PROT Alentejo estabelece uma série de normas orientadoras, das quais importa 

ressalvar as que, podem ter direto impacto, na área de intervenção do PIER do Trancoso 
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e Fonte da Telha. Assim, dentro do contexto das atividades agroflorestais definem-se 

normas específicas que devem promover o aumento da competitividade da produção 

agrícola, orientações para usos agrícola e florestal do espaço rural com vista à 

sustentabilidade territorial, social e económica, sendo estas: 

 Preservar todas as áreas com potencialidades agrícolas, fomentando as fileiras 

nos domínios estratégicos regionais, produtos de qualidade diferenciada e as 

fileiras emergentes; 

 Incentivar a produção, promoção e valorização dos produtos tradicionais de 

qualidade; 

 Promover usos agroflorestais que preservem a e fomentem a biodiversidade. 

 

No âmbito do desenvolvimento turístico, as normas específicas estratégicas devem 

privilegiar produtos que associem o recreio e o lazer com o património histórico e 

ambiental, a gastronomia, artesanato, cultura, natureza e descoberta, bem como as 

interações entre as atividades turísticas e as agrícolas e florestais que caracterizam o 

espaço rural. Como exemplos, o turismo em espaço rural, a gastronomia e vinhos, entre 

outros com tradição no Alentejo. 

 

Dentro do quadro das normas específicas do PROT para o desenvolvimento dos 

territórios rurais e no sentido de modernizar e animar as relações urbano-rural, as ações 

da administração devem orientar-se para um desenvolvimento, que tenha por base os 

aglomerados existentes e promover projetos de valorização urbanística dos pequenos 

aglomerados e estimular a capacitação dos atores económicos para o desenvolvimento 

em parceria com programas de valorização económica e mercantil dos recursos 

autóctones. No sentido de promoção de uma estratégia de gestão sustentável dos 

espaços rurais, que privilegie a manutenção da atividade agrícola em zonas com 

condicionantes ou desvantagens naturais.  

 

No contexto das parcerias urbano-rural, diz o PROT Alentejo que deve incentivar-se o 

ordenamento de áreas específicas do território recorrendo quer aos programas de “ação 

territorial”, como a instrumentos de coordenação das atuações das autarquias locais e 

outros agentes, como a elaboração e a implementação de Planos de Intervenção em 

Espaço Rustico. 
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5.2. EMPRENDIMENTO DE FINS MÚLTIPLOS DE ALQUEVA 

 

Desde a elaboração do Plano de Rega de Alentejo – 1957 até ao início da construção da 

Barragem do Alqueva – 1998, passaram 40 anos. Seguiram-se-lhe depois mais 18 anos, 

até à conclusão e operacionalização deste projeto - início da construção da barragem que 

ocorreu em 1998, tendo culminado com a conclusão das infraestruturas afetas ao 

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), em 2016, conforma ilustra 

cronograma abaixo. 

 

 

Figura 12. Cronograma Histórico do Alqueva (continua) 

Fonte: EDIA, 2019 
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Figura 12. Cronograma Histórico do Alqueva 

Fonte: EDIA, 2019 

 

O projeto EFMA tem objetivos e linhas orientadoras apoiados numa estratégia que visa: 

 O fomento da atividade agrícola regional; 

 Uma aposta no travar do despovoamento; 

 A criação de emprego local;  

 A fixação da mão-de-obra.  
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Considera ainda que a dinamização da atividade agrícola deve assentar em produtos de 

elevado valor acrescentado e com forte orientação para os mercados, por forma, a 

aumentar a competitividade do sector agrícola da região face a outras já consolidadas.  

 

Quanto ao Sistema Global de Rega de Alqueva, que beneficia uma área com cerca de 

120 000 hectares, é constituído por um conjunto de 69 barragens, reservatórios e açudes, 

382 km de rede primária, 1 620 km de extensão de condutas na rede secundária, 47 

estações elevatórias, 5 centrais mini-hídricas e 1 central fotovoltaica. 

 

Em 2003 foi determinada a elaboração do Plano de Intervenção para a Zona de Alqueva2, 

que propõe um conjunto de ações adequadas ao cumprimento dos objetivos, que visam o 

bom aproveitamento da valência agrícola criada pelo EFMA. 

 

“O Plano de Intervenção para a Zona de Alqueva permitirá dinamizar a transformação de 

vastas áreas de sequeiro em regadio e realizar culturas competitivas, levando a região do 

Alentejo a deixar de ser uma das mais deprimidas do País, para se tornar numa das 

regiões que maior contributo dará para o Produto Agrícola Nacional.” 

 

Assim, o referido Plano assenta a sua estratégia em quatro eixos: 

 A interligação entre a agricultura, produtora de matéria-prima e a indústria 

transformadora, utilizadora das matérias-primas. 

 Organização dos produtores, vocacionada para a comercialização dos produtos. 

 Orientação da produção para a exportação de produtos competitivos no mercado 

mundial. 

 Concentração de atuações num conjunto de produtos competitivos. 

 

Que se materializam na definição de cinco objetivos de concretização da estratégia, a 

saber: 

 Aumentar a procura dos produtos. 

 Criar dimensão de oferta dos produtos na região. 

 Aumentar o conhecimento dos produtores sobre os produtos. 

 Aumentar a capacidade técnica na região. 

                                                      

2 Despacho n.º 4043/2003 (2.ª série), 27 de fevereiro de 2003; D. R. n.º 49-II Série, de 27 de Fevereiro de 
2003. 
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 Desenvolver a competitividade dos produtos. 

 

No referido Plano é definida a Zona de Intervenção de Alqueva (ZIA), que correspondente 

à área de influência do EFMA, a qual se desenvolve entre Elvas e Aljustrel, ocupando 

cerca de 900 000 ha, numa região fortemente dependente, em termos hidrológicos, do 

regime das chuvas. Nesta inclui-se um conjunto de infraestruturas de perímetros e blocos 

de rega, de forma a mitigar estas condições de seca e potenciar a prática agrícola de 

forma rentável e sustentada. 

 

No que concerne ao regadio inserido na ZIA, a área projetada corresponde a 110 000 ha, 

que na soma, com o regadio público, atinge um total de 133 000 ha. Este sistema de rega 

global, abrange uma extensa área do Alentejo a partir do grande lago construído com a 

barragem no rio Guadiana, a barragem do Alqueva. Estas áreas de regadio devem 

garantir a sustentabilidade ambiental, preservando a paisagem, minimizando os 

impactes, monitorizando a qualidade da água e a promoção de boas práticas agrícolas. 

 

Da consulta de informação disponibilizada pela EDIA, empresa de desenvolvimento e 

infraestruturas do Alqueva, S.A., afere-se que a área de intervenção do PIER é 

atravessada por uma importante infraestrutura de adução no subsistema Alqueva, o 

denominado Circuito Hidráulico de Odivelas-Vale do Gaio, que deriva águas que 

alimentam as albufeiras de Odivelas e Vale do Gaio. 

 

No caminho do cumprimento dos objetivos do Plano de Intervenção para a Zona de 

Alqueva, acima mencionados, são estudadas as potencialidades do regadio no que 

concerne aos produtos agrícolas que servem de valor acrescentado, são elaborados 

quadros de referência dos produtos a desenvolver e uma estimativa do valor gerado. Dos 

produtos estudados destaca-se o Feijão, pela particular importância que tem para a área 

de implantação do PIER do Trancoso e Fonte da Telha, com parâmetros analisados quer 

para o Feijão Seco, quer o Feijão Verde.  

 

Em suma, área de intervenção do PIER está inserida na infraestrutura do Regadio, do 

subsistema Alqueva, no bloco de regadio Vale do Gaio e que é composto pelo Alvito Alto 

e pelo Alvito Baixo, em forma de duas seções. Sendo que a área de implantação do 

PIER, esta está inserida num dos perímetros de rega em exploração do EFMA, como se 

verifica na figura seguinte.  
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Este perímetro de rega, atualmente em exploração, insere-se no Sistema Global de 

Alqueva que conta já, com 120 000 ha de regadio em exploração e é gerido por técnicas 

e equipamentos modernos de telegestão. O que oferece ao agricultor, por um lado a 

garantia de água, mas por outro lado, a obtenção de informação em tempo real, que 

possibilita a adaptação a cada momento, dos períodos de rega, conforme as 

necessidades de uso e a sua otimização. Do que fica exposto, importa destacar que além 

de estarmos perante uma grande infraestrutura e de um substancial investimento que é 

de extrema importância para a zona de Alvito, este PIER pretende aproveitar o potencial 

da água, no sentido de dinamizar a agricultura familiar e potenciar o desenvolvimento 

local.  

 

Entroncado os seus objetivos nos mesmos do Empreendimento, pois desenvolver local, 

no seu somatório, é desenvolver ao nível macro e regional. Em que é importante apostar 

numa agricultura rentável, que ajude à fixação de pessoas, contrariando as perdas 

populacionais nestes territórios de baixa densidade, assim como criar dimensão ao nível 

da produção e oferta de produtos, com vista a uma agricultura sustentável 

economicamente.  
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Figura 13. Regadio em exploração 

Fonte: EFMA, 2019 
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5.3. PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ALVITO 

 

No que se refere à classificação e qualificação do Solo Rural, o PDM de Alvito3 em vigor 

define as seguintes categorias e subcategorias de espaço: 

 Espaços Agrícolas de Produção  

 Intensiva  

 Heterogénea 

 Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal 

 Espaços Florestais de Conservação  

 Espaços Naturais 

 Albufeiras 

 Áreas de valorização Ambiental 

 Áreas de Edificação Dispersa 

 

Na área de intervenção do PIER do Trancoso e Fonte da Telha, verifica-se a incidência 

de duas categorias de espaço, designadamente, Espaços Agrícolas de Produção e 

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal. 

 

De acordo com o art.º 35.º do regulamento do PDM de Alvito, os Espaços Agrícolas de 

Produção “são constituídos, na sua maioria, pelo conjunto das áreas que, em virtude das 

suas características morfológicas, climatéricas e sociais, maiores potencialidades 

apresentam para a produção agrícola.” 

 

Os Espaços Agrícolas de Produção subdividem-se em: 

 Espaços Agrícolas de Produção Intensiva; e 

 Espaços Agrícolas de Produção Heterogénea. 

 

                                                      

3 O PDM de Alvito foi aprovado pelo Aviso n.º 5134/2016, de 20 de abril, tendo sido sujeito à 1ª alteração por adaptação ao 

Plano de Ordenamento da Albufeira de Odivelas publicada através da Declaração n.º 55/2017, de 28 de julho.  
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Os Espaços Agrícolas de Produção 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, englobando 

também os perímetros de rega previstos do subsistema de Alqueva.” 

 

Por sua vez, os Espaços Agrícolas de Produção Heterogénea “os quais englobam 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.”  

Estes espaços correspondem a cerca de 59 ha e 3 ha da área de intervenção do PIER do 

Trancoso e Fonte da Telha, respetivamente.  

 

Os Espaços de Uso Múltiplo e Florestal, correspondem às “áreas onde predominam solos 

de fraca aptidão agrícola, solos delgados e solos com deficiências de drenagem, 

vocacionados para usos silvo-pastoris à base de montados e pastagens.” Esta categoria 

de espaço tem uma expressão de cerca de 5 ha na área de intervenção do PIER. 

 

 

Figura 14. Extrato da Planta de Ordenamento 

Fonte: PDM, 2016 
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Relativamente às condicionantes presentes, a área de intervenção do PIER do Trancoso 

e Fonte da Telha tem incidência predominante em Área de Aproveitamento Hidroagrícola 

– Regadio Projetado e Reserva Agrícola Nacional, conforme ilustram as figuras 

seguintes.  

 

O Regadio, entretanto, executado na totalidade, corresponde a um conjunto de áreas 

identificadas no concelho, localizadas nomeadamente a sul-sudoeste da vila de Alvito e a 

sudoeste de Vila Nova da Baronia.  

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Extrato da Planta de Condicionantes 

Fonte: PDM, 2016 

 

 

Regadio Projetado 

Recursos Agrícolas e Florestais 

Aproveitamentos Hidroagrícolas 
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Figura 16. Extrato da Planta de Condicionantes – RAN 

Fonte: PDM, 2016 

 

Também a Reserva Ecológica Nacional abrange, quase totalmente, a área de 

intervenção, conforme ilustra a figura seguinte. 

 

 

 

Figura 17. Extrato da Planta de Condicionantes – REN  

Fonte: PDM, 2016 
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6. SITUAÇÃO EXISTENTE 

 

 

Revela-se fundamental na elaboração dos planos a existência de cartografia de base 

topográfica estabelecida num sistema de referência comum, de modo a facilitar as 

operações de harmonização e integração da informação, bem como a promoção de rigor, 

eficiência e clareza no processo de gestão do território. 

 

Esta exigência consta no Regulamento n.º 142/2016, de 9 de fevereiro de 2016, que 

estabelece as normas e especificações técnicas da cartografia topográfica e topográfica 

de imagem a utilizar na elaboração, alteração e revisão dos planos territoriais e na 

cartografia temática que daí resulte. 

 

Neste sentido, o município procedeu à produção da cartografia topográfica para a área do 

PIER do Trancoso e da Fonte da Telha, ocorrendo a sua homologação, por parte da 

Direção-Geral do Território, a 24 de julho de 2019. 

 

Com efeito a disponibilização desta cartografia permitiu o desenvolvimento de uma 

caraterização e diagnóstico da área de intervenção com o detalhe adequado aos fins 

previstos e objetivos do Plano de Pormenor, conforme se revela percetível na imagem e 

legenda abaixo. 
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Figura 18. Planta de Situação Existente 

 

 

Assim, a partir da base topográfica foi efetuada a identificação da ocupação e uso do 

solo, tendo também tornado possível o rigoroso conhecimento da implantação e uso das 

edificações, a orografia, entre outros aspetos, permitindo, deste modo, um mais rigoroso 

desenvolvimento do trabalho. 

 

Cumpre ainda referir que a cartografia permitiu o reconhecimento da estrutura fundiária, 

bem como a aferição da rede de infraestruturas, características estas se serão 

explanadas a seguir. 
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ESTRUTURA FUNDIÁRIA 

 

No âmbito do presente Plano, relativamente à caracterização da área de intervenção e no 

que se refere aos prédios abrangidos, existem cerca de 40 prédios, cujos edifícios se 

destinam a diferentes usos, tais como: habitação, anexo, armazém agrícola, entre outros. 

Tratam-se de prédios de pequenas dimensões que, em média, compreendem uma área 

de 2 ha, variando entre os 0,36 ha e os 3,52 ha, como se pode observar na figura abaixo. 

 

 

 

Figura 19. Planta da Estrutura Fundiár



 

REDE DE INFRAESTRUTURAS 

 

A área de intervenção é abrangida pelas infraestruturas que constituem a rede de 

abastecimento de água do Sistema de Regadio de Alqueva existente, como o canal e/ou 

conduta do circuito hidráulico de adução a Odivelas e respetivo sifão. Para além destas, 

são de referir as condutas e os órgãos da rede de rega do Aproveitamento 

Hidroagrícola/Bloco de Rega de Vale do Gaio, Sub-bloco de Rega de Alvito Alto, como se 

pode ver na figura abaixo. 

 

No que diz respeito à rede elétrica, este território é atravessado pelas linhas de alta 

tensão e pelas linhas de baixa tensão que integram a Rede Nacional de Distribuição de 

Eletricidade. 

 

 

Figura 20. Planta de Infraestruturas 

 

Ademais, verifica-se a existência de infraestruturas de fibra ótica, que constituem a rede 

de telecomunicações, e do CM1002, a norte do canal e/ou conduta do circuito hidráulico, 

que constitui a rede rodoviária municipal. 
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CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

 

A análise das características do solo para a área de intervenção do PIER do Trancoso e 

Fonte da Telha, reflete as orientações definidas pelo PDM de Alvito no respeitante à 

Carta da RAN do concelho, assim como a informação vertida na Nota Explicativa da 

Carta dos Solos de Portugal e da Carta de Capacidade de Uso do Solo. 

 

O território é abrangido pela delimitação do presente Plano, segundo a nota explicativa 

da carta dos solos de Portugal e da carta de capacidade, é constituído por famílias de 

solos dos seguintes tipos: 

 Os Pc’, designadamente Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, 

Para-Barros, de calcários não compactos associados a dioritos, ou gabros, ou 

rochas eruptivas, ou cristalofílicas básicas, ou de materiais afins;  

 Os Pcg, Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de 

granitos ou quartzodioritos associados a depósitos calcários;  

 Os Pm, Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de 

Materiais Não Calcários, Para-Barros, de dioritos ou quartzodioritos ou rochas 

microfaneríticas ou cristalofílicas afins; 

 Os Pm(d), Solos Argiluviados Pouco Insaturados, Solos Mediterrâneos, Pardos, 

de Materiais Calcários, Para-Barros, de calcários duros; 

 Os Vc’, Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, 

de calcários não compactos, associados a dioritos ou gabros ou rochas eruptivas 

ou cristalofílicas básicas, ou de materiais afins; 

 Os Vmc, Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos 

ou Amarelos, de Materiais Calcários, Para-Barros, de dioritos ou quartzodioritos 

ou rochas microfaneríticas ou cristalofílicas afins associados a depósitos 

calcários. 

 

Estas famílias de solos constituem dois grupos de ordem diferentes que compõem a área 

de intervenção do PIER, sendo os Solos Calcários e os Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados. 

 

Segundo a metodologia expressa no PDM no enquadramento da área do PIER 

encontram-se três grupos de solos, em que, cada um reúne as famílias da mesma 
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natureza e com potencialidades agrícolas comuns. A associação de unidades 

pedológicas com maior representatividade no território do PIER, são os solos da 

subclasse: Para-Barros de Rochas Eruptivas, da classe de Solos Mediterrâneos Pardos 

ou Vermelhos e ocupam 60%, são bons produtores de cereais e bons solos para o olival 

“sensíveis à má drenagem” e em áreas declivosas, à erosão, casos em que a melhor 

utilização será a de “pastagem semeada de preferência sob montado”. 

 

Os solos Normais ou Para-Barros, da classe, Solos Calcários Pardos ou Vermelhos, 

ocupam 32% da área de implementação e muito embora ao nível do município tenham 

uma, muito baixa representatividade (1,7%), localizam-se na sua maioria na área de 

intervenção do PIER, a sul e a sudoeste da vila de Alvito. Estes solos são considerados 

bons para olival e ou culturas proteaginosas, leguminosas com elevado grau de 

proteínas, como o feijão, ervilha e tremoço. Solos pouco sensíveis à má drenagem, mas 

verificam-se com frequência, fenómenos de erosão.  

 

Os Para-Barros de Margas ou Calcários Margosos, ocupam 7% da área de intervenção 

do PIER, e integram a Classe dos Solos Mediterrâneos Pardos ou Vermelhos, são bons 

solos para produzir cerais quando planos, podendo também ser ocupados por vinha e ou 

olival. 
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Figura 21. Famílias de solos 

Fonte: Carta dos solos de Portugal e da capacidade de usos dos solos de Portugal, DGADR, 2011 

 

Tabela 1. Ocupação do solo por famílias e associações pedológicas de capacidade de usos, na área de intervenção 

do PIER do Trancoso e Fonte da Telha 

Ordem Famílias Área (m2) % Ocupação Classes Subclasses 

Solos Calcários Pc' 317764 10 
Solos Calcários Pardos 

ou Vermelhos 
Normais ou Para-Barros 

Solos Calcários Pcg 29088 1 
Solos Calcários Pardos 

ou Vermelhos 
Normais ou Para-Barros 

Solos Calcários Vc' 659160 21 
Solos Calcários Pardos 

ou Vermelhos 
Normais ou Para-Barros 

Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados 
Pm 1770258 57 

Solos Mediterrâneos 

Pardos ou Vermelhos 
Para-Barros de Rochas Eruptivas 

Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados 
Pm(d) 84760 3 

Solos Mediterrâneos 

Pardos ou Vermelhos 
Para-Barros de Rochas Eruptivas 

Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados 
Vmc 227906 7 

Solos Mediterrâneos 

Pardos ou Vermelhos 

Para-Barros de Margas ou 

Calcários Margosos 

 

Fonte: Carta dos solos de Portugal e da capacidade de usos dos solos de Portugal, DGADR, 2011 



PIER do Trancoso e Fonte da Telha 

49 

Município de Alvito | Lugar do Plano - Gestão do Território e Cultura, Lda. 

 

No enquadramento do Artigo 7º do Decreto-Lei nº 37/2009 de 31 de março que, regula a 

Classificação dos Solos com base na sua capacidade de uso, assim como, também com 

os enquadramentos do PDM de Alvito. O território de intervenção do PIER do Trancoso e 

Fonte da Telha, no que à classificação das terras e solos diz respeito, como se verifica no 

quadro 2, é maioritariamente constituído por solos de Classe “A”, onde predominam os 

solos calcários e os solos argiluviados pouco insaturados. Estes solos de Classe “A” são 

“os que têm uma capacidade de uso muito elevada, com poucas ou nenhumas 

limitações, sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros, suscetíveis de utilização 

intensiva ou de outras utilizações.” Na área de intervenção do PIER são os mais 

representativos e ocupam mais de metade do território total. 

 

 Os solos de classe “B” são compostos também por solos calcários e solos argiluviados 

pouco insaturados. Estes solos são “os que têm uma capacidade de uso elevada, 

limitações moderadas, riscos de erosão moderados, suscetíveis de utilização agrícola 

moderadamente intensiva e outras utilizações”.  

 

Com uma presença mais reduzida temos as Classes de Solos “C” e “D” e sem nenhuma 

representatividade a Classe “E”. No respeitante à Classe “C”, nela predominam os solos 

calcários e estes “têm uma capacidade de uso moderada, limitações acentuadas, risco de 

erosão elevados, suscetíveis de utilização agrícola pouco intensiva e de outras 

utilizações.  

 

Os solos de Classe “D” são os que tem menos representatividade e são constituídos, na 

área de implantação do PIER, por solos argiluviados pouco insaturados. Estes solos são 

“os que têm uma capacidade de uso baixa, limitações severas, riscos de erosão 

elevados, não suscetíveis de uso agrícola, salvo em casos muito especiais, poucas ou 

moderadas limitações para pastagem, exploração de matas e exploração florestal. 

 

Tabela 2. Classes de Solos e famílias que as integram, na área de implantação do PIER do Trancoso e Fonte da 

Telha 

Classes de Solos 

Classes Área (m2) Famílias de Solos 

A 2060853 Pm; Vc'; Vmc 

B 1075391 Vc'; Pm; Pc' 

C 207528 Pcg; Pc' 

D 84760 Pm(d) 

E 0 0 

Fonte: Carta dos solos de Portugal e da capacidade de usos dos solos de Portugal, DGADR, 2011 
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7. CONDICIONANTES 

A elaboração da Planta de Condicionantes é prevista no RJIGT, no artigo 107.º n.º 1 

alínea c), que refere que esta identifica as “servidões administrativas e as restrições de 

utilidade pública em vigor, que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer 

forma específica de aproveitamento.” 

No âmbito do presente Plano foi elaborada a Planta de Condicionantes, onde estão 

representadas as servidões administrativas e as restrições de utilidade pública com 

incidência na sua área de intervenção. 

 

 

Figura 22. Planta de Condicionantes: Recursos Naturais e Infraestruturas 

 

Como se pode observar na figura anterior, a quase totalidade da área de intervenção do 

PIER é abrangida por REN, ocupando uma área de 63,7 ha, e por RAN, ocupando uma 

área de 62,4 ha. 

 

Com uma ocupação significativa, merece referência o regadio existente do 

Aproveitamento Hidroagrícola/Bloco de Rega de Vale do Gaio, Sub-bloco de Rega de 

Alvito Alto, que ocupa uma área de 53,4 ha. 
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Associadas ao regadio, são também representadas as infraestruturas que constituem a 

rede de abastecimento de água do Sistema de Regadio de Alqueva existente, como o 

canal e/ou conduta do circuito hidráulico de adução a Odivelas e respetivo sifão e as 

condutas e os órgãos da rede de rega do Aproveitamento Hidroagrícola/Bloco de Rega 

de Vale do Gaio, Sub-bloco de Rega de Alvito Alto, como já referido na descrição da 

situação existente. 

 

Ademais, relativamente à rede rodoviária são representadas as zonas de servidão non 

aedificandi da EN258 e da EM523, embora estas estradas se encontrem fora dos limites 

da área de intervenção do PIER, e é representado CM1002 com a respetiva zona de 

servidão non aedificandi. 

 

 

 

Figura 23. Planta de Condicionantes: Risco de Incêndio 

 

 

A Planta de Condicionantes - Risco de Incêndio foi integrada a perigosidade de incêndio 

florestal do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) de Alvito 

aprovado em fevereiro de 2019, com vigência até 2028. 
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Importa ainda referir que nos últimos dez anos não se verificou a existência de áreas 

ardidas por incêndios rurais. 

 

Na figura anterior pode observar-se que a área de intervenção do PIER é abrangida por 

quatro classes que representam situações de perigosidade muito baixa, baixa, média e 

elevada, estando as situações de perigosidade de classe elevada limitadas a pequenas 

áreas que ocorrem a norte e nordeste. No entanto, neste território a classe dominante é 

baixa. 
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8. PROPOSTA DO PLANO 

A CONSTRUÇÃO DE UMA CAUSA COMUM 

 

A área de intervenção do PIER do Trancoso e Fonte da Telha incorpora um conjunto de 

particularidades que a poderão tornar uma referência regional e até nacional de áreas 

similares. 

 

Com efeito, a localização geográfica desta área que, ainda, conserva muitas das 

particularidades associadas ás pequenas propriedades agrícolas familiares, as “hortas”, 

junto à vila de Alvito, promove um conjunto de complementaridades que se poderão 

constituir como fator diferenciador. 

 

Na verdade, esta diferenciação poderá incrementar, pelo atrativo da proximidade urbana, 

um interesse neste projeto, por um lado, reforçando o objetivo em manter e recuperar a 

atividade agrícola em pequenas propriedades, que se tem vindo a perder para a 

agricultura intensiva, e, por outro lado, por parte de novas populações, ajudando à sua 

fixação, combatendo o despovoamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Entradas de propriedades - “Hortas”  
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Acrescem outros fatores valorizadores desta área como, a sua qualidade paisagística, 

que se destaca na paisagem envolvente, o modelo socioeconómico que lhe está 

associado, a pequena propriedade, o cultivo das hortas, a agricultura familiar, e alguns 

elementos patrimoniais ainda preservados. 

A qualidade da área do PIER é, ainda, reforçada pelos espaços naturais existentes, pela 

qualidade de solos com excelente capacidade produtiva, pela existência de alguns 

exemplares de espécies arbóreas já bastante antigas, particularmente oliveiras, 

amendoeiras.  

 

A elaboração do PIER do Trancoso e Fonte da Telha, visa criar um instrumento de 

planeamento territorial que articule a situação existente e as perspetivas futuras, 

promovendo um desenvolvimento rural ajustado às particularidades deste território, 

tornando-o atrativo através da criação de condições para a recuperação de práticas 

agrícolas que o caraterizam, que se têm vindo a perder, e para a implementação de 

novas práticas agrícolas sustentáveis, compatíveis com as que se querem preservar, no 

sentido de fomentar o interesse pela exploração deste território. 

 

A sua concretização é de grande importância, constituindo uma oportunidade para a 

governação municipal apostar numa estratégia mais global de apoio ao 

empreendedorismo, projetando uma imagem do poder local voltada para as questões do 

desenvolvimento e investimentos locais, possibilitando a criação de condições para 

apoiar um conjunto de ideias com potencial de negócio que podem ajudar a fixar 

população, gerar emprego, reforçar a identidade de Alvito e a recuperar o património 

local. 
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Figura 25. Enquadramento da área do PIER 

 

Por outro lado, as boas práticas preconizadas pelo novo paradigma da produção agrícola, 

os modelos de produção biológica, a consciencialização para a importância de 

implementação de modelos de economia circular, os apoios financeiros passíveis de 

candidaturas, constituem oportunidades e motores para se alcançar os objetivos traçados 

com a implementação do PIER do Trancoso e Fonte da Telha 
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8.1. DESÍGNIOS 

 

Na perspetiva de expansão da atividade agrícola, particularmente dirigida para 

redinamização numa zona de pequena propriedade e recuperação da produção de 

algumas espécies que, outrora, tiveram grande importância local- como constatamos ao 

abordar o contexto histórico das hortas nesta zona de Alvito- deverá o Plano definir o 

ordenamento do espaço rural, aproveitando as potencialidades endógenas em benefício 

do mesmo e potenciar o seu desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Exercícios de análise/proposta 

 

 

Deste modo, o Plano pretende promover medidas de: 

 gestão sustentável do espaço rural e dos recursos naturais; 

 potenciação da economia local e do emprego; 

 promoção de condições de fixação populacional; 

 crescimento sustentável das instalações agroindustriais. 
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Figura 27. Exercícios de análise/proposta 

 

O PIER deverá tirar partido das potencialidades da área de intervenção, tendo como 

objetivo a gestão, a conservação e a valorização dos recursos naturais, socioeconómico 

e culturais existentes, assegurando o equilíbrio de usos, a qualificação das paisagens, e 

o desenvolvimento económico sustentável, potenciando oportunidades de fixação das 

populações nas áreas rurais, como temos vindo a referir. 

 

Pretende, também criar condições para a prestação de serviços complementares das 

atividades autorizadas no solo rústico incluído na área de intervenção. 

 

O PIER tem como objetivo, ainda, a proteção, valorização e requalificação da paisagem 

natural desta área, bem como a sua importância cultural, como temos vindo a referir 

neste documento. 

 

No âmbito da implementação e desenvolvimento dos seus objetivos, o PIER considera 

ainda a possibilidade de, na medida das necessidades de utilização, beneficiar as 

infraestruturas de circulação de veículos, de animais e de pessoas, bem como de vir a 

implementar novas infraestruturas de apoio agrícola, públicas ou privadas, que venham a 

ser consideradas necessárias. 
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Reforçando o objetivo, anteriormente mencionado, de valorização e requalificação da 

paisagem natural e cultural, o PIER apoiará as intervenções que promovam a 

preservação e recuperação de edifícios e estruturas agrícolas que ainda preservem 

caraterísticas arquitetónicas identitárias do local, como são exemplo algumas habitações 

rurais, noras, tanques. 

 

No sentido de consolidar os objetivos a que se propõe, o PIER do Trancoso e Fonte da 

Telha, sem prejuízo de outros aspetos, elenca, como prioritárias, as seguintes propostas: 

 

 Dinamizar e diversificar a exploração agrícola local, mantendo a tipologia de 

pequena propriedade associada às culturas de regadio e às boas práticas de 

cultivo tradicionais, com a definição de parcelas afetas, particularmente, ao cultivo 

do Feijão, determinando as condições para a instalação de atividades 

complementares de apoio à agricultura; 

 

 Dispor a área de implantação do PIER do Trancoso e Fonte da Telha, de 

instrumentos de apoio à produção de proteaginosas, designadamente o feijão e 

outras fileiras complementares, como a dos frutos secos, prevendo a criação de 

sistemas de incentivos, nomeadamente a comparticipação financeira por parte da 

CM de apoio ao cultivo do Feijão; 

 

O executivo já iniciou o seu papel de incentivador e, tem como objetivo colaborar, 

no terreno, com o apoio de técnicos que ajudem a dinamizar e incentivar os 

agricultores, na sua grande maioria que gerem propriedades de natureza familiar, 

a recuperarem e mostrarem toda a diversidade de feijões que possuíram ou 

possuem, aos quais também estão associadas diferentes utilizações. Este 

acompanhamento técnico municipal é, e será, ainda, complementado no terreno, 

por outros técnicos de outras entidades interessadas na dinamização da 

agricultura familiar, no desenvolvimento rural e promoção da biodiversidade, cuja 

função consiste em colher material genético e estudar a forma de o reproduzir;  

 

 Fomentar a manutenção da Estrutura Ecológica Municipal com a recuperação da 

atividade agrícola tradicional em espaços agrícolas de grande produtividade e 

com a reintrodução do cultivo de espécies autóctones. A inclusão de área de 

intervenção do PIER na referida estrutura, enquanto área de elevada importância 

ao nível da qualidade ambiental, promove o equilíbrio entre os espaços agrícolas 
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e urbanos, a preservação de espécies de fauna e flora e a valorização 

paisagística. 

 

 Promover a criação de uma identidade local, uma imagem distintiva e a 

recuperação da cultura de “horta” do feijão de Alvito, com a retoma do seu cultivo 

histórico. Associado a este objetivo do Plano, propõe-se a organização de um 

evento gastronómico do Feijão do Alvito; 

 

 Fomentar o desenvolvimento de atividades relacionadas com o agroturismo, como 

feiras ou festivais decorrentes do conceito “Alvito” enquanto subtema da marca 

Alentejo. Estudar e implementar a criação de uma imagem de marca do Feijão de 

Alvito. Em paralelo com o desenvolvimento das iniciativas referidas anteriormente, 

o Plano pretende, ainda, concretizar um conjunto de propostas objetivas, 

nomeadamente; 

 

 Aumentar a capacidade produtiva dos terrenos incluídos na área do PIER 

associada a fileiras de produtos de qualidade; 

 

 Promover e apoiar as atividades geradoras de rendimento complementares à 

agricultura de regadio, como as pequenas agroindústrias ou o turismo em espaço 

rural; 

 

 Dinamizar a investigação e a formação em tecnologias sustentáveis; 

 

 Planear o levantamento e reabilitação do património representativo da arquitetura 

tradicional - habitação, tanque, forno, nora, etc, numa perspetiva de possibilitar a 

definição de um roteiro do património arquitetónico rural; pretende-se que esta 

ação seja desenvolvida com a colaboração e envolvimento dos vários 

protagonistas, sensibilizando-os, também, para a importância do património que 

possuem; 

 

 Regular a situação das construções existentes, designadamente as 

construções em situação irregular anteriores à construção do sistema de rega; 

 

 Promover a cidadania ativa e solidária através de ações pedagógicas com as 

novas gerações. 
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8.2. IMPLANTAÇÃO / ESTRUTURA ESPACIAL 

 

A estrutura espacial do Plano considera, como essencial, promover uma grande 

flexibilidade relativamente às possibilidades de implementação dos seus objetivos.  

O presente PIER prevê a manutenção de todas as infraestruturas existente, sem alterar 

qualquer componente referente à sua caraterização ou traçados. 

Não se propõe nenhuma alteração da estrutura fundiária. 

 

A área de intervenção é marcada, a norte pelo canal de abastecimento de água que 

incorpora o Circuito Hidráulico de Adução de Odivelas, do Sistema de Regadio do 

Alqueva, do qual divergem condutas do Sistema de Rega do aproveitamento 

Hidroagrícola / Bloco de Rega de Vale do Gaio, Sub-Bloco de Rega de Alvito Alto; a sul, o 

seu limite coincide com a EM523, uma das principais vias de acesso a toda a área, que 

liga, a poenta, à N257 e a nascente à N258. 

 

 

Figura 28. Vista da EM523, limite sul da área do PIER 

 

A acessibilidade à área do PIER é feita pelas vias referidas e por alguns caminhos 

municipais que garantem o acesso às diversas propriedades. 

 

A área de intervenção do presente Plano, conforme já se referiu anteriormente, encontra-

se classificada como Solo Rustico, de acordo com o PDM de Alvito, em vigor. Dentro 

desta categoria operativa, representada na planta de implantação (peça desenhada nº1), 

contempla para além dos espaços de circulação, a definição de uma categoria funcional, 

nomeadamente, Espaços Agrícolas, que abrangem toda a área de intervenção, uma vez 

que o objeto do presente Plano é valorizar e preservar as estruturas agrícolas presentes 

no território de intervenção. 

 

Além desta categoria funcional, na planta de implantação, são assinalados os Recursos 

Hídricos, estruturantes, existentes na área de intervenção, nomeadamente o canal do 
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regadio, já anteriormente referido, e as edificações existentes, das quais apenas se 

destaca uma edificação, localizada no extremo norte da área de intervenção – 

identificada como “AA”, na planta de Implantação - á qual se pretende fixar o uso 

específico de Apoio Agrícola. 

 

 

 

Figura 29. Planta de Implantação 
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8.3. ESTRUTURA ECOLÓGICA 

 

A Estrutura Ecológica Municipal (EEM), definida no PDM em vigor, abrange quase toda a 

área de intervenção do PIER, como se pode observar na figura seguinte. 

 

 

Figura 30. Extrato da Planta de Estrutura Ecológica Municipal 

Fonte: PDM, 2014 

 

A área do PIER integra as Áreas de Conetividade da EEM, às quais está associado um 

grau de proteção/salvaguarda complementar e permitem assegurar a continuidade dos 

processos ecológicos entre os principais valores naturais que ocorrem no concelho de 

Alvito e os territórios dos concelhos limítrofes. Correspondem a áreas com funções 

ecológicas e ambientais necessárias para a conservação e restabelecimento de valores 

naturais, tais como as linhas de água, os espaços agrícolas de maior produtividade e 

outros espaços naturais, designadamente áreas da REN.  

 

Ao nível da abordagem micro que o desenvolvimento deste plano vem promover, a 

afirmação da Estrutura Ecológica desenvolve-se com o objetivo da valorização e 

integração dos elementos biofísicos, culturais, recreativos e paisagísticos desta área 
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convergindo para a sua maior diversidade e sustentabilidade, tendo para o efeito em 

consideração os elementos presentes, designadamente: 

 

► Valor de memória e cultura local; 

► O facto de se tratar de um território em que as pessoas têm fortes ligações 

emocionais à sua propriedade; 

► A presença de hortas e pomares e de árvores seculares – as oliveiras; 

► A importância do olival tradicional; 

► Os valores patrimoniais edificados com marcas de modos de cultivo, relação e 

vivência do solo rural (exemplo das habitações de arquitetura popular e noras);  

► A condição natural associada ao ciclo da água dada pela integração na tipologia 

de Reserva Ecológica Nacional - zona de cabeceiras de linha de água, e a clara 

definição de linhas água cuja naturalização deverá ser preservada e potenciada a 

recuperação das galerias ripícolas valorizando os corredores verdes e a ligação 

da área de intervenção ao restante território municipal. 

 

 

Figura 31. Planta de Valores de Estrutura Ecológica Local 
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Esta definição/composição da estrutura ecológica do PIER sairá, naturalmente, tanto 

mais reforçada quanto maior a diversidade de culturas aqui praticadas e que melhor se 

adaptem ao meio, dando assim densidade e força à multifuncionalidade do território 

municipal, pela preservação do seu valor ambiental, cultural e paisagístico.  
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8.4. REGRAS 

 

As regras de intervenção, a respeitar na área do Plano, estão definidas no Regulamento 

do PIER. A sua definição encontra-se balizada pelas regras estabelecidas no Bloco de 

Alqueva, particularmente no Regulamento do Aproveitamento Hidroagrícola do Bloco de 

Vale de Gaio, publicado por despacho nº 699/2019 de 15 de janeiro de 2019, bem como, 

pelo Regime Jurídico das Restrições de Utilidade Pública decorrentes de REN e RAN. 

 

As opções de intervenção adotadas pretendem proporcionar flexibilidade na gestão dos 

espaços, possibilitando a implementação de novas dinâmicas que consubstanciem o 

paradigma que se preconiza para esta área de intervenção, tirando partido das suas 

características, já anteriormente referidas. 

 

Com o objetivo sempre presente de, por um lado, recuperar antigos modelos de 

exploração destas áreas, e, por outro, dar resposta às exigências socioeconómicas da 

vida atual das populações, do concelho e da região, procurou-se promover a 

consciencialização para a importância da manutenção destas zonas onde predomina a 

agricultura familiar, de pequenas propriedades, mas com um suporte sustentável, 

complementadas com outras atividades compatíveis. 
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9. ANÁLISE SWOT 

 

Na sequência do trabalho desenvolvido, concluímos com a apresentação de um conjunto 

de potencialidades, fraquezas, oportunidade e ameaças, ao desenvolvimento do projeto 

de dinamização agrícola desta área, nas suas diversas vertentes e que passamos a 

apresentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Proximidade em relação à capital do distrito - Beja;  

 Condições para potenciar o desenvolvimento da atividade turística;  

 Aglomerado detentor de muita tipicidade Alentejana  

 Património histórico, arquitetónico e arqueológico rico;  

 Existência de espaços públicos qualificados;  

 Boa circulação de tráfego e capacidade de estacionamento;  

 Boa cobertura de equipamentos nos domínios da cultura, desporto e segurança 

social;  

 Paisagem envolvente de qualidade;  

 Presença da albufeira de Odivelas;  

 Inserido na envolvente do Alqueva;  

 Inserido no Itinerário do Manuelino;  

 Gastronomia e etnografia (Cante Alentejano).  

FORÇAS 

 

  

 Proximidade em relação à capital do distrito - Beja;  

 Condições para potenciar o desenvolvimento da atividade turística;  

 Aglomerado detentor de muita tipicidade Alentejana  

 Património histórico, arquitetónico e arqueológico rico;  

 Existência de espaços públicos qualificados;  

 Boa circulação de tráfego e capacidade de estacionamento;  

 Boa cobertura de equipamentos nos domínios da cultura, desporto e segurança 

social;  

 Paisagem envolvente de qualidade;  

 Presença da albufeira de Odivelas;  

 Inserido na envolvente do Alqueva;  

 Inserido no Itinerário do Manuelino;  

 Gastronomia e etnografia (Cante Alentejano).  

POTENCIALIDADES 
 Solos com excelente capacidade produtiva; 

 Infraestruturação existente do regadio; 

 Fortes ligações emocionais à pequena propriedade familiar; 

 Histórica prática do cultivo das Hortas; 

 Identidade e importância da tradição do feijão do Alvito; 

 Criação de uma imagem de marca para Alvito; 

 Criação de um evento identitário de Alvito; 

 Valor nutricional dos produtos agrícolas; 

 Certificação dos produtos locais; 

 O interesse na valorização e produção agrícola dos solos por parte 

dos proprietários. 

 

 

 

 

 

 

 

FRAQUEZAS 
 Pequena propriedade; 

 Agricultura como atividade complementar; 

 Pouca produção por proprietário; 

 Burocracia e escassez de incentivos financeiros de apoio ao 

pequeno agricultor; 

 Fragilidade do movimento associativo e cooperativo; 

 Ausência de uma fileira integrada que vá desde a produção ao 

consumo; 

 Elevados custos de distribuição dos produtos para a devida 

colocação em mercados potenciais; 

 Regressão demográfica e falta de mão-de- obra. 

 

 

 

 

 

POTENCIALIDADES 

FRAQUEZAS 
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OPORTUNIDADES 
 A disponibilização dada pelo Empreendimento para Fins Múltiplos de 

Alqueva; 

 O atravessamento da área do PIER pelo canal de regadio; 

 Recuperar a produção do feijão tradicional do Alvito; 

 Recuperar o associativismo de proprietários; 

 Desenvolver a agricultura familiar e as boas práticas preconizadas pelo 

novo paradigma de produção agrícola; 

 Desenvolver de sinergias e articular com outras entidades locais e 

regionais; 

 Aceder a apoios financeiros à agricultura familiar; 

 Desenvolver modos de produção biológica; 

 Promover sistemas culturais autóctones; 

 Promover a atração e a fixação populacional; 

 Criar condições de diversificação da base económica local; 

 Motivação e empenho das entidades e proprietários na concretização 

deste objetivo;  

 Abastecer, face à crescente valorização dos produtos nacionais e 

biológicos, o mercado regional, nacional e internacional;  

 Integrar e desenvolver a cadeia de comércio e restauração local como 

fornecedores preferenciais; 

 Crescente procura de produtos diferenciados e com garantia de 

qualidade; 

 Crescente aumento da procura turística; 

 Multiplicidade de usos admitidos nesta área - agrícola, habitacional, 

turístico e agro-industrial. 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 
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Importa agora consolidar e ajustar estratégias na medida da concretização dos objetivos 

preconizados. Nesta, ganha particular relevância o compromisso institucional entre os 

vários níveis administrativos (local, regional e nacional) e os agricultores/proprietários da 

área do PIER, como garantia do sucesso da sua materialização. 

 

É de realçar também a necessária capacitação e assessoria técnica à produção, à gestão 

do produto e da sua certificação, divulgação e comercialização, como medidas de apoio 

ao sucesso da efetiva redinamização da produção agrícola local. 

 

Associada à reabilitação da atividade agrícola destas áreas está-lhe inerente a 

fundamental flexibilidade de usos que com ela pode interagir, usos complementares e 

compatíveis, que contribuem para uma maior robustez da economia local. Com efeito, 

produzir (os diferentes produtos agrícolas), habitar (nas diferentes condições de habitar) 

e valorizar (ecológica, paisagística, turística e economicamente) são modos que 

desejavelmente devem neste espaço conviver.  

 

 

 

 

A 
 Disseminação da produção intensiva do Olival que o aproveitamento 

hidroagrícola do Alqueva tem promovido; 

 Utilização intensiva de pesticidas que afeta as áreas envolventes; 

 Falta de competitividade regional; 

 Falta de conhecimento e divulgação do valor dos produtos locais; 

 Pouca organização e articulação para a gestão produtiva;  

 Baixa disponibilidade de capacitação, assessoria técnica e tecnologia; 

 Alterações climáticas 

 Território caracteristicamente de baixa densidade. 

 

 

 

 

 

 

AMEAÇAS 
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CCDR              Alentejo 

 
NUT III/ EIM             Sub – Região Baixo Alentejo 

Município(s)                                                                                                                                                                                                        

Lugar(s)                

rTrddT 

LOCALIZAÇÃO 3 

04 

03 
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01 

 Alvito 

Carta topográfica Oficial 
01 

Carta Topográfica Homologada 

Ano da carta oficial 
02 

Data da homologação 

Indicar o ano da CAOP utilizada para os limites administrativos no Plano 
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D 
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12 

Digital Raster Digital vetorial 

Indicar o suporte da cartografia base do plano 
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C 
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06 
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Escala da cartografia de base 
 
1:25.000 

B 

Indicar a cartografia topográfica utilizada para a obtenção da carta base do plano e respetiva data/ano 

A 

CARTOGRAFIA TOPOGRÁFICA DE BASE DO PLANO 7 

Não Sim Indicar se o plano/procedimento foi sujeito a Avaliação Ambiental 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL 6 

13 

09 

08 07 05 

04 

03 

02 01 

 

 

 

FICHA DE DADOS DOS PLANOS TERRITORIAIS DE ÂMBITO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE PLANO E DADOS GERAIS 

 

1 ÂMBITO DO PLANO TERRITORIAL 

A 01 02 
Municipal  Intermunicipal 

B Se assinalou o Campo 02 no quadro 1-A indique o âmbito territorial do plano: 

03 
Área geográfica correspondente à totalidade de uma área metropolitana 

04 
Área geográfica correspondente à totalidade de uma CIM 

05 
Área geográfica da totalidade de dois ou mais municípios 

06 
Área geográfica da parte de dois ou mais municípios 

 

2 TIPO DE PLANO 

01 
Plano Diretor Municipal / Plano Diretor Intermunicipal 

02 
Plano de Urbanização / Plano de Urbanização Intermunicipal 

03      
Plano de Pormenor / Plano de Pormenor Intermunicipal 

 

 

4 TIPO DE PROCEDIMENTO 

  
Elaboração 

 

01  
Alteração 

 

02 
 

03 
Revisão 

 

5 DESIGNAÇÃO DO PLANO TERRITORIAL/ PROCEDIMENTO 
 

Designação           

                                PIER do Trancoso e Fonte da Telha 
 

 
 

Alvito 

Trancoso e Fonte da Telha 
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8 SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

A ÁREA DO PLANO ABRANGIDA PELAS SERVIDÕES 

Tipo de servidões Área [hectares] 

01 Áreas Protegidas  

02 Rede Natura  

03 Área Protegida e Rede Natura  

04 Reserva Ecológica Nacional (REN) 63,68 

05 Área Protegida, Rede Natura e REN  

06 Albufeiras de Águas Públicas, incluindo a zona de proteção  

07 Reserva Agrícola Nacional (RAN) 62,38 

08 Regime florestal  

09 Áreas de património edificado e zona especial de proteção  

10 Área de património arqueológico e de parque arqueológico  

11 Área de património mundial  

12 Outras/Regadio 53,41 

B DESAGREGAÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS 

Tipologia de áreas protegidas indicadas no campo 03 Área [hectares] 

13 Parque Nacional  

14 Reserva Natural  

15 Parque Natural  

16 Paisagem Protegida  

17 Monumento Natural  

C ÁREAS DE RAN E DE REN CUJA DESAFETAÇÃO FOI APROVADA PARA O PLANO/PROCEDIMENTO: 

Áreas desafetadas da RAN e REN Área [hectares] 

18 Área desafetada da Reserva Ecológica Nacional  

19 Área desafetada da Reserva Agrícola Nacional  

 

9 ÁREAS ESPECIAIS 

  Área [hectares] 

01 ARU - Áreas de reabilitação Urbana  

02 AUGI - Áreas Urbanas de Génese Ilegal  

03 Centro histórico  

 

10 ARTICULAÇÃO - IGT ALTERADOS OU REVOGADOS PELO PLANO/PROCEDIMENTO 

A IGT QUE O PLANO/PROCEDIMENTO REVOGA (TOTALMENTE) 

Designação dos Planos territoriais revogados 

01  

02  

03  

B IGT QUE O PLANO ALTERA (OU REVOGA PARCIALMENTE) 

Designação dos Planos territoriais alterados ou 
parcialmente revogados 

 

Disposições alteradas ou revogadas 

10   

11   

12   

 

DATA DO PREENCHIMENTO 
 

 

Data de finalização do preenchimento:             2019-11-18 (aaaammdd) 
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DADOS DOS PLANOS TERRITORIAIS DE ÂMBITO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL 

ANEXO C - PLANO DE PORMENOR E PLANO DE PORMENOR INTERMUNICIPAL 

 

1 EFEITOS REGISTAIS 

 
01 02 

Indicar se o Plano de Pormenor tem efeitos registais: Sim Não             

 

2 MODALIDADES ESPECÍFICAS DE PLANO DE PORMENOR (QUANDO SE APLIQUE) 

01 
Plano de intervenção no espaço rústico 

02 
Plano de pormenor de reabilitação urbana 

03 
Plano de pormenor de salvaguarda 

 

3 CONTRATO PARA PLANEAMENTO 

 
01 02 

Indicar se a elaboração/alteração/revisão do Plano foi precedida de contrato de planeamento Sim Não 

 

4 VALORES DA PROPOSTA DO PLANO 

A CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 

  Área [hectares] 

01 Área de solo urbano  

02 Área de solo rústico 67,44 

03 Área de intervenção do plano 67,44 

B RECLASSIFICAÇÃO DO SOLO (QUANDO EXISTA) 

  Área [hectares] 

04 Área reclassificada pelo PP como solo urbano  

05 Área reclassificada pelo PP como solo rústico  

06 Total das áreas reclassificadas  

C ESTRUTURA ECOLÓGICA URBANA 

  Área [hectares] 

07 Área de Estrutura Ecológica em solo urbano  

08 Área de Estrutura Ecológica em solo rústico 67,33 

09 Área total de Estrutura Ecológica 67,33 

D EXTENSÃO DAS INFRAESTRUTURAS URBANAS 

 Tipo Existente [Km] Proposto [Km] 

10 Comprimento da rede viária   

11 Comprimento da rede de ciclovias   

12 Comprimento da rede exclusivamente pedonal   

E ÁREAS DAS INFRAESTRUTURAS URBANAS 

 Tipo Existente [hectares] Proposto [hectares] 

13 Área da rede viária   

14 Área da rede de ciclovias   

15 Área da rede exclusivamente pedonal   

F HABITAÇÃO 

 Tipo Existente Proposto 

16 N.º Fogos de habitação coletiva   

17 N.º Fogos de habitação unifamiliar   

18 N.º Total de fogos   
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G TURISMO 

 Tipo Existente Proposto 

19 N.º de unidades de alojamento   

20 N.º de camas turísticas   

H ESTACIONAMENTO 

 Tipo Na via pública Dentro das parcelas/lotes 

21 N.º de lugares   

22 Área [ha]   

I ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (AC, MÁX) 

 Tipo Existente [m2] Proposto [m2] 

23 Habitação [m2]   

24 Comércio/serviços [m2]   

25 Turismo [m2]   

26 Indústria [m2]   

27 Outros usos/atividades [m2]   

28 Total da área de construção [∑Ac, máx.]   

J SUPERFÍCIES GLOBAIS 

 Tipo Existente [Hectares] Proposto [Hectares] 

29 Área para equipam. de utilização coletiva (EUC)   

30 Área para espaços verdes e de utiliz. coletiva (EVUC)   

31 Área total dos lotes/parcelas (não inclui EUC, EVUC)   

32 Área de implantação dos edifícios (máx.)   

33 Área impermeabilizada   

K CEDÊNCIAS 

 Tipo Existente [Hectares] Proposto [Hectares] 

34 Parcelas para equipam. de utilização coletiva   

35 Parcelas para espaços verdes e de utiliz. coletiva   

36 Parcelas para infraestruturas   

37 Parcelas para outros fins   

38 Total 
  

 
5 INDICADORES DO PLANO 

A NÚMERO DE PISOS 

  Existente Proposto 

01 Número máximo de pisos  2 

02 Número médio de pisos  2 

B ÍNDICES BRUTOS RESULTANTES DO PLANO 

  Índice resultante 

03 Índice de utilização (Iu = ∑Ac / As)   

04 Índice de ocupação (Io = (∑Ai / As) x 100) 2 % 

05 Índice de impermeabilização (Iimp = (∑Aimp / As) x 100)  

06 Densidade habitacional (Dhab = F / As)   



DGT/Fch_dados_estatisticos_PP_2018-02-08 5/9 
 

 

 

 

DADOS DOS PLANOS TERRITORIAIS DE ÂMBITO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL 

ANEXO D - PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DE PLANO TERRITORIAL 

 

1 ELEMENTOS OU PARTE DE ELEMENTOS DO CONTEÚDO DOCUMENTAL DO PLANO AFETADOS PELA ALTERAÇÃO 

  

Regulamento 
 

01 
 

Outras peças escritas do plano 09 

     

 Relatório 02  Planta de Ordenamento, 10 
Zonamento ou Implantação 

     

 Relatório Ambiental 03  Mapa de ruído 11 

     

 Programa de Execução 04  Planta de cadastro existente 12 

     

Modelo de redistribuição de benefícios e encargos 05  Planta de cadastro proposto 13 

    

 Plano de Financiamento 06  Peças desenhadas respeitantes à 14 
transformação fundiária 

     

 Caraterização 07  Outras peças desenhadas do plano 15 

     

 Peças escritas respeitantes à transformação 
fundiária 

08   

 

2 CONTEÚDO MATERIAL DO PLANO AFETADO PELA ALTERAÇÃO 

 
Disposições respeitantes à classificação e 

qualificação do solo 

 
01 

 

Delimitação da classificação do solo 11 

 Parâmetros de uso do solo 02  Delimitação de categorias ou 12 
subcategorias de solo 

     

 Outros parâmetros aplicáveis a lotes ou parcelas 03  Delimitação de unidades de execução 13 

     

 Outras disposições respeitantes ao uso e 
transformação do solo 

04  Cadastro existente 14 

 

a 
Disposições respeitantes a servidões 

dministrativas ou restrições de utilidade pública 
05  Delimitação de lotes ou parcelas 15 

(cadastro proposto) 

Disposições respeitantes a sistemas de execução e 
unidades de execução 

06  Desenho urbano 16 

 Regras respeitantes à perequação 07  Uso/função dos lotes ou parcelas 17 

     

 Estruturação das ações de compensação e 
redistribuição de benefícios e encargos 

08  Localização, implantação, 18 

dimensionamento ou tipo de equipamentos 

Regras de ocupação e gestão de espaços públicos 09  Localização, implantação ou dimensionamento de 19 
infraestruturas 

    

 Delimitação de servidões administrativas ou 
restrições de utilidade pública 

10  Localização, implantação ou 20 

dimensionamento de espaços verdes 



DGT/Fch_dados_estatisticos_PP_2018-02-08 6/9 
 

+5 

-2 

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 

FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS DOS PLANOS TERRITORIAIS DE ÂMBITO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL 
IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE PLANO E DADOS GERAIS 

 

 

INDICAÇÕES GERAIS 

A FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS DOS PLANOS TERRITORIAIS DE ÂMBITO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL faz parte do 
conteúdo material dos planos territoriais conforme previsto no n.º 3 dos artigos 97.º e 100.º e no n.º 4 do artigo 107.º do 
RJIGT (Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio (aprovou a revisão do RJIGT e revogou o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 
setembro). 

Para cada procedimento de elaboração ou revisão de plano territorial tem de ser preenchida a ficha de Identificação de 
Plano e Dados Gerais bem como um dos Anexos A, B ou C conforme se trate, respetivamente, de Plano Diretor 
Municipal/Plano Diretor Intermunicipal, Plano de Urbanização/Plano de Urbanização Intermunicipal ou Plano de 
Pormenor/Plano de Pormenor Intermunicipal. 

Quando o procedimento a que respeitem os dados estatísticos seja uma alteração de plano territorial, devem ser 
preenchidos a Ficha de Identificação de Plano e Dados Gerais, um dos Anexos A, B ou C, em razão do tipo de plano 
territorial, bem como o Anexo D respeitante aos procedimentos de alteração de plano territorial. 

Uma vez que o preenchimento se processa através de plataforma informática o sistema pode apenas mostrar ao 
utilizador os campos que, sucessivamente, se apliquem ao caso de acordo com a seleção feita nos campos anteriores. 

Na plataforma informática também serão disponibilizadas respostas tipo para alguns campos, tais como: caixas de 
seleção; caixas de listagem; etc. 

Também na plataforma informática, quando a informação solicitada em determinado campo seja o somatório, ou outro 
cálculo, com valores indicados em campos anteriores, o sistema calculará automaticamente esse valor, pelo que o 
utilizador não poderá introduzir manualmente dados mas deve verificar o resultado uma vez que podem existir erros na 
introdução dos valores parciais introduzidos nos outros campos. 

Quando o preenchimento da ficha respeita ao procedimento de alteração de plano territorial, nos quadros quantitativos 
8 e 9 apenas se preenchem os campos respeitantes a itens alterados. Nas alterações as áreas retiradas devem ser 
preenchidas com valores negativos e as novas áreas devem ser preenchidas com valores positivos. 

Exemplo: Alteração de um plano territorial em que materialmente foi desafetada uma área de 2 hectares da REN, 
e passou a existir uma área de 5 hectares classificada como Património Mundial. Neste caso, os campos 
correspondentes serão preenchidos da seguinte forma: 

− Reserva Ecológica Nacional ha 

− Património Mundial ha 

 
QUADRO 1 ÂMBITO DO PLANO TERRITORIAL 

O Quadro 1-A destina-se a indicar o âmbito territorial do plano selecionando entre Municipal e Intermunicipal. 

Quando for indicado o campo 02, terá que se indicar nos campos 03 a 06 a tipificação da área geográfica abrangida pela 
área de intervenção do plano. 

 
QUADRO 2 TIPO DE PLANO 

O Quadro 2 destina-se a indicar o tipo de plano territorial a que respeita o procedimento de elaboração, alteração ou 
revisão a que respeitam os dados. 

 
QUADRO 3 LOCALIZAÇÃO 

O campo 01, 02 e 03 destinam-se a indicar a CCDR, a NUTIII/EIM e o(s) Município(s) abrangidos pela área de intervenção 
do plano territorial. 

O campo 04 não será preenchido no caso de Plano Diretor Municipal ou Plano Diretor Intermunicipal. 

 
QUADRO 5 DESIGNAÇÃO DO PLANO TERRITORIAL/ PROCEDIMENTO 

O quadro 5 destina-se à indicação da designação do procedimento de plano territorial. 

Na plataforma informática aparecerá um pré preenchimento parcial da designação do plano, resultante de indicações 
dadas nos anteriores campos, que o utilizador deve editar para que a designação corresponda de facto à designação 
aprovada pela Câmara Municipal no início do procedimento (exemplos de pré preenchimento: "Plano Diretor Municipal 
d… - Revisão" ou " Plano Diretor Intermunicipal d…", "Plano de Urbanização de …- Alteração"). 
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QUADRO 6 AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

Indicar se o procedimento de elaboração, alteração ou revisão de plano territorial foi sujeito a Avaliação Ambiental de 
acordo com o RJIGT -  em  articulação  com  o  Decreto-Lei  n.º  232/2007,  de  15  de  junho,  alterado  pelo  Decreto-Lei 
n.º 58/2011, de 4 de maio. 

 
QUADRO 7 CARTOGRAFIA TOPOGRÁFICA DE BASE DO PLANO 

O quadro 7 destina-se à recolha de informação sobre a cartografia topográfica que serviu para a obtenção da carta base 
do plano, de acordo com o estabelecido pelo Regulamento n.º 142/2016, publicado pela Direção-Geral do Território no 
Diário da República, 2.ª série, de 9 de fevereiro. 

No quadro 7-D deverá ser indicado o ano da CAOP - Carta Administrativa Oficial de Portugal correspondente aos limites 
administrativos constantes das plantas do plano territorial. Para o Plano Diretor Municipal e o Plano Diretor 
Intermunicipal, bem como para todos os planos territoriais intermunicipais, o preenchimento do campo 14 - CAOP é 
indispensável, uma vez que será com base nesta indicação que será calculada  a  área  do  município  constante  do  
quadro 1-A do Anexo A. Apenas é dispensável a indicação do ano da CAOP no caso dos planos territoriais cuja área de 
intervenção não contenha limites administrativos. 

 
QUADRO 8 SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

O campo 03 destina-se à indicação da área de intervenção do plano territorial abrangida por Área(s) Protegida(s) e Rede 
Natura, sendo o valor aí a indicar o resultante da união (matemática) dos dois conjuntos (isto é, apenas se conta uma vez 
a área abrangida simultaneamente por Área(s) Protegida(s) e Rede Natura). 

O campo 05 destina-se à indicação da área de intervenção do plano territorial abrangida por Área(s) Protegida(s), Rede 
Natura e REN, sendo o valor aí a indicar o resultante da união (matemática) dos três conjuntos à semelhança do já  
referido para o campo 03, com as devidas adaptações. 

 
QUADRO 9 ÁREAS ESPECIAIS 

O campo 01 é destinado à quantificação da área de intervenção do plano territorial abrangida por Áreas de Reabilitação 
Urbana (ARU), conforme disposto no Decreto-Lei n.º 307/2009, com a redação da Lei n.º 32/2012, e Decreto-Lei n.º 266 
B/2012. 

O campo 02 é destinado à quantificação da área de intervenção do plano territorial abrangida por Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal (AUGI), conforme disposto no Decreto-Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com a redação do Decreto-Lei n.º 
70/2015, de 16 de julho. 

O campo 03 é destinado à quantificação da área de intervenção do plano territorial abrangida por Centro Histórico 
delimitado em PDM ou PU, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 

 
QUADRO 10 ARTICULAÇÃO - IGT ALTERADOS OU REVOGADOS PELO PLANO/PROCEDIMENTO 

O quadro 10-A destina-se a enumerar os instrumentos de gestão territorial (IGT) totalmente revogados pelo 
procedimento de plano territorial. Devem ser acrescentadas as linhas necessárias para enumerar os IGT totalmente 
revogados. A designação dos IGT deve ser a designação constante do Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT). 

O quadro 10-B destina-se a enumerar os instrumentos de gestão territorial (IGT) alterados ou parcialmente revogados 
pelo procedimento de plano territorial. Devem ser acrescentadas as linhas necessárias para enumerar os IGT alterados ou 
parcialmente revogados. A designação dos IGT deve ser a designação constante do Sistema Nacional de Informação 
Territorial (SNIT). Na coluna "Disposições alteradas ou revogadas" devem indicar-se as disposições afetadas pela 
alteração (por exemplo: "Disposições alteradas: artigo …, e n.º do artigo …; disposições revogadas: artigos …º, e n.º… do 
…º"). 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 

ANEXO C - PLANO DE PORMENOR E PLANO DE PORMENOR INTERMUNICIPAL 

 

 

INDICAÇÕES GERAIS 

 
O Anexo C, que faz parte da FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS DOS PLANOS TERRITORIAIS DE ÂMBITO MUNICIPAL E 

INTERMUNICIPAL, é de preenchimento obrigatório e cumulativo com a Ficha de Identificação de Plano e Dados Gerais 
para os casos de elaboração, alteração ou revisão de Plano de Pormenor Municipal/Plano de Pormenor Intermunicipal. 

Quando se trate de alterações, apenas se preenchem os campos respeitantes a itens alterados. Nas alterações as áreas 
retiradas devem ser preenchidas com valores negativos e as novas áreas devem ser preenchidas com valores positivos. 

Exemplo: Alteração de um PP em que materialmente se aumentou a área de construção para habitação por 
diminuição de igual área de construção destinada a Comércio/serviços e a Outros usos/atividades. Neste caso, os 
campos correspondentes serão preenchidos da seguinte forma no quadro 4-I: 

− Habitação m2 

− Comércio/serviços m2 

− Outros usos/atividades m2 

 
QUADRO 1 EFEITOS REGISTAIS 

Indicar nos campos 01 ou 02 se o Plano de Pormenor tem ou não efeitos registais, de acordo com o 108.º do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio). 

Para o Plano de Pormenor ter efeitos registais é indispensável ter o conteúdo material e o conteúdo documental, 
previstos no n.º a) a d) e g) a i) do artigo 102.º, e no n.º 3 do artigo 107.º do RJIGT. 

 
QUADRO 2 MODALIDADES ESPECÍFICAS DE PLANO DE PORMENOR 

Os campos 01 a 03 destinam-se a indicar se o plano adotou, por deliberação da Câmara Municipal ou da(s) entidade(s) 
responsável(is) pela elaboração do plano territorial intermunicipal, alguma das modalidades específicas prevista no artigo 
103.º do RJIGT, a saber: plano de intervenção no espaço rústico, plano de pormenor de reabilitação urbana, plano de 
pormenor de salvaguarda. 

 
QUADRO 3 CONTRATO PARA PLANEAMENTO 

Os campos 01 e 02 destinam-se a indicar se a elaboração, alteração ou revisão do plano de pormenor foi objeto de 
contrato de planeamento nos termos do n.º 2 do artigo 79.º e artigos seguintes do RJIGT. 

 
QUADRO 4 VALORES DA PROPOSTA DO PLANO 

Os valores totais soliictados nos campos 03, 06, 09, 18, 28 e 38 do quadro 4 são calculados automaticamente na 
plataforma informática, não obstante o utilizador verificar o resultado por poderem ocorrer erros na introdução dos 
valores parcelares. 

Nas partes D a G e I a K do quadro 4, para o preenchimento dos campos das colunas "Existente" e "Proposto", entende-se 
que o disposto pelo plano resulta da soma do que existe e é mantido com o que é proposto pelo plano ou que é 
programado noutros instrumentos. Portanto, quantifica-se na coluna de "Existente" tudo o que existe e é mantido pelo 
plano, e na coluna de "Proposto" tudo que o plano dispõe como novo ou que é programado/projetado noutros 
instrumentos. 

Nos campos 10 a 12 os valores a indicar são medidos pelo eixo da via. 

 
QUADRO 5 INDICADORES DO PLANO 

No preenchimento do quadro 5-A deverá atender-se às definições constantes da regulamentação do RJIGT respeitante  
aos conceitos técnicos nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo. 

Os campos 03 a 06 do quadro 5-B serão calculados automaticamente pela plataforma informática com base nos valores 
introduzidos em campos anteriores. 

+1500 
-1000 
 -500 
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INDICAÇÕES GERAIS 

 
O Anexo D, que faz parte da FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS DOS PLANOS TERRITORIAIS DE ÂMBITO MUNICIPAL E 

INTERMUNICIPAL, é de preenchimento obrigatório e cumulativo com a Ficha de Identificação de Plano e Dados Gerais para 
os casos de alteração de plano territorial. 

O preenchimento do Anexo D, no caso das alterações, é também cumulativo com o Anexo A, B, ou C correspondente ao 
tipo de plano territorial em causa (respetivamente, Plano Diretor Municipal/Plano Diretor Intermunicipal, Plano de 
Urbanização/Plano de Urbanização Intermunicipal ou Plano de Pormenor/Plano de Pormenor Intermunicipal). 

Este Anexo apenas se aplica às alterações sujeitas ao regime procedimental previsto no artigo 119.º do Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio (aprovou a revisão do RJIGT e revogou o DL 
380/99, de 22 de setembro). 

O Quadro 1 destina-se a indicar todos os documentos do plano objeto de alteração ou por ela afetados, 
independentemente de carecerem de publicação no Diário da República ou estarem meramente sujeitos a depósito. 

O Quadro 2 destina-se a indicar todo o tipo de conteúdo material do plano territorial objeto da alteração ou por ela 
afetado. 

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 

ANEXO D - PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DE PLANO TERRITORIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUADRO 1 
ELEMENTOS OU PARTE DE ELEMENTOS DO CONTEÚDO DOCUMENTAL DO PLANO AFETADOS PELA 
ALTERAÇÃO 

 
 

 
QUADRO 2 CONTEÚDO MATERIAL DO PLANO AFETADO PELA ALTERAÇÃO 

 


