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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1.  INTRODUÇÃO

Refere-se a presente memória descritiva à Operação de Loteamento na Zona de Atividades

Económicas de Vila Nova da Baronia, sito na Estrada Nacional 383, Prédio Oliveira da Loureira,

Art.º 107, Secção G, Vila Nova da Baronia - Alvito, inscrito na matriz predial rústica n.º 107-G e

descrito  na  conservatória  do  registo  predial  sob  o  n.º  147/19860604.  De  acordo  com  a

conservatória do registo predial, o prédio tem uma área total 63.650m2, dos quais 15.740m2

correspondem à parcela desanexada (descrito com o n.º 2298/20190930) e uma área sobrante

de 47.910m2 . Todavia, verificou-se após levantamento topográfico que a área do prédio a lotear

não correspondia à diferença entre a área total e a parcela desanexada. Foram medidos 47.780

m2  ao invés de 47.910m2  de área total e também foi detetada uma discrepância da área do

prédio a lotear, face ao que está descrito no Caderno de Encargos, sendo a área medida de

34.217m2 em vez de 33.800 m2. Assim, o presente loteamento tem como objeto uma área

total de  47.780m2, dos quais 13.563 m2 correspondem à área de reserva e 34.217m2 à área

a lotear.

O  terreno  a  lotear  localiza-se  a  noroeste  de  Vila  Nova  da  Baronia  e  esta  operação  de

loteamento tem como objetivo dotar a vila de lotes com características adequadas à fixação de

empresas que contribuam para o desenvolvimento económico do concelho.

A atual área a lotear possui uma cultura arvense e leito de cursos de água, sendo o terreno

atravessado por uma linha de água, no seu extremo oeste.

Apresentam-se em anexo, as peças desenhadas referentes à planta de localização, planta de

implantação - situação existente sobre levantamento topográfico, planta de cedências para o

domínio público, planta síntese do loteamento,  planta de acessibilidades e planta síntese da

rede de infraestruturas.

2.  INTEGRAÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA

A parcela de terreno a lotear encontra-se dentro do limite da área de solo urbanizável, numa

zona destinada a Espaços de Atividades Económicas. Este terreno situa-se a noroeste de Vila

Nova de Baronia, sendo limitada a norte pela estrada EN 383, a sul pela ribeira de Vila Nova da

Baronia, a sueste por caminho vicinal e a oeste por parcela de terreno já destacada.
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No Espaço de Atividades Económicas poderão instalar-se estabelecimentos industriais, espaços

multiusos,  dedicados a atividades económicas como oficinas,  comércio, armazéns, serviços,

ateliers, estabelecimentos industriais de tipologia 2 e 3 e atividades correlacionadas, tal como

se encontra descrito no artigo 64.º, secção IV, do Plano Diretor Municipal. A título informativo

referimos  que  o  uso  previsto  para  a  parcela  destacada  será  também  um uso  de  caráter

industrial.

Pretende-se que a presente operação de loteamento tenha um impacto visual reduzido e que

seja  atenuada  a  transição  física  entre  o Espaço  de  Atividades  Económicas  e  os  espaços

residenciais de Vila Nova da Baronia.

3.  ANÁLISE E ENQUADRAMENTO REGULAMENTAR

Na elaboração do projeto  foram observadas as normas legais  e  regulamentares aplicáveis,

nomeadamente o PDM – Plano Diretor Municipal de Alvito e o Decreto-Lei 163/2006 na sua

redação atual.

De  acordo  com  a  planta  de  ordenamento  do  Plano  Diretor  Municipal  (PDM),  da  Câmara

Municipal de Alvito, a parcela de terreno a lotear encontra-se dentro do limite da área de solo

urbanizável, numa zona destinada a Espaços de Atividades Económicas, pelo que devem ser

seguidas  as  especificações  e  regras  urbanísticas  dos  artigos  74,  do  capítulo  3  do  PDM,

especificadas no capítulo 4 deste loteamento.

Remete-se ainda para a alínea d), do ponto 7 do artigo 64º, do PDM que indica que deve ser

plantada “uma cortina arbórea periférica contínua, que envolva a totalidade do parque com uma

faixa de 10m de largura e, no mínimo, 2 fiadas intercaladas de árvores”, no caso do uso se

destinar a operações de gestão de resíduos.

Todos estes parâmetros deverão ser respeitados em fase de licenciamento.

4.  DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA PROPOSTA | REGULAMENTO URBANÍSTICO

A presente operação de loteamento surge da intenção de se proceder à divisão da parcela de

terreno  em  quatro  lotes  destinados  à  implantação  de  empresas  que  fomentem  o

desenvolvimento económico da região.

RUA DE DONA ISABEL Nº 7, 7000-880 ÉVORA.   TLM.: 96 837 18 95    TLM.: 96 756 39 48       3



NELSON ROSMANINHO ARQUITECTO                                    FRANCISCO  MENDES  ARQUITECTO
nelsonrosmaninho@gmail.com                                                                                      francisco.mendes.arq@gmail.com

Os lotes propostos desenvolvem-se ao longo da EN 383 e as atividades que se irão implantar

estarão relacionadas com usos industriais, conforme previsto no ponto 4, do artigo 64.º do PDM.

Propõe-se a  divisão da parcela  de terreno em 11 lotes e a  criação de uma via  interna de

circulação (ver peça desenhada 03). Os lotes 01, 10 e 11, são os lotes de maiores dimensões,

desenvolvem-se no sentido perpendicular em relação à EN 383, sendo acedidos a partir desta

estrada. Os lotes 02 a 09 desenvolvem-se ao longo da via interior de circulação e são os lotes

de menores dimensões. Propõe-se ainda a criação de uma zona técnica destinada à instalação

de depósitos de gás e de um posto de transformação, caso se verifique essa necessidade.

Os edifícios e estruturas a construir  devem respeitar a implantação, índices e alinhamentos

definidos neste capítulo, com o auxílio das peças desenhadas que constituem este loteamento.

Além das  condições  enumeradas  neste  loteamento  deverão  ser  tidas  em consideração  os

regulamentos municipais e a lei geral em vigor em cada momento.

ARRUAMENTOS

Nesta operação de loteamento, a estrutura viária existente será mantida, com a regularização

da largura da EN 383 para 5,5m. Será construído um passeio, junto do terreno a lotear, para a

circulação pedonal, com uma largura de 2,2m, que permita cumprir as disposições legais em

vigor quanto às acessibilidades e também a colocação de mobiliário urbano  e infraestruturas.

A este é proposto um caminho pedonal público entre o lote 01 e o muro do bebedouro, que liga

o passeio a norte ao caminho vicinal a sueste.

Não será proposto um passeio a sul do terreno a lotear, mas está considerado em desenho uma

área livre entre o terreno do loteamento e a estrada existente, na eventualidade de vir a ser

necessária a construção de um passeio ou o alargamento da via.

ESTACIONAMENTO

Este projeto propõe 8 lugares de estacionamento localizados na via pública que é proposta na

área  a  lotear.  Um  desses  lugares  será  um  lugar  acessível  a  pessoas  com  mobilidade

condicionada.

O  estacionamento  privado  localizar-se-á  no  interior  dos  lotes,  a  definir  nos  projetos  de

licenciamento, devendo respeitar os critérios estabelecidos no PDM, nomeadamente:

• Lotes  01,  10  e  11  –  2  lugares  de  estacionamento  por  150m2 de  área  bruta  de

construção;

• Lotes 02 -09 – 1 lugar de estacionamento por 150m2 de área bruta de construção.
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DESCRIÇÃO DOS LOTES

Propõe-se um total de 11 lotes distribuídos ao longo da Estrada Nacional 383 e da via interna

proposta neste loteamento. Esta via proposta permite que os camiões estacionem em frente aos

lotes  e  que  carros  ligeiros  ou  transportes  de  cargas  mais  pequenos  entrem  nos  lotes,

localizando-se a zona de cargas e descargas dentro dos lotes (a definir em licenciamento).

Todas as edificações se afastam da frente de rua seguindo dois alinhamentos frontais distintos.

O conjunto de edifícios dos lotes 02-03, deverão respeitar o alinhamento frontal 1 e os edifícios

dos  lotes  01,  10  e  11  respeitam  o  alinhamento  frontal  2.  A  sul deverá  ser  respeitado  o

alinhamento tardoz 1 para o conjunto de edifícios dos lotes 08-09. As edificações dos lotes 02-

09 devem seguir o alinhamento transversal 1 e 2 (ver peça desenhada 04).

Os edifícios  seguem as  especificações e  regras  urbanísticas  descritas  no capítulo  2  desta

memória descritiva, nomeadamente:

• o índice de implantação máximo de 0,5;

• deverão ser respeitados os polígonos de implantação definidos neste loteamento, bem

como os  alinhamentos  propostos,  nos  casos  em que  o  polígono  não  é  totalmente

ocupado;

• terão no máximo 2 pisos acima do solo;

• a altura máxima da fachada é de 7m,  salvo situações justificadas pela viabilização da

laboração;

• volumetria  máxima  por  lote  =  5m3/m2,  que  pode  variar  entre  3m3/m2 e  5m3/m2,

consoante as características do terreno;

• um lugar de estacionamento por cada 150m2 de área bruta de construção e dois lugares

por cada 150m2  de área bruta  de construção, no caso em que a área do lote seja

superior a 1 000m2;

• os alinhamentos frontais dos lotes são de cumprimento obrigatório e deverão seguir as

distâncias indicadas nas peças desenhadas deste loteamento. O alinhamento frontal 1

é  coincidente  para  os  lotes  01,  10  e  11.  Os  lotes  02-09  deverão  cumprir  os  4

alinhamentos propostos (alinhamentos frontal 1, tardoz 1 e transversais 1 e 2);

• os edifícios a construir nos lotes 10 e 11 terão um afastamento mínimo às laterais de

5,63m.
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As  cotas  propostas  neste  loteamento,  poderão  sofrer  ajustes  após  os  projetos  de  

especialidades e projetos de licenciamento. Todavia, fica definido que:

• a cota de soleira proposta para o edifício do lote 01 é a 174,50. Na frente, a norte e

oeste do edifício deverá garantir-se a existência de uma plataforma de nível ou com

uma inclinação reduzida para estacionamento, manobras de camiões para saídas de

emergência.  O  desnível  entre  a  cota  de  soleira  dessa  plataforma  deverá  ter  em

atenção as regras do Decreto-Lei 163/2006;

• o acesso aos lotes 02-09  é feito a partir da via proposta. No cruzamento dessa via

com a EN 383 na zona da entrada (a oeste) a cota é de 173 e na zona de saída (a

este) a cota é a 174,87. A cota proposta para a sul desse arruamento é de 171. Por

existirem várias possibilidades de ocupação destes lotes as cotas de soleira poderão

variar.  Por  este  motivo,  são consideradas  nesta  Memória  Descritiva  três

possibilidades,  ficando  qualquer  outra  possibilidade  à  consideração  da  entidade

camarária.

• 1 -  na possibilidade  um proprietário adquirir  o conjunto completo dos 8

lotes recomenda-se que a cota de soleira seja sempre constante;

• 2 -  na possibilidade de ser comprado um conjunto de 4 lotes contíguos,

deverão existir duas cotas de soleira distintas em cada conjunto de 4, por

forma a acompanhar o perfil topográfico da rua;

• 3 - todos os lotes podem ser comprados em separado ou aos pares, e as

cotas  de  soleira  deverão  respeitar,  dentro  do  possível,  o  perfil  do

arruamento.

• a cota de soleira proposta para o edifício do lote 10 é a 172,50. Em torno do edifício

deverá garantir-se a existência de uma plataforma de nível ou com uma inclinação

reduzida para estacionamento, manobras de camiões para saídas de emergência. O

desnível entre a cota de soleira essa plataforma deverá ter em atenção as regras do

Decreto-Lei 163/2006;

• a cota de soleira proposta para o edifício do lote 11 é a 171,50. Em torno do edifício

deverá garantir-se a existência de uma plataforma de nível ou com uma inclinação

reduzida para estacionamento, manobras de camiões para saídas de emergência. O

desnível entre a cota de soleira essa plataforma deverá ter em atenção as regras do

Decreto-Lei 163/2006.
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PLANO DE ACESSIBILIDADES

Foram observadas no âmbito deste projeto as normas técnicas de acessibilidades para pessoas

com mobilidade condicionada, pretendendo-se com este sub-capítulo descrever e justificar as

soluções  arquitetónicas  e  construtivas  adotadas  de  forma  a  cumprir  as  disposições

regulamentares presentes no Decreto-Lei n.º163/2006, na sua redação atual.

Como já referido, o passeio para circulação pedonal tem uma largura de 2,2m e prevê-se uma

largura livre  não inferior  a 1,5m,  conforme descrito na secção 1.2.  do ponto 1.2.1.  do D.L.

n.º163/2006 e recomenda-se que o mobiliário urbano e restantes elementos sejam colocados

numa “faixa de infraestruturas”, junto do limite exterior do passeio (ver peça desenhada 05).

A altura do lancil em toda a largura da passagem de peões não deverá ser superior a 0,02m,

sendo o passeio rampeado, com inclinações ≤8% na direção da passagem de peões e ≤10% na

direção do lancil do passeio, conforme disposto na secção 1.6. do D.L. n.º163/2006. Junto das

entradas dos lotes n.º 01, 10 e 11, o lancil deverá ser rampeado, com uma altura máxima de

0,02m, devendo a entrada de todos os lotes ter uma inclinação não superior a 2%, por forma a

garantir que esse percurso é acessível. As entradas para os lotes 02-09 também devem cumprir

os dispostos no Decreto-Lei n.º163/2006 e deverão ser definidas em fase de licenciamento dos

edifícios.

No conjunto de lugares de estacionamento público está previsto um lugar de estacionamento

para uma pessoa com mobilidade reduzida, localizado junto da zona técnica, conforme a alínea

1) do ponto 2.8.1., da secção 2.8. do D.L. n.º163/2006. Cumpre ainda o descrito no ponto 2.8.2.

do D.L. n.º163/2006, com uma largura útil de 2,5m e uma faixa de acesso lateral com largura de

1m.

ARRANJOS EXTERIORES

Não estão previstos espaços verdes neste loteamento, por se tratar de uma Zona de Atividades

Económicas. Propomos apenas que o caminho pedonal, proposto entre o lote 01 e o muro do

bebedouro, seja arborizado.

No lote 01, na extremidade este, o terreno sobe de forma acentuada formando um talude que

vai encontrar a cota do caminho pedonal proposto. Propomos manter parte desse talude, por

forma a fazer a transição física e visual entre a área construída do lote e a envolvente.
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Nos lotes 10 e 11 recomenda-se que sejam planeadas zonas permeáveis localizadas a sul do

lote, que farão a transição de cotas entre a plataforma de nível e as cotas do terreno existente.

As áreas livres ou permeáveis dos lotes devem ser definidas em fase de licenciamento e devem

ter em consideração a necessidade de áreas dedicadas ao estacionamento no interior dos lotes,

que deverá seguir as regras definidas em PDM e neste loteamento.

Na zona técnica,  destinada ao posto de transformação e aos depósitos de gás  poderá existir

área permeável, a definir em conformidade com as exigências técnicas para a instalação destes

equipamentos.

5.  SUPERFÍCIE TOTAL DO TERRENO

DADOS CADASTRAIS

Área do prédio ………………………………..............….............................…........…… 47 780 m²

Área a lotear (área de Intervenção) ..........………….…..........…...................................34 217 m²

Área total dos lotes …................…................................................…...................…..... 29 447 m²

Área de cedências ao domínio público municipal .............…......................................… 3 991 m²

6.  NÚMERO  DE  LOTES,  ÁREA  DE  IMPLANTAÇÃO,  ÍNDICES  URBANÍSTICOS,
NÚMERO DE PISOS E COTAS DE SOLEIRA (DEFINIÇÕES DE ACORDO COM O DR 5/2019,
27 DE SETEMBRO)

N.º de lotes …............................................................................................…................ ..... 11 lotes

LOTE 1

ÁREA DO LOTE ...................................…........................................….............................. 7 200m²

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO MÁXIMA .....…....................................................…...............… 2675m²
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Índice de Implantação máximo ….......................……………………………...………………......0,37

Número de pisos máximo .............……………………………...…………………………...……...… 2

Altura da fachada (máxima) ….……………………...………………………………………..……......7

Cota de Soleira ….......................……………………………...……………………………… 174,50m

LOTE 2

ÁREA DO LOTE ...............................................................................................……............. 831m²

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO MÁXIMA ...........…..……………….……………………….…........ 300m²

Índice de Implantação máximo ….......................……………………………...………………......0,36

Número de pisos  máximo .............………………………...…...…………………………...……...… 2

Altura da fachada (máxima) ….……………………...………………………………………..……......7

Cota de Soleira ….......................……………………………...………………………..………… 173m

LOTE 3

ÁREA DO LOTE .................................................................................................……........... 758m²

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO MÁXIMA ..............……...………….…………………………........  300m²

Índice de Implantação máximo ….......................……………………………...………………......0,40

Número de pisos  máximo .............………………………...…...…………………………...……...… 2

Altura da fachada (máxima) ….……………………...………………………………………..……......7

Cota de Soleira ….......................……………………………...……………………………… 174,50m

LOTE 4

ÁREA DO LOTE .......................................................................................……..................... 600m²

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO MÁXIMA ..............….…...………….…………………………........ 300m²

Índice de Implantação máximo ...........................……………………………...………………......0,50

Número de pisos  máximo .............………………………...…...…………………………...……...… 2
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Altura da fachada (máxima) ….……………………...………………………………………..……......7

Cota de Soleira ….......................……………………………...……………………………….…173m

LOTE  5

ÁREA DO LOTE ..............................................................................…….............................. 600m²

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO MÁXIMA ...........………...………….…………………………........ 300m²

Índice de Implantação máximo ...........................……………………………...………………......0,50

Número de pisos  máximo .............………………………...…...…………………………...……...… 2

Altura da fachada (máxima) ….……………………...………………………………………..……......7

Cota de Soleira ….......................……………………………...……………………………… 174,50m

LOTE 6

ÁREA DO LOTE .................................................................................….….......................... 600m²

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO MÁXIMA ..............……...………….…………………………........ 300m²

Índice de Implantação máximo ….......................……………………………...………………......0,50

Número de pisos  máximo .............………………………...…...…………………………...……...… 2

Altura da fachada (máxima) ….……………………...………………………………………..……......7

Cota de Soleira ….......................………………………….…...………………………………172,30m

LOTE 7

ÁREA DO LOTE .......................................................................................................……..... 600m²

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO MÁXIMA ..............……...………….…………………………........ 300m²

Índice de Implantação máximo ….......................……………………………...………………......0,50

Número de pisos  máximo .............………………………...…...…………………………...……...… 2

Altura da fachada (máxima) ….……………………...………………………………………..……......7

Cota de Soleira ….......................……………………………...……………………………… 172,50m
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LOTE 8

ÁREA DO LOTE .....................................................….................…...............................…… 784m²

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO MÁXIMA ..............……....………….…………………………........ 300m²

Índice de Implantação máximo ….......................……………………………...………………......0,38

Número de pisos  máximo .............………………………...…...…………………………...……...… 2

Altura da fachada (máxima) ….……………………...………………………………………..……......7

Cota de Soleira ….......................……………………………...……………………………… 172,30m

LOTE 9

ÁREA DO LOTE ..............................................................................................…….............. 676m²

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO MÁXIMA ..............……...………….…………………………........ 300m²

Índice de Implantação máximo ….......................……………………………...………………......0,44

Número de pisos  máximo .............………………………...…...…………………………...……...… 2

Altura da fachada (máxima) ….……………………...………………………………………..……......7

Cota de Soleira ….......................……………………………...……………………………… 172,50m

LOTE 10

ÁREA DO LOTE ...................................................................................................…......... 8 205m²

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO MÁXIMA .......................................................….............…...… 3 600m²

Índice de Implantação máximo ………................……………………………...………………......0,44

Número de pisos  máximo .............………………………...…...…………………………...……...… 2

Altura da fachada (máxima) ….……………………...………………………………………..……......7

Cota de Soleira ….......................……………………………….………………………………172,50m

LOTE 11

ÁREA DO LOTE ................................................................................................…..…....... 8 593m²
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ÁREA DE IMPLANTAÇÃO MÁXIMA ....................................................................…......… 3 600m²

Índice de Implantação máximo ….......................……………………………...………………......0,42

Número de pisos  máximo .............………………………...…...…………………………...……...… 2

Altura da fachada (máxima) ….……………………...………………………………………..……......7

Cota de Soleira ….......................……………………………...……………………………… 171,50m

ÁREA TÉCNICA

ÁREA TOTAL ................................................................................................…..………....... 779m²

Todos os parâmetros indicados são valores máximos.

7.  ÁREAS DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL

As área de cedência ao domínio público municipal são compostas pela via e passeios pedonais

propostos e 8 lugares de estacionamento.

ÁREA DE PASSEIOS PEDONAIS, ESTACIONAMENTO E ESTRUTURA VIÁRIA .....…3 991m²

8.  CONDICIONANTES

Não  existem condicionamentos  à  implantação  dos  edifícios  e  construções,  à  exceção  das

previstas no PDM.

Deve  ser  considerado  que  a  linha  de  água  existente  no  limite  noroeste  do  lote  11,  será

encaminhada para um coletor. Por este motivo não podem existir construções entre o limite este

do lote 11 e a área de implantação proposta, por forma a que o coletor seja acessível em caso

de necessidade de reparação.
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9.  INFRAESTRUTURAS

• Redes de abastecimento de águas

Serão constituídas por condutas aplicadas em vala nos passeios, de forma a garantir o

abastecimento  a  todos  os  lotes  e  hidrantes  que  constituem a  rede  de  combate  a

incêndios;

• Esgotos e drenagem

A recolha  das  águas  residuais  domésticas  e  pluviais  será  executada  por  sistemas

gravíticos  de  coletores  separativos,  aplicados  em vala  ao  eixo  dos  arruamentos  e

ligados aos sistemas existentes;

• Rede de eletricidade e telecomunicações

Será  instalada  nos  passeio,  de  forma  a  garantir  o  abastecimento  de  energia  e

telecomunicações a todos os lotes, assim como a iluminação pública.

10.  ESTRUTURA VIÁRIA

O arruamento a executar interliga-se com a E.N. 383 e dá acesso a diversos lotes. Os passeios

para peões desenvolver-se-ão adjacentes à faixa de rodagem.

Os arruamentos serão delimitados por lancil de betão na transição entre as faixas de rodagem e

os passeios.

O pavimento das faixas de rodagem será em betão betuminoso, enquanto que para os passeio

está previsto a aplicação de blocos de betão (pavé).
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