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IX.1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 
O presente documento constitui o Relatório de Ponderação da Participação Pública da proposta 
de Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo, elaborado nos termos do artigo 77.º do 
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
46/2009, de 20 de fevereiro.  
 
O período de discussão pública decorreu entre o dia 30 de abril e o dia 12 de junho de 2015, nos 
termos do disposto no n.º 4 do artigo 77 do Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de fevereiro e teve como 
principais objetivos desenvolver metodologias de participação pública, que permitissem aumentar 
a transparência do processo de planeamento e de elaboração do plano, materializando o princípio 
de subsidiariedade, de corresponsabilização e incrementando uma ética de responsabilidade 
partilhada por todos pelo bem comum e assim aumentar igualmente a eficiência das decisões. 
Especificamente, pretendeu-se impulsionar a mobilização e a sensibilização da comunidade, 
desenvolver um processo mais dinâmico, sustentado, participado e transparente, evitar conflitos por 
desconhecimento ou falta de informação e aumentar o conhecimento partilhado do processo de 
planeamento e do papel dos vários agentes do desenvolvimento territorial. O sucesso da participação 
pública dependeu da eficácia da comunicação com os utilizadores e os destinatários, da objetividade, 
simplicidade e qualidade da informação transmitida e da forma como se realizou a comunicação da 
informação. 
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IX.2. A PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NO PROCESSO DE 
REVISÃO DO PDM 

 
A participação pública pode ser definida como o envolvimento de indivíduos e grupos que são 
positiva ou negativamente afetados por uma intervenção proposta sujeita a um processo de 
decisão ou que estão interessados na mesma (ANDRÉ et al, 2006). 
 
Atendendo à sua importância no que concerne à boa governança e ao fortalecimento das 
comunidades locais, a participação pública no âmbito do processo de revisão do PDM de Viana 
do Alentejo, e indo de encontro ao estabelecido no n.º 1 do artigo 6.º do DL n.º 46/2009, teve como 
principais objetivos: 

1. alcançar o maior número de cidadãos e de associações representativas dos interesses 
económicos, sociais, culturais e ambientais possível, promovendo assim a justiça, a equidade 
e a colaboração; 

2. informar todos os atores e agentes locais sobre a proposta de plano e as suas 
consequências; 

3. divulgar o conhecimento científico produzido ao longo do processo de planeamento, 
designadamente sobre o ambiente biofísico e humano, aumentando assim o conhecimento 
partilhado; 

4. envolver os cidadãos e associações locais no processo de planeamento, sensibilizando-os 
para as razões que determinaram as opções seguidas; 

5. dotar o processo de maior transparência e dinâmica; 
6. reduzir o número de conflitos por falta de informação ou desconhecimento das propostas; 
7. incrementar os níveis de aceitação da proposta, por via da criação de mecanismos de 

participação social e responsabilidade partilhada. 
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A prossecução destes objetivos implicou a concretização de duas modalidades essenciais de 
participação pública, que serão detalhadas em capítulos específicos: 
 
1. a formal; 
2. e a informal. 
 

IX.2.1. A PARTICIPAÇÃO FORMAL 
 
Como o próprio nome indica, a participação formal, no âmbito do processo de revisão do PDM de 
Viana do Alentejo, seguiu o previsto no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), designadamente o teor do artigo 77.º do DL n.º 46/2009. 
 
 

IX.2.1.1. PARTICIPAÇÃO PREVENTIVA 
 

O primeiro momento de participação pública - Participação Preventiva iniciou-se com a 
publicitação do Aviso n.º 64011/2011, de 8 de março, correspondente à deliberação de início do 
processo de revisão do PDM, tendo o inquérito público prévio decorrido entre os dias 9 e 29 de 
março de 2011. Os cidadãos foram, desta forma, convidados a “formularem observações ou 
sugestões, apresentarem ou obterem informações ou esclarecimentos sobre quaisquer questões que 
entendam dever ser consideradas no âmbito da revisão do PDM de Viana do Alentejo”1, tendo sido 
disponibilizado um dossiê no Balcão Municipal. 
 

 

 

                                                             
1 Aviso n.º 64011/2011, de 8 de março. 
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IX.2.1.2. PARTICIPAÇÃO SUCESSIVA 

 
O segundo momento de participação pública formal decorreu entre os dias 30 de abril e 12 de 
junho de 2015, na sequência da publicitação do Aviso n.º 4369-A/2015, de 21 de abril, no Diário da 
República e consistiu na possibilidade de serem apresentadas “reclamações, observações, sugestões 
ou pedidos de esclarecimento” referentes à proposta de revisão do PDM.  
 

DA PUBLICITAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
 
Este período de discussão pública foi noticiado das seguintes formas: 
- Edital (Aviso n.º 4369-A/2015, de 21 de abril); 
- Imprensa nacional – Semanário SOL, dia 30 de abril e Correio da Manhã, dia 29 de abril 
- Imprensa regional – Diário do Sul, dia 29 de abril; 
- Página da internet do município (vd. figura IX.2.1); 
- Página do facebook do município (vd. figura IX.2.1); 

Figura IX.2.1 
Discussão pública anunciada na internet 
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- Balcão Municipal, através de disponibilização de dossiê (vd. figura IX.2.2); 
- Sessões públicas de apresentação e esclarecimento, no total de cinco:  

- a primeira realizou-se na Assembleia Municipal de Viana, no dia 15 de maio; 
- a segunda decorreu no salão nobre da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, no  dia 20 de 

maio; 
- a terceira, no salão nobre da Junta de Freguesia de Alcáçovas, no dia 21 de maio; 
- a quarta, no salão nobre da Junta de Freguesia de Aguiar, no dia 22 de maio; 
- a quinta, decorreu no Cineteatro de Viana do Alentejo, no dia 1 de junho.  

 

Estas sessões públicas de esclarecimento foram publicitadas através de folheto distribuído porta a 
porta e de sms enviados aos números constantes da base de dados da autarquia. 

De referir que estes canais de informação disponibilizam toda a informação referente: 
- à proposta de plano; 
- parecer final da Comissão de Acompanhamento (CA) e demais pareceres emitidos; 
- Relatório Ambiental. 
 

DAS MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 
 
A participação pública decorreu em duas modalidades principais: 

1. o atendimento presencial; 
2. as tecnologias da informação e comunicação. 

 
No que respeita ao atendimento presencial, a proposta de revisão do PDM esteve disponível para 
consulta no Balcão Municipal, que é o local de atendimento dos munícipes, onde foram 
disponibilizadas as peças gráficas e escritas do plano, que constituem a proposta de plano, os 
pareceres das entidades e o parecer final da CA, bem como o Relatório Ambiental (vd. figura IX.2.2). 
Durante o período de discussão pública foi disponibilizado o apoio técnico necessário ao 
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acompanhamento dos cidadãos que se apresentaram à participação pública. O atendimento do 
período de discussão pública (30 de abril e 12 de junho de 2015) decorreu todos os dias úteis, entre 
as 9h00 e as 12h30 e as 14h00 e as 17h00. Neste local, os interessados apresentaram as suas 
observações, reclamações e sugestões acerca da proposta de revisão do PDM de Viana do Alentejo, 
através do preenchimento de modelo próprio – Formulário de Participação (vd. figura IX.2.3), 
disponibilizado no local. 
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As modalidades de participação pública assentes nas tecnologias da informação e comunicação 
apresentam a vantagem de permitirem a transmissão e divulgação dos factos de uma forma mais 
acessível e rápida, bem como a possibilidade de auscultação dos interessados sem estes 
necessitarem de se deslocar à Câmara Municipal, alcançando assim, potencialmente, um maior 
número de munícipes e, por conseguinte, um maior envolvimento dos cidadãos no processo. 
 
Concretamente, foi criado um banner na página principal do sítio da internet da Câmara Municipal 
de Viana do Alentejo, intitulado Revisão PDM – Discussão Pública (vd. figura IX.2.4), que dá acesso 
a uma página onde é feita uma pequena nota explicativa sobre a abertura do período de discussão 
pública, os respetivos prazos e as formas de participação. Possibilita ainda o acesso a (vd. figura 
IX.2.5): 
 

Figura IX.2.3 
Formulário de Participação 
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- Proposta de PDM para Discussão Pública (documentos da proposta de plano e pareceres, em 
formato pdf); 
 
- Participação Pública (informação sobre formas de participação com ligação para descarregar o 
respetivo formulário (vd. figura IX.2.3) e calendário das sessões de esclarecimento); 
 
- Perguntas Frequentes; 
 
- Contactos (com indicação de um endereço eletrónico criado para receber as participações no 
âmbito da discussão pública da revisão do PDM). 
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Figura IX.2.5 
Detalhe da discussão pública do PDM via internet 

 

 

Figura IX.2.4 
Discussão pública do PDM publicitada na página do município 
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IX.2.2. A PARTICIPAÇÃO INFORMAL 
 
A participação pública informal iniciou-se no âmbito da elaboração da Agenda 21 Local e Bases 
Estratégicas do Concelho de Viana do Alentejo, no final de 2010, tendo contado com a realização de 
diversos fóruns, workshops, entrevistas aos eleitos locais, inquéritos à população, visitas de campo, 
que serviu de base aos Volumes I a V da proposta de plano. 
 
A partir de 26 de junho de 2013, com o início formal dos trabalhos de revisão do PDM, a participação 
pública informal organizou-se da seguinte forma: 
- Criação de espaço na página principal do sítio municipal, com atualização da evolução dos 

trabalhos da revisão e para participação aberta; 
- Criação de dois formulários de participação – um do Balcão Municipal e outro (mais simples) 

online; 
- Criação da conta de e-mail: pdm@cm-vianadoalentejo.pt; 
- Disponibilização a tempo inteiro da equipa técnica para atendimento. 
 
A divulgação do processo de revisão do PDM concretizou-se através dos seguintes canais de 
informação: 
- Fórum da Agenda 21 Local, de 6 de abril de 2013 (apresentação dos formulários, tópico no site 
municipal e criação de e-mail); 
- Sítio Municipal e Página do Facebook; 
- Boletim Municipal de junho de 2013, setembro de 2013, setembro de 2014 e abril de 2015 (vd. figura 
IX.2.6). 

mailto:pdm@cm-vianadoalentejo.pt


 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
19 

 
 

IX.2.3. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 
 

A participação pública concretizou-se nos seguintes dados: 

- 11 participantes na sessão de esclarecimento decorrida na Assembleia Municipal; 

- 6 participantes na sessão de esclarecimento decorrida na Junta de Freguesia de Viana do Alentejo; 

- 11 participantes na sessão de esclarecimento decorrida na Junta de Freguesia de Alcáçovas; 

- 10 participantes na sessão de esclarecimento decorrida na Junta de Freguesia de Aguiar; 

- 15 participantes na sessão de esclarecimento decorrida no Cineteatro de Viana; 

- 3 participações escritas 

Figura IX.2.6 
Notícia sobre o processo de revisão do PDM, no boletim municipal 

 

 
Fonte: Boletim Municipal de Viana do Alentejo, abril de 2015 (extrato) 
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A metodologia utilizada na análise das participações e sugestões apresentadas pelos munícipes 
englobou a apreciação e ponderação individualizada com as respostas personalizadas. Foram 
organizadas, em fichas próprias, de acordo com o nº de entrada com a identificação do requerente, 
freguesia, tipologia de participação e assunto (vd. capítulo IX.2.3.3). 

De acordo com o quadro legal atrás referido, nomeadamente os números 5, 6 e 8 do artigo 77º do 
Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de setembro, com as suas sucessivas alterações, a Câmara Municipal 
ponderou todas as participações, respondendo fundamentadamente às mesmas, nas circunstâncias 
referidas na lei. A resposta foi comunicada por escrito aos interessados, sem prejuízo do disposto no 
artigo 10.º, n.º 4, da Lei nº 83/95, de 31 de agosto. 

 

IX.2.3.1. APRECIAÇÃO E PONDERAÇÃO 

 
As participações foram catalogadas consoante o seu assunto principal, à exceção das participações 
onde são expostas situações diversas que não se incluem em nenhum assunto específico, tendo sido 
incluídas no assunto “outros”. 
 
Foram identificados os principais assuntos de ponderação, de acordo com o formulário de 
participação: 
- Regulamento; 
- Planta de ordenamento; 
- Planta de condicionantes; 
- Relatório de fundamentação; 
- Relatório Ambiental / Resumo não técnico; 
- Outros 
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IX.2.3.2. RESULTADOS 

A equipa técnica da proposta de revisão do PDM procedeu à análise das participações, atribuindo-
lhe uma resposta síntese do tipo: favorável, desfavorável, previsto no plano, parcialmente favorável e 
outro. 

As três participações escritas entregues durante o período de discussão pública, mereceram a melhor 
atenção por parte do município, que as tentou acolher. Duas tiveram efetivamente parecer favorável 
e a outra, embora a decisão final seja da competência de outra entidade, também teve resposta 
positiva da autarquia, tendo despoletado um pedido conjunto de desafetação de alguns prédios da 
RAN. 

 

IX.2.3.3. FICHAS DE PONDERAÇÃO 

 
Apresentam-se seguidamente as fichas de ponderação elaboradas no âmbito do processo de 
discussão pública que contêm a identificação do participante, tema, localização, data, registo de 
entrada, tipo de participação, assunto, resumo da participação, ponderação, decisão e os documentos 
sujeitos a alteração. 
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RESPOSTA À PARTICIPAÇÃO PÚBLICA                                                                            n.º 1 

  
PARTICIPANTE   Eduardo Cachopa Santos 
TEMA  ORDENAMENTO 
LOCALIZAÇÃO Fazenda da Marmeleira, artigo 64.º da secção M 
FREGUESIA Viana do Alentejo 
DATA 22/05/2015 
REGISTO ENTRADA 4624/15 

 
TIPO DE PARTICIPAÇÃO 

Observação/Sugestão X  Pedido de esclarecimento             Reclamação    
         

ASSUNTO 
Regulamento X 
Planta de Ordenamento X 
Planta de Condicionantes  
Relatório de fundamentação  
Relatório Ambiental/Resumo não técnico  
Outros  

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 

A participação solicita que, no âmbito do processo de revisão do PDMVA, seja considerada a possibilidade de instalação 
de um estabelecimento de fabrico de produtos explosivos em solo rural (no artigo acima referido), o qual, atualmente 
está localizado em solo urbano, no interior da vila de Viana do Alentejo, mas cujo regime sobre a matéria obriga à sua 
relocalização para solo rural. 

 
PONDERAÇÃO 

Analisada a participação, confirma-se a existência do referido estabelecimento em solo urbano e a qualificação do prédio 
denominado Fazenda da Marmeleira, artigo 64.º da secção M, Freguesia de Viana do Alentejo como solo rural, espaço 
agrícola. 
Atendendo às especificidades da atividade económica, designadamente no que respeita aos riscos tecnológicos 
associados, e à inerente necessidade de localização em solo rural e de afastamentos relativamente a outras atividades 
e edificações, entende-se ser de acolher a sugestão. Neste sentido, foi criada uma nova categoria de espaço em solo 
rural, denominada “Espaço de equipamentos e infraestruturas de produção e armazenagem de produtos explosivos” 
destinada exclusivamente à relocalização de uma unidade de produção de armazenagem de produtos explosivos. 

 
DECISÃO 

FAVORÁVEL 
 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

REGULAMENTO Criado novo artigo 57.º 
PLANTA DE ORDENAMENTO Figura IX.2.1 
PLANTA DE CONDICIONANTES - 
RELATÓRIO DO PLANO Vol. VI, cap. IX.2.3.2 
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RESPOSTA À PARTICIPAÇÃO PÚBLICA                                                                            n.º 2 

  
PARTICIPANTE   Manuel Pedro Rosa Grilo 
TEMA  CONDICIONANTES - RAN 
LOCALIZAÇÃO Hortas Velhas, artigo 25.º da secção G2 
FREGUESIA Viana do Alentejo 
DATA 09/06/2015 
REGISTO ENTRADA 5217/15 

 
TIPO DE PARTICIPAÇÃO 

Observação/Sugestão   Pedido de esclarecimento             Reclamação  X  
         

ASSUNTO 
Regulamento  
Planta de Ordenamento  
Planta de Condicionantes X 
Relatório de fundamentação  
Relatório Ambiental/Resumo não técnico  
Outros  

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 

A participação solicita que, no âmbito do processo de revisão do PDMVA, seja pedida a desafetação da RAN, da 
totalidade ou da parte do prédio onde tem uma exploração agrícola, designadamente na parte (3840 m2) classificada 
como estéril, destinada a logradouro, conforme indicado na respetiva caderneta predial. Esta desafetação é justificada 
pela necessidade de construção de uma habitação com 234m2, que possibilitaria a melhor exploração agrícola da parte 
do prédio não estéril. 

 
PONDERAÇÃO 

Analisada a participação, confirma-se a existência da restrição de utilidade pública RAN na área em apreço. Atendendo 
às características da parcela em causa, considera-se justificado o pedido de desafetação da RAN à DRAP, tendo a 
CMVA tomado as devidas diligências nesse sentido. 
No entanto, saliente-se que a desafetação da RAN não constitui, atualmente, a única condição para a construção de 
habitação em solo rural. O PROT Alentejo (RCM n.º 53/2010, de 02/08) definiu, na norma 153, as condições para a 
edificação isolada, estipulando como área mínima do prédio os 4 hectares.  

 
DECISÃO 

FAVORÁVEL, DEPENDENTE DE OUTRA ENTIDADE (DRAP) 
 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

REGULAMENTO  
PLANTA DE ORDENAMENTO  
PLANTA DE CONDICIONANTES  
RELATÓRIO DO PLANO  
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RESPOSTA À PARTICIPAÇÃO PÚBLICA                                                                            n.º 3 

  
PARTICIPANTE   Rita Maria de Oliveira Santos Serpa 
TEMA  REGULAMENTO 
LOCALIZAÇÃO Zona Industrial de Viana do Alentejo, artigo 229, 

secção M 
FREGUESIA Viana do Alentejo 
DATA 12/06/2015 
REGISTO ENTRADA 5303/15 

 
TIPO DE PARTICIPAÇÃO 

Observação/Sugestão   Pedido de esclarecimento X            Reclamação    
         

ASSUNTO 
Regulamento X 
Planta de Ordenamento X 
Planta de Condicionantes  
Relatório de fundamentação  
Relatório Ambiental/Resumo não técnico  
Outros  

 
RESUMO DA PARTICIPAÇÃO 

A participação diz respeito a um pedido de esclarecimento sobre o enquadramento urbanístico das situações de 
habitação existentes na área de expansão da Zona Industrial de Viana do Alentejo (ZIVA), uma vez que pretende 
proceder à reconstrução e reabilitação de construção existente com 157m2 (habitação) e 33m2 (dependência agrícola). 
É ainda sugerido que seja incluído um artigo no regulamento que salvaguarde as situações existentes, contemplando a 
possibilidade de deslocalização das construções existentes. 

 
PONDERAÇÃO 

Analisada a participação, confirma-se a existência de construções na área de expansão da ZIVA, que deverão ser 
salvaguardadas. Neste sentido, considera-se oportuna a alteração do articulado do regulamento (acrescentado o n.º 3 
do art.º 74.º), de modo a definir os parâmetros de edificabilidade aplicáveis, devendo ser considerados os definidos para 
a categoria de “espaço urbano de baixa densidade” (artigo 71.º). Deve ainda ser assegurada a compatibilidade do uso 
habitacional com a classe de espaço em questão (n.º 4 do artigo 73.º). 

 
DECISÃO 

FAVORÁVEL 
 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

REGULAMENTO Acrescentado o n.º 3 do artigo 74.º e o n.º 4 do artigo 73.º  
PLANTA DE ORDENAMENTO  
PLANTA DE CONDICIONANTES  
RELATÓRIO DO PLANO  
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IX.2.3.4. ALTERAÇÕES PROPOSTAS RESULTANTES DO PROCESSO DE 
PARTICIPAÇÃO 

 
Da análise e ponderação das participações recebidas durante o período de discussão pública 
resultaram as alterações que se explicitam seguidamente: 
 
1. CRIAÇÃO DE UMA CATEGORIA DE ESPAÇO EM SOLO RURAL 
 
Esta alteração, ao nível da qualificação do solo rural, com repercussões na Planta de Ordenamento 
(IX.2.1), no respetivo capítulo IX.2.3.2 e no Regulamento, correspondeu à criação de uma categoria 
de espaço em solo rural, decorrente da necessidade de relocalização de uma atividade de produção 
e armazenagem de produtos explosivos, cujos riscos tecnológicos associados são incompatíveis com 
a localização atual em solo urbano.  
A criação da referida categoria de espaço em solo rural encontra fundamento legal na alínea c) do n.º 
2 do artigo 5.º e na alínea e) do n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de 
maio. 
Neste sentido foi criada, em “espaço agrícola”, a categoria “Espaço de equipamentos e infraestruturas 
de produção e armazenagem de produtos explosivos” destinada exclusivamente à relocalização de 
uma unidade de produção de armazenagem de produtos explosivos, não sendo admissíveis outros 
usos, tendo como objetivos de ordenamento e de gestão a relocalização dos equipamentos e 
infraestruturas que integram aquela unidade económica em estrita observância do regime legal 
aplicável ao exercício da respetiva atividade, designadamente, do Decreto-Lei n.º 139/2002 de 17 de 
Maio e das demais regras estabelecidas no PDMVA, designadamente no que se refere às restrições 
de utilidade pública. 
 
Houve, desta forma, necessidade de incluir um capítulo (capítulo IX) e artigo próprios no regulamento 
(artigo 57.º), tendo sido efetuada a consequente renumeração dos artigos seguintes. 
 
 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
26 

2. PEDIDOS DE DESAFETAÇÃO DA RAN  
 
Atendendo ao teor de uma reclamação apresentada por parte de um munícipe proprietário de terreno 
abrangido pela delimitação da RAN, no sentido de pedir a sua exclusão desta condicionante, 
fundamentando que a sua abrangência pela delimitação da RAN não é justa por não ter o terreno 
características que lhe confiram essa aptidão agrícola, o Município de Viana do Alentejo, em sede de 
ponderação dos contributos da discussão pública, considera a questão relevante e que deve ser 
ponderada e reequacionada. 
 
Nesse sentido elaborou pedido de análise da situação objeto de reclamação, mas também de outras 
situações semelhantes, conhecidas pelo Município, em que reconhece haver necessidade de 
ponderar e reequacionar a delimitação e o pedido de exclusão no âmbito do processo de revisão do 
PDM. 
 
Os motivos que fundamentam os pedidos de exclusão são: 
- existência de edificações legalmente preexistentes ao regime da RAN; 
- valorização e recuperação de património construído em espaço rural. 
 
As situações às quais nos reportamos e que carecem de ponderação e de necessidade de exclusão 
da RAN são (Prédio - Artigo e Secção): 
- “Monte do Rodete” – 1.º S 
- “Cega Gatos” – 122.º L 
- “Monte Ruivo” – 102.º N 
- “Herdade das Alfanges” – 9.º I 
- “Cega Gatos” – 124.º L 
- “Quinta do Esporão” – 130.º N 
- “Hortas Velhas” – 41.º G2 
- “Esporão” – 135.º N 
- “Hortas Velhas” – 25.º G2 
- “Lagoa” - 25.º M 
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- “Bismo ou Fonte Figueira” 148.º N 
- “Montinho do Palanque” – 95.º L 
- “Montinho do Palanque” – 181.ºL 
- “Casas Novas” – 292.º HH 
- “Quinta da Madalena” - 90.º I2 
- “Passarinha” 116º I2 
- “Monte da Burquilheira” – 2.ºJ 
- 489.º HH 
- “Vale de Gatos” – 159.º N. 
 
O município aguarda parecer da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo. 
 
3. ALTERAÇÃO DO ARTIGO RELATIVO À EDIFICABILIDADE NOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES 
ECONÓMICAS  

 
O pedido de esclarecimento apresentado no período de discussão pública relativo aos parâmetros 
urbanísticos aplicáveis a preexistências de habitações na Zona Industrial de Viana do Alentejo 
mereceu a ponderação do município, a qual se traduziu, por um lado, na inclusão de um número no 
artigo 73.º do Regulamento (referente aos “usos”), de modo a compatibilizar o uso residencial 
resultante destes casos de preexistências com o uso dominante, e por outro, na integração de um 
número no artigo 74.º (relativo aos “parâmetros de edificabilidade” em espaço de atividades 
económicas), que refere que a estas preexistências se aplicam os parâmetros de edificabilidade do 
“espaço urbano de baixa densidade”, definidos no artigo 71.º. 
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IX.3. PONDERAÇÃO DOS PARECERES DAS ENTIDADES 

 

No âmbito do disposto no RJIGT, o processo de elaboração do PDM de Viana do Alentejo teve o 
acompanhamento de uma comissão, cuja constituição foi determinada através do Despacho n.º 
8632/2013, de 3 de julho1, sendo composta pelas seguintes entidades2: 

1. Câmara Municipal de Viana do Alentejo; 
2. Autoridade Nacional de Proteção Civil; 
3. Direção Geral do Território; 
4. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo; 
5. Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; 
6. Administração da Região Hidrográfica do Alentejo; 
7. Direção-Geral de Energia e Geologia; 
8. Direção Regional da Economia; 
9. Turismo de Portugal, I.P.; 
10. Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; 
11. Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo; 
12. Rede Ferroviária Nacional, EPE (REFER); 
13. Autoridade Nacional de Comunicações (ICP); 
14. Estradas de Portugal, EPE (EP); 
15. Administração Regional de Saúde, I.P.; 
16. Direção Regional de Educação; 
17. Direção Regional de Cultura; 
18. Câmara Municipal de Montemor-o-Novo; 
19. Câmara Municipal da Vidigueira; 

                                                             
1 DR, 2.ª série, n.º 126. 
2 Não constando da lista publicada em D.R. de constituição da Comissão de Acompanhamento, foram, no entanto, 
convidados a pronunciar-se os Municípios limítrofes ao concelho de Viana do Alentejo. 
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20. Câmara Municipal de Alvito; 
21. Câmara Municipal de Évora; 
22. Câmara Municipal de Portel. 

 

Estas entidades foram, ao longo do processo de elaboração do PDM, emitindo os respetivos 
pareceres sobre as diversas fases de desenvolvimento dos trabalhos, os quais mereceram a devida 
ponderação, tendo a mesma sido comunicada em tempo a cada entidade (vd. Anexo VII). 
 
Na última reunião da comissão de acompanhamento (CA), os membros presentes assinaram um 
parecer final, “com menção expressa da orientação defendida”, pronunciando-se “sobre o 
cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis e, ainda, sobre a adequação e 
conveniência das soluções defendidas pela câmara municipal”, conforme o n.º 3 do artigo 75 do DL 
n.º 380/99. 
 
Não obstante o parecer final favorável emitido pela CA, foram feitas algumas observações objeto de 
ponderação e concertação no período subsequente a esta reunião. De modo a facilitar a compreensão 
da avaliação realizada aos pareceres emitidos pelas diversas entidades da CA, foi produzido um 
quadro para cada entidade onde se colocaram as questões mencionadas e a ponderação, bem como 
o volume e capítulo onde foram feitas as alterações decorrentes da referida ponderação.  
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IX.3.1. PARECER DA CCDR ALENTEJO 

 

Data: 17 de abril de 2015 
Síntese do Parecer: PARECER FAVORÁVEL À PROPOSTA DE REVISÃO DO PLANO, nos termos das observações expostas no parecer 
 

Aspetos a retificar/completar ou comentários Alterações/justificação Documento com as 
alterações 

Relatório Ambiental  PARECER FAVORÁVEL  

Regulamento e Cartografia 
1. “Artigo 7.º, n.º 1, d) – sugere-se maior clareza no enunciado, 
designadamente referindo ‘imóveis, sítios e conjuntos classificados e em 
vias de classificação (…)’”. 
 
 
 
 
2. “Sugere-se ponderação quanto à determinação constante no n.º 2 do art.º 
14.º, atendendo a que tal como está, poderá estar em conflito com o 
disposto no art.º 6.º do RJUE na redação em vigor, ou seja, a lista anexa ao 
regulamento não constitui classificação dos imóveis nos termos da Lei de 
Bases do Património, pelo que, sendo obras de escassa relevância 
urbanística, estarão isentas de controlo prévio”. 

 
1. A alínea d) refere-se exclusivamente aos bens culturais imóveis classificados, tal 
como explicitado no capítulo IX.1.5.Condicionantes ao uso do solo. Património 
Edificado, sobre os quais recaem restrições de utilidade pública e servidões 
administrativas para as respetivas áreas envolventes. Não existem no concelho 
imóveis, sítios e conjuntos em vias de classificação, pelo que se entende não se 
justificar a sua introdução nesta alínea. 
 
2. A introdução do aspeto referido (necessidade de parecer favorável da Câmara 
Municipal para todas as obras ou intervenções, incluindo as de escassa relevância 
urbanística, que incidam sobre os valores patrimoniais identificados na lista anexa 
ao regulamento – património não classificado) decorreu da ponderação feita ao 
parecer da DRC Alentejo, no seu parecer de 12 de março de 2015. 
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3. “Sugere-se clarificação no art.º 34.º, com remissão da edificabilidade dos 
ETI para o capítulo respetivo ou para o artigo 61.º” 
 
4. “No n.º 1 do art.º 36.º propõe-se que seja acrescentado o termo ‘(…) 
respetiva entidade setorial competente’. 
 
5. “No n.º 2 do art.º 36.º, sugere-se que seja acrescentada uma alínea com 
sistema e responsabilidade de financiamento do contrato de execução.” 
 
 
 
6. “No n.º 2 do art.º 45.º refere-se a coincidência desta classe de espaço 
com os sítios de Rede Natura. E no art.º 46 estabelecem-se os respetivos 
usos, onde se admitem algumas construções. Ora, no art.º 10.º, interditam-
se as construções precisamente nas áreas de Rede Natura, pelo que 
parece haver aqui alguma contradição. A mesma reflexão surge no art.º 51.º 
e 52.º, pelo que se sugere a respetiva ponderação.” 
 
 
 
 
 
 
7. “Na alínea e) do n.º 1 do art.º 58.º deverá ser clarificado: ‘(…) com a 
exceção referida na alínea anterior’ (excecionar a possibilidade de 
estabelecimentos hoteleiros isolados em NDT’s).” 
 

 
3. Clarificado (cf. novo n.º 3 no artigo 61.º, atual artigo 62.º). 
 
 
4. A expressão foi substituída por “Turismo de Portugal, I.P., por sugestão desta 
entidade. 
 
5. Ponderada a sugestão, entende-se que as responsabilidades pelo financiamento 
podem ser clarificadas na atual alínea b), não se justificando uma alínea autónoma, 
até por que o financiamento não se refere ao contrato de execução, mas sim ao 
programa de investimento dele constante. 
 
6. A alínea c) do n.º 2 do artigo 10.º interdita as obras de construção apenas nas 
áreas nucleares da Estrutura Ecológica Municipal, as quais são definidas na alínea 
a) do n.º 2 do artigo 9.º, que refere expressamente que as mesmas não incluem o 
habitat 6310 (montado de quercus spp de folha perene), daí que se considere não 
haver contradição entre o disposto nos artigos 46.º e 10.º. 
A alínea c) do n.º 2 do artigo 10.º interdita as obras de construção apenas nas áreas 
nucleares da Estrutura Ecológica Municipal, as quais correspondem aos habitats 
classificados incluídos na Rede do n.º 2 do artigo 10.º Natura 2000, com exceção 
do habitat 6310. 
De modo a clarificar a questão referida para os artigos 51.º e 52.º, foi acrescentada 
na alínea c) do n.º 2 do artigo 10.º a exceção prevista no artigo 52.º. 
 
 7. A exceção prevista na alínea e) do n.º 1 do art.º 58.º (atual art.º 59.º) refere-se à 
não admissão de edificabilidade através de NDT nos espaços florestais e não à 
impossibilidade de ETI nos NDT. Clarificado com nova redação da referida alínea. 

 
Vol. VII. Cap. XI. 
Regulamento 
 
 
 
 
Vol. VII. Cap. XI. 
Regulamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vol. VII. Cap. XI. 
Regulamento 
 
Vol. VII. Cap. XI. 
Regulamento 
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Reserva Ecológica Nacional 

 

 

PARECER FAVORÁVEL À PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA REN PARA O 
CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO QUE SE CONSIDERA REUNIR 
CONDIÇÕES PARA PUBLICAÇÃO CASO SEJA TAMBÉM ESSE O 
ENTENDIMENTO DA APA-ARH ALENTEJO (concretamente para as propostas de 
exclusão “Margens dos cursos de água”, “Áreas estratégicas de proteção e recarga 
de aquíferos” e “Zonas ameaçadas pelas cheias”). 

 

Ruído 

1. “O Regulamento do PDM contempla no seu capítulo II o descritor Ruído, 
incluindo de forma adequada no artigo 11.º a classificação acústica de todo 
o território municipal de Viana do Alentejo, prevendo no n.º 2 deste artigo 
que, na elaboração de Plano de Urbanização e Planos de Pormenor, a 
classificação poderá ser revista, pelo que se propõe a seguinte alteração: 
‘…2 – Os planos de urbanização e de pormenor que vierem a ser 
elaborados deverão, em função dos usos existentes ou previstos, proceder 
à classificação ou reclassificação acústica das áreas por si abrangidas.’” 

2. “No ponto B do Volume VIII – Avaliação Ambiental Estratégica – deverá 
ser substituído no sub-ponto B4 o termo ‘levados’ por ‘elevados’”. 

3. “Considera-se bem elaborado o Mapa de Ruído apresentado para os 
indicadores Lden e Ln, constante no Volume IX.” 

 

1. Acolhida a sugestão de alteração do n.º 2 do artigo 11.º 

 

 

 

 

2. Correção efetuada. 

 

Vol. VII. Cap. XI. 
Regulamento 

 

 

 

Volume VIII – Avaliação 
Ambiental Estratégica 

 

 

 



 
 
 

      Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 33 

 

IX.3.2. PARECER DA APA-ARH ALENTEJO 

 
Data: 17 de abril de 2015 
Síntese do Parecer: PARECER FAVORÁVEL, condicionado às alterações mencionadas 
 

Aspetos a retificar/completar ou comentários Alterações/justificação Documento com as 
alterações 

Regulamento e Volume VI 
1. “Alínea a) do ponto 1 do art.º 7.º e Volume VI. Em vez do 
articulado proposto deve constar: ‘a) Recursos Hídricos; 1) 
Domínio Público Hídrico; ii) Albufeiras de Águas Públicas” 
 
 
 
 
 
 
 
2. “Alínea b) do ponto 2 do art.º 10.º do Regulamento. Deverá 
ser retirado o termo ‘agropastorícia’ e substituído por ‘pernoita 
de gado’.” 

 
1. Considera-se que a substituição do conteúdo da subalínea i) “Domínio hídrico” por 
“Domínio Público Hídrico” não se afigura correta, uma vez que os recursos hídricos 
particulares ou patrimoniais (recursos hídricos que não pertencem ao domínio público, pois 
a sua titularidade é privada) também estão sujeitos a servidões administrativas, sendo 
representados na Carta de Condicionantes (vd. Vol. VI, capítulo IX.1.2). Deste modo, a 
expressão utilizada pretende contemplar o conjunto dos recursos hídricos, dominais e 
patrimoniais, sobre os quais recaem servidões administrativas e restrições de utilidade, nos 
termos da legislação em vigor, como tal definidos na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, que 
estabelece a titularidade dos recursos hídricos.  
 
2. A subalínea ii) foi substituída de acordo com a sugestão e com o teor do Vol. VI, capítulo 
IX.1.2.2., não obstante se considerar que as albufeiras criadas para fins de utilidade pública 
já estão contempladas na subalínea i). A zona terrestre de proteção (faixa, medida na 
horizontal, com a largura máxima de 1000 m, contados a partir da linha do nível de pleno 
armazenamento no caso das albufeiras de águas públicas, e da linha limite do leito, quando 

 
Vol. VII. Cap. XI. 
Regulamento e Vol. VI. 
Cap. IX.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
Vol. VII. Cap. XI. 
Regulamento 
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se trate de lagoas ou lagos de águas públicas) não integra o domínio hídrico, mas encontra-
se sujeita a restrição de utilidade pública nos termos do Decreto-Lei n.º 107/2009 de 15 de 
Maio, que estabelece o regime de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço 
público e das lagoas ou lagos de águas públicas. 
 2. Acolhida a sugestão. 

Volume IX (Anexos) e plantas respetivas 
1.Pág. 15 “Além das albufeiras de Alvito e Pego do Altar 
deverão ser integradas na proposta de REN bruta as albufeiras 
identificadas no ficheiro anexo, pois as mesmas apresentam 
capacidade de armazenamento superior a 100 000 m3”. 

 
Foram incluídas, na tipologia “Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência da 
REN, bem como os respetivos leitos, margens e faixas de proteção”, as albufeiras enviadas 
pela ARH, sendo igualmente demarcadas as respetivas margens e faixas de proteção. Esta 
alteração tem repercussões na Carta de Condicionantes e encontra-se mencionada no 
Aditamento ao Anexo IV – Metodologias de Elaboração da REN, no Vol. X – Anexos. 

 
Figura IX.1.2 ft – Carta de 
Condicionantes e Anexo 
IV (REN), incluído no Vol. 
X – Anexos. 
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IX.3.3. PARECER DO ICNF – DCNF ALENTEJO 

 

Data: 17 de abril de 2015 
Síntese do Parecer: FAVORÁVEL, condicionado à integração das orientações do PSRN2000 e da cartografia das manchas e da legenda relativas à servidão 
referente aos Sobreiros e Azinheiras, no Regulamento. 
 

Aspetos a retificar/completar ou comentários Alterações/justificação Documento com as 
alterações 

Volume VI, incluindo a figura IX.1.2. 
1. “(…), não é apresentada nem a cartografia das manchas 
nem indicada na legenda a servidão referente aos Sobreiros e 
Azinheiras, aspeto que já tinha sido solicitado no Of.º n.º 
17351, de 19 de março, mas que continua a não ser 
contemplado” 

 
1. Foram introduzidas as manchas de sobreiro e azinheiras na Planta de Condicionantes 
(Figura IX.1.2), conforme solicitação da entidade, tendo sido alterado o respetivo texto do Cap. 
IX.1.3.3. SOBREIROS E AZINHEIRAS (Vol. VI). 

 
Vol. VI. Cap. IX.1.3.3. 
SOBREIROS E 
AZINHEIRAS e Figura 
IX.1.2 

Regulamento 
1. “as orientações de gestão do PSRN2000 referentes ao SIC 
Cabrela e ao SIC Alvito/Cuba também não foram transportas e 
integradas no Regulamento (art.º 8.º do DL 49/2005).” 

 
Ponderada a sugestão, foi alterado, em concertação com a entidade, o teor do artigo 31.º (Rede 
Natura 2000), de modo a integrar as orientações de gestão do PSR2000 para os SIC Cabrela 
e Alvito/Cuba. 

 
Vol. VII Regulamento 
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IX.3.4. PARECER DA DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO 

 

Data: 17 de abril de 2015 
Síntese do Parecer: Favorável condicionado aos aspetos mencionados no parecer 
 

Aspetos a retificar/completar ou comentários Alterações/justificação Documento com as 
alterações 

Regulamento 
1. “(…) não foi considerado em Regulamento, a proposta sugerida referente à criação 
de uma graduação para os sítios arqueológicos, à qual corresponde um conjunto de 
medidas de salvaguarda e proteção. As medidas em causa visam a salvaguarda e 
proteção dos sítios arqueológicos em relação a intervenções, projetos, operações 
urbanísticas ou outras intervenções com impacte ao nível do subsolo. 
Os sítios arqueológicos (identificados isoladamente ou as áreas de potencial valor 
arqueológico) são espaços culturais que devem ser protegidos e conservados, de modo 
a assegurar a sua identidade e evitar a sua destruição ou degradação (…).” 
2. “Verifica-se que a correção sugerida ao artigo 73.º não foi tida em consideração (…)” 

 
1. Não foi criada, em regulamento, uma graduação para os sítios 
arqueológicos, porque a carta arqueológica do concelho ainda se 
encontra em elaboração, não havendo elementos suficientes que a 
fundamentem. Considera-se, no entanto, que as medidas presentes 
no regulamento asseguram a sua salvaguarda e proteção. 
 
 
 
2. Ponderada a sugestão, entende-se que as demolições nos 
Espaços de atividades económicas não devem ser restringidas, em 
função da dinâmica que nos mesmos se pretende que ocorra. 
Contudo, será de acolher a sugestão quanto ao exigido no artigo 24.º, 
n.ºs 2 e 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vol. VII. Cap. XI. 
Regulamento 
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IX.3.5. PARECER DO TURISMO DE PORTUGAL 

Data: 17 de abril de 2015 
Síntese do Parecer: PARECER FAVORÁVEL, com a necessidade de ponderação das situações mencionadas 
 

Aspetos a retificar/completar ou comentários Alterações/justificação Documento com as 
alterações 

Regulamento 
1. “No artigo 36.º, n.º 1, relativo às condições de execução dos NDT, deverá ser identificada 
a “entidade competente”, que neste caso é o Turismo de Portugal, IP., uma vez que a 
referência apenas de “entidade competente” poderá não ser óbvia (Ex.: existem tipologias de 
empreendimentos turísticos cuja entidade competente para emissão de parecer é a Câmara 
Municipal”. 
2. “No artigo 46.º, n.º 2, que define os usos complementares dos espaços de uso múltiplo 
agrícola e florestal, não se alcança o fundamento de serem admitidos NDT e não serem 
admissíveis estabelecimentos hoteleiros isolados.” 
3. “No artigo 58.º, n.º 1 (relativo às tipologias das edificações nos espaços agrícolas, florestais 
e de uso múltiplo agrícola e florestal), considerando que os usos turísticos admissíveis nas 
várias categorias do solo mencionadas, estão definidos nos artigos anteriores, não se alcança 
fundamento para as alíneas d) e e). Refere-se ainda que a alínea d) entra em contradição 
com o referido na alínea e) do n.º 1 do mesmo artigo, dado que não podem ser excecionados 
dos NDT os ‘estabelecimentos hoteleiros isolados’. Refere-se ainda que para além dos usos 
turísticos, as restantes tipologias identificadas neste artigo estão, à exceção das alíneas i) e 
k), já definidas nos usos admitidos em cada uma das categorias de espaço a que este artigo 

 
1. Acolhida a sugestão. 
 
 
 
 
2. A alínea j) do n.º 2 do artigo 46.º já prevê os ETI como uso 
complementar nos espaços de uso múltiplo agrícola e florestal. 
 
3. O art. 58.º (atual art.º 59.º) não se refere apenas aos usos 
turísticos. Sintetiza a edificabilidade admitida nas categorias de solo 
rural em questão, por isso entende-se que desempenha uma função 
de sistematização. A exceção prevista na alínea e) do n.º 1 do art.º 
58.º (atual art.º 59.º) refere-se à não admissão de edificabilidade 
através de NDT nos espaços florestais e não à impossibilidade de 
ETI nos NDT. Clarificado com nova redação da referida alínea.  
Foi retirada a numeração (1) dado que este artigo não tem número 
2. 

 
Vol. VII. Cap. XI. 
Regulamento 
 
 
 
Vol. VII. Cap. XI. 
Regulamento 
 
 
 
 
 
 
Vol. VII. Cap. XI. 
Regulamento 
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alude, sendo apenas uma repetição, pelo que sugere a ponderação de eliminar este artigo. 
Sugere-se ainda que seja retirada a numeração (1) dado que este artigo não tem número 2.” 
4. “No artigo 61.º (referente aos empreendimentos turísticos isolados), a alínea b) do n.º 1 
contradiz o referido no n.º 1 do artigo 26.º quanto à utilização das caves nos 
empreendimentos turísticos. Neste sentido, propõe-se a eliminação desta alínea dado que a 
utilização das caves já se encontra definida no n.º 1 do artigo 26.º”. 
5. “No Anexo V (parâmetros de dimensionamento dos estacionamentos) reitera-se que para 
os parques de campismo e caravanismo (PCC), a dotação de estacionamento, deverá ser 
efetuada por número de utentes. Também no que respeita aos veículos pesados de 
passageiros, reitera-se que em vez de lugares fixos, seja previsto apenas um lugar, de 
tomada e largada de passageiros, para estes veículos, minimizando os possíveis impactos 
desqualificadores, em termos paisagísticos, bem como de ocupação territorial do 
empreendimento, sem que traga benefício diretos para os utentes dos empreendimentos 
turísticos. Sugere-se ainda substituir “pesados” por “pesados de passageiros”.” 
6. “Alerta-se ainda que não foram definidos parâmetros de edificabilidade para a instalação 
de equipamentos de recreio e lazer, em solo rural. Sugere-se a incorporação destes 
parâmetros no artigo 62.º, com as devidas alterações, ou em alternativa, em artigo próprio. 
 

 
 
4. Eliminada a alínea b) do n.º 1 do artigo 61.º (atual art.º 62.º). 
 
 
 
5. Parques de campismo e caravanismo – foi adicionada no Anexo 
V a dotação de estacionamento para os parques de campismo e de 
caravanismo, de 1 lugar/2 utentes. 
Alterado o quadro – anexo V, de acordo com sugestão do TP, tendo 
sido substituída expressão pesados por “pesados de passageiros” 
e definindo-se apenas um lugar de veículos pesados de 
passageiros. 
 
6. Foi alterado o nome do artigo 62.º (atual art.º 63.º) para 
“equipamentos de utilização coletiva e instalações de recreio e 
lazer”, bem como o respetivo articulado, de modo a que as 
condições aí expressas se apliquem também às instalações de 
recreio e lazer. 

 
 
Vol. VII. Cap. XI. 
Regulamento 
 
 
Vol. VII. Cap. XI. 
Regulamento 
 
 
 
 
 
 
Vol. VII. Cap. XI. 
Regulamento 
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IX.3.6. PARECER DA ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. (GESTÃO REGIONAL DE ÉVORA) 

 
Data: 17 de abril de 2015 
Síntese do Parecer: Favorável condicionado, à retificação e aprofundamento dos elementos mencionados 
 

Aspetos a retificar/completar ou comentários Alterações/justificação Documento com as alterações 
Enquadramento 
1. “(…) a hierarquia atrás descrita deve estar refletida nos documentos da 
revisão do presente PDM, nomeadamente, nas Plantas de Ordenamento, de 
Condicionantes, da Rede Viária e de Enquadramento, bem como na parte 
escrita que lhe fizer referência.” 

 
1. Foram feitas as alterações solicitadas no que se refere à hierarquia 
da rede viária com incidência no município de Viana do Alentejo. 

 
VOLUME VI. CAP. IX. 1.6.4. 
REDE RODOVIÁRIA, Figura 
IX.1.2. e Figura IX.2.1. 
VOL. III. CAP. V.4.2.2. A REDE 
VIÁRIA DO CONCELHO DE 
VIANA DO ALENTEJO 
VOLUME XI. Anexo Figura II.1.1. 
Planta de enquadramento 
regional 

Regulamento 
1.”(…) na identificação das servidões rodoviárias, devem observar-se, no caso 
em presença, duas categorias de estradas (rede rodoviária nacional de acordo  
com o disposto no PRN e estradas regionais) e remeter-se para a legislação 
em vigor os seus condicionalismos específicos, nomeadamente as zonas de 
servidão non aedificandi aplicáveis.” 
2. “A proposta de hierarquização viária do concelho a constar do Regulamento 
(e também da Planta de Ordenamento) não deverá suscitar dúvidas quanto aos 

 
1. Foi alterada a redação do artigo 82.º, por forma a responder às 
observações mencionadas. 
 
 
 
2. A redação do atual artigo 82.º (Hierarquização da rede rodoviária), 
n.ºs 1 a 4, responde às necessidades evidenciadas de clarificação dos 

 
VOLUME VII. REGULAMENTO 
 
 
 
 
VOLUME VII. REGULAMENTO e 
Figura IX.2.1 
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níveis hierárquicos em que se integram a RRN, as estradas regionais e os 
lanços desclassificados sob jurisdição da EP, bem como quanto à distinção e 
jurisdição das estradas, devendo ser mencionadas todas as vias associadas 
aos respetivos níveis hierárquicos”. 
 
3. “(…) verifica-se que a Rede Rodoviária Nacional não se encontra 
corretamente identificada, nomeadamente, na alínea e), o ponto 1 do artigo 7.º, 
e no ponto 2 do artigo 81.º, no que se refere a jurisdição (…)”. “Igualmente, o 
ponto 4 do artigo 81.º deverá ser revisto de acordo com o referido neste 
parecer”. 

níveis hierárquicos da rede viária do concelho, com a devida tradução 
cartográfica na planta de ordenamento (Figura IX.2.1). 
 
 
 
3. A redação do atual artigo 82.º (Hierarquização da rede rodoviária), 
n.ºs 1 a 4, responde às necessidades evidenciadas de clarificação da 
respetiva jurisdição da rede viária do concelho. 

 
 
 
 
 
VOLUME VII. REGULAMENTO 

Planta de Ordenamento e Planta de Condicionantes 
1. “A rede viária na área de incidência do plano não se encontra corretamente 
identificada e representada, de acordo com o PRN, nem com a hierarquia 
definida no início deste parecer (…)”. 

 
1. Considera-se que as alterações produzidas nas Planta de 
Ordenamento e Condicionantes respondem às necessidades de correta 
identificação, representação e hierarquização da rede viária na área de 
incidência do plano, tendo sido, para o efeito, essenciais os 
esclarecimentos prestados pela entidade. 

 
Figura IX.1.2. e Figura IX.2.1. 
 
 

Volume III – ocupação do solo e linhas estruturantes 
1. “Na figura V.4.2 (p. 110), a rede viária na área de incidência do plano não se 
encontra corretamente identificada e representada, de acordo com o PRN, nem 
com a hierarquia definida no início deste parecer, pelo que deverá ser corrigida 
ou substituída” 
2. “(…) deverão ainda ser corrigidos os outros volumes que acompanham o 
Plano (não mencionados neste parecer), no que se refere a rede rodoviária, 
nomeadamente a parte escrita e gráfica, de acordo com o descrito neste 
parecer”. 
3. “Da análise deste documento verificou-se, também que existe a intenção de 
ser equacionada a possibilidade de construção de variantes à EN257 e à ER254 
(…). Relativamente a esta intenção, informa-se que a EP não tem programado 

 
1. A figura V.4.2. foi alterada em conformidade com os esclarecimentos 
prestados pela EP sobre a hierarquia da rede viária na área de 
incidência do plano.  
 
2. Foram identificados os volumes e respetivos capítulos do plano, 
tendo sido efetuadas as alterações/correções necessárias quanto à 
identificação, representação, hierarquia e jurisdição da rede viária na 
área de incidência do plano.  
3. A referida intenção (capítulo V.4.2.2) insere-se num conjunto de 
“aspetos a reter para o ordenamento do território” sintetizados no 
capítulo V.4.9. (volume III) que constituem orientações para o capítulo 

 
VOL. III. CAP. V.4.2.2, Figura V.4.2 
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no seu plano de investimentos, a curto ou médio prazo, a 
construção/requalificação de estradas na zona de incidência do plano, incluindo 
a construção de variantes”. 

do ordenamento e que poderão, ou não, ser vertidas nas respetiva 
propostas de ordenamento. Neste caso concreto, esta intenção não foi 
acolhida, como se pode verificar no capítulo IX.2.8.1 (volume VI), onde 
são listadas as intervenções que devem ocorrer na rede viária com 
incidência no concelho. As intervenções preconizadas para os eixos 
viários referidos passam essencialmente pela beneficiação e 
reperfilamento dos mesmos e não pela construção de variantes. 

Salvaguarda da rede viária 
1. “(…) salvaguarda-se desde já (…), que todos e quaisquer projetos 
elaborados devem ser compatibilizados com os estudos/projetos que estejam 
a decorrer nesta empresa”. 
2. “Salvaguarda-se, ainda, a eventual necessidade de elaboração de um 
Estudo de Tráfego, que cumpra as normas em vigor na EP, SA, e que permita 
avaliar o impacte das novas acessibilidades urbanas municipais previstas no 
PDM na rede rodoviária da jurisdição da EP, SA”. 

 
1. Ponderada a sugestão, entende-se que a questão está 
salvaguardada pelo conteúdo do n.º 5 do atual artigo 82.º do 
Regulamento do PDMVA. 
2. O PDMVA não prevê novas acessibilidades urbanas, pelo que se não 
se entende o alcance desta sugestão. 

 
VOLUME VII. REGULAMENTO 
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IX.3.7. PARECER DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL / CDOS ÉVORA 

 
Data: 17 de abril de 2015 
Síntese do Parecer: PARECER FAVORÁVEL 

 
Aspetos a retificar/completar ou comentários Alterações/justificação Documento com as alterações
Vol. IV, cap. VII.1.3.1. 
1. “A análise realizada (…) sobre a perigosidade de seca não corresponde à Figura 
que a representa (Figura VII.1.1), pois considera áreas de perigosidade elevada, 
sendo que a figura apenas representa áreas de perigosidade média e baixa, pelo que 
se adverte para a sua correção.” 

 
1. Correção efetuada no respetivo capítulo. 

 
Vol. IV, cap. VII.1.3.1. 
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IX.3.8. PARECER DA DIREÇÃO GERAL DO TERRITÓRIO 

Data: 17 de abril de 2015 
Síntese do Parecer: Desfavorável, embora a CCDRA tenha escrito a seguinte nota no parecer final da CA: 
Nota: “Tendo em conta o disposto no art.º 17.º da Portaria n.º 1474/2007, de 16/11, articulado com o art.º 76.º do RJIGT e estando devidamente identificados os 
aspetos a corrigir/introduzir, considera a CCDR que as questões levantadas serão ultrapassadas em fase de concertação”. (CCDRA, parecer final, 17/04/2015). 
 

Aspetos a retificar/completar ou comentários Alterações/justificação Documento com as alterações 
1. Geodesia 
1.1. “Da análise da nova informação disponível constatou-se que os vértices 
geodésicos se encontram todos implantados na Planta de Condicionantes”.  
1.2. Detetou-se apenas uma pequena incorreção no topónimo do vértice 
“SENHORA DE AIRES”, o qual deve ser substituído por “SENHORA DE ARES”. 

 
1.1. Em conformidade. 
 
1.2. Situação regularizada. 

 
 
 
Figura IX.1.2. Planta de 
Condicionantes 

2. Cartografia 
1. “Na legenda da Cartografia de Referência das diferentes peças gráficas deve 
constar: 
a) A entidade produtora da cartografia vetorial 1:10 000 que é a Direção-Geral 

do Território; 
b) Os limites administrativos devem ser indicados do seguinte modo: 

Entidade proprietária: Carta Administrativa Oficial de Portugal; Entidade 
produtora: Direção-Geral do Território; Sistema de Georreferência; 
Hayford-Gauss/Datum 73; Versão 20… (ano). Esta carta não contém 
valores altimétricos pelo que não há lugar à indicação do datum Altimétrico 
(…); 

 
1. Todas as alíneas do ponto 2 foram consideradas em todos os 

volumes que constituem o plano e encontram-se em conformidade. 
a) Situação regularizada. 

 
b) Situação regularizada. 
 
 
 
 
 

 
Volumes VI e IX 
Volumes VI e IX 
 
Todos os Volumes com exceção 
do Volume VII 
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c) O sistema de Georreferência indicado como «Portuguese Modified Grid» 
deve ser retirado e a informação adicional que o acompanha também, até 
porque seria completamente redundante;  

d) Apesar da nossa nota anterior, a designação “Geodésia” deve ser 
substituída por “Rede Geodésica” e sobre esta não deve haver indicação 
na legenda das peças gráficas; 
 

e) A escala das peças gráficas tem de ser indicada sob a forma de escala 
numérica e não de escala gráfica, uma vez que deve ser avaliada face ao 
constante do art.º 8.º do DR n.º 10/2009, de 29 de maio. 

f) Todas as peças gráficas que se enquadram no que é considerado na 
alínea j) do art.º 2.º do mesmo diploma terão de respeitar os requisitos nele 
exigidos. 

g) Quanto aos mapas de ruído que constam do VOLUME IV, respetivamente 
figuras VII.2.1 e VII.2.2, a escala de representação é incorreta. Os que 
constam do VOLUME IX – Anexos.pdf, não contêm a legenda relativa à 
cartografia de referência nem a indicação da Precisão Nominal (PPN). 

h) Nesse mesmo volume, as figuras 3, 3.1, 3.2, 3.3, 6, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 
12 não apresentam legenda relativa à cartografia de referência nem PPN 
e algumas delas estão apresentadas em escalas não permitidas. 

i) Mantém-se a situação de eventual ilegalidade relativa à utilização de 
cartografia 1:25000 do IGeoE e aos ortofotos de 2005 e 2010, ou outros 
quaisquer licenciados pela DGT. 

j) Estes mesmos ortofotos foram licenciados à CIMAC no sistema de 
georreferência PT-TM06/ETRS89, não tendo sido, até ao momento, 
cedida pela DGT qualquer autorização para a sua transformação para o 
sistema Hayford-Gauss/Datum 73. 

c) Situação regularizada. 
 

 
d) Situação regularizada. 
 
 
  
e) Situação regularizada. 

 
 

f) Situação regularizada. 
 
 
g) Situação regularizada. 
 

 
 

h) Situação regularizada. 
 
 
i) Situação regularizada com a entidade competente. 
 
 
j) Situação regularizada com a entidade competente. 
 
 
 
 

 
 
 
Esta designação e referência 
apenas consta na Figura IX.1.2. 
Planta de Condicionantes 
 
Volumes VI e IX 
 
 
Volumes VI e IX 
 
 
Volumes IV e IX 
 
 
 
Volume IX 
 
 
Todos os Volumes com exceção 
do Volume VII 
 
Todos os Volumes com exceção 
do Volume VII 
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k) Quanto às plantas de condicionantes e ordenamento contêm simbologia 
para representação da informação temática que não constam da respetiva 
legenda (listam-se imagens dessa situação, já anteriormente reportada).” 

 
 

k) Situação esclarecida e ultrapassada na reunião de concertação. Volume VI 
 

3. Limites Administrativos 
“No que concerne à CAOP (…) constata-se que as situações reportadas no 
parecer anterior (…) foram resolvidas (…) e como tal nada há a opor.” 

 
 
Todas as alíneas do ponto 3 encontram-se em conformidade. 
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IX.3.9. PARECER DA DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALENTEJO 

 

Data: 17 de abril de 2015 
Síntese do Parecer: Favorável condicionado à consideração das situações referidas no parecer 
 

Aspetos a retificar/completar ou comentários Alterações/justificação Documento com 
as alterações 

Delimitação da RAN 

1. “(…) consideramos que a necessidade de exclusão da 
área n.º 6 em Alcáçovas para a categoria de Espaços de 
Atividades Económicas deverá ser fundamentada no 
quadro dos indicadores socioeconómicos, e no âmbito de 
expetativas presentes para uma expansão tão acentuada. 
Em alternativa, propõe-se a consideração apenas da 
exclusão da área n.º 5, de forma a possibilitar alguma 
expansão do espaço afeto a Atividades Económicas, mas 
preservando a coerência e o potencial do espaço 
agrícola.” 

 

 

1. Fundamenta-se seguidamente a necessidade de exclusão da RAN da área nº 6 em Alcáçovas para a 
categoria de Espaços de Atividades Económicas: 

  

- A Zona Industrial de Alcáçovas (ZIA) foi programada para a fixação de atividades económicas de 
pequena/média dimensão, com assento na estrutura produtiva local, e que tem registado um aumento 
significativo nos últimos anos. No entanto, a ZIA encontra-se executada e consolidada na sua totalidade, 
questão que foi apontada e debatida pela população no âmbito das sessões de participação pública da Agenda 
21 Local do concelho de Viana do Alentejo, em 2011. 

As novas áreas programadas foram delimitadas de forma a permitir o loteamento das áreas contíguas à ZIA, 
mantendo assim a orgânica da mesma, facilitando o seu acesso e o aproveitando as infraestruturas existentes. 
É de sublinhar que estamos a referir-nos a um universo de aproximadamente 15 atividades sendo que, este 

 



 
 
 

      Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 47 

aumento relativo, apesar de ser aparentemente elevado, traduzir-se-á em poucas unidades, tendo em conta 
que existem áreas de cedência a cumprir. 

A vila de Alcáçovas encontra-se circunscrita pela RAN, sendo que, a qualquer momento, uma alteração 
enquadrada no atual o regime transitório ou no novo regime, no sentido de ampliar a ZIA, entrará em conflito 
com a mesma. A área em questão tem aproximadamente 2,5 ha representando 0,02% da área do total da 
servidão administrativa, longe de ser uma alteração estruturante. Num contexto em que a servidão aumentou 
11% no processo de revisão do PDM, a CM apela à compreensão dos números em questão, sendo que se 
trata de uma área para fixação de atividades económicas e não de especulação imobiliária. 

A CM está ciente que, num cenário de não haver execução destas áreas nos próximos anos, as mesmas serão 
revertidas para a RAN. 

Pretende-se, assim, prever um espaço de expansão da Zona Industrial de Alcáçovas (ZIA), atendendo às 
seguintes razões: 

a) a área de expansão definida no PDM em vigor encontra-se na sua totalidade ocupada; 

b) a Zona Industrial de Alcáçovas está maioritariamente ocupada por Industria Agroalimentar (Panificadora, 
doçaria, salgados, queijos, massa de pimentão e charcutaria/salsicharia), a qual tem verificado uma rápida 
expansão e crescimento, sendo a mesma responsável pela ocupação total da área existente; 

c) algumas das indústrias existentes têm vindo a crescer bastante nos últimos anos e têm ocupado mais lotes 
por necessidade de aumentar o negócio, sendo que o seu crescimento se continua a verificar e que estas são 
as indústrias que maior potencial de crescimento apresentam; 

d) nos últimos anos o executivo da Câmara Municipal tem recebido em atendimentos presenciais solicitações 
de espaços para fixação de indústrias e outro tipo de atividades económicas que neste momento não têm 
enquadramento; 
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e)  pretende-se dotar este espaço de atividades económicas com área suficiente para garantir a breve trecho 
a disponibilidade de terreno para a fixação de novas atividades e para a expansão das existentes, atendendo 
ao seu potencial de crescimento; 

f) pretende-se que esta seja a  área de atividades económicas para onde deverão ser encaminhadas as 
solicitações de espaço para novas industrias agroalimentares; 

g) o terreno a sul não tem área suficiente para a rápida expansão que se prevê para esta área de atividades 
económicas. 

Os fundamentos que basearam a localização desta proposta de expansão e pedido de desafetação desta 
parcela da RAN são: 

a) a área de expansão terá que ser necessariamente contígua a essa classe de espaço existente; 

b) a indisponibilidade de terrenos mais a sul, onde há menor área de RAN, por existir construção para 
habitação; 

c) atendendo à otimização dos recursos, esta é a proposta que melhor responde em termos de continuidade 
das infraestruturas já existentes, nomeadamente arruamentos, águas e esgotos, e de menor complexidade de 
intervenção e infraestruturação 

Regulamento 

1. “(…) na alínea e) do artigo 32.º - atividades pecuárias, 
sugere-se a redução dos valores das distâncias aí 
apresentadas. É entendimento destes serviços que as 
distâncias consideradas podem ser um fator muito 
limitante, essencialmente para as explorações pecuárias 
de pequena e média dimensão”.  

 

1. O artigo 32.º foi reformulado, no sentido de diferenciar os condicionalismos ao licenciamento e exercício de 
atividades pecuárias em função do seu grau de intensidade, como forma de preservação dos padrões de 
qualidade ambiental necessários à sustentabilidade do território. Assim, apenas as atividades pecuárias em 
regime intensivo ficam sujeitas às distâncias mencionadas anteriormente na alínea e). 

 

Vol. VII. Cap. XI. 
Regulamento 

 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
49 

 

IX.3.10. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES 

 
De modo a possibilitar uma leitura geral, sintetiza-se, no quadro IX.3.1, o sentido dos pareceres 
emitidos pelas entidades com assento na CA, ou que não o tendo, foram de igual forma convidadas 
a participar no processo de revisão do PDMVA, no âmbito da última CA.  
 

Quadro IX.3.1. 
Síntese dos pareceres emitidos pelas entidades na última CA 

 
ENTIDADE SÍNTESE PARECER PONDERAÇÃO CONCERTAÇÃO 
CCDR Alentejo FAVORÁVEL Sim Não 
Assembleia Municipal de Viana do Alentejo FAVORÁVEL Não Não 
DRAP Alentejo FAVORÁVEL CONDICIONADO Sim Sim 
Direção-Geral do Território DESFAVORÁVEL1 Sim Sim 
APA-ARH do Alentejo FAVORÁVEL CONDICIONADO Sim Sim 
ANPC / CDOS Évora FAVORÁVEL Sim Não 
Turismo de Portugal FAVORÁVEL CONDICIONADO Sim Não 
ICNF/DCNF Alentejo FAVORÁVEL CONDICIONADO Sim Sim 
Direção Regional de Cultura do Alentejo FAVORÁVEL CONDICIONADO Sim Não 
Estradas de Portugal FAVORÁVEL CONDICIONADO Sim Sim 
Direção Geral de Energia e Geologia2 FAVORÁVEL CONDICIONADO Não Não 
DGEstE/ Direção Serviços Região Alentejo3 FAVORÁVEL Não Não 
REFER FAVORÁVEL Não Não 
Direção Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 

FAVORÁVEL Não Não 

Administração Regional de Saúde4 NADA TEM A OPOR Não Não 
Autoridade Nacional de Comunicações5 NADA TEM A OPOR Não Não 
Câmara Municipal de Montemor–o-Novo NADA TEM A OPOR Não Não 
Câmara Municipal da Vidigueira6 NADA TEM A OPOR Não Não 
Câmara Municipal de Alvito7 NADA TEM A OPOR Não Não 
Câmara Municipal de Évora8 NADA TEM A OPOR Não Não 
Câmara Municipal de Portel NADA TEM A OPOR Não Não 

                                                             
1 Tendo a CCDRA feito, no parecer final, a seguinte nota: “Tendo em conta o disposto no art.º 17.º da Portaria n.º 
1474/2007, de 16/11, articulado com o art.º 76.º do RJIGT e estando devidamente identificados os aspetos a 
corrigir/introduzir, considera a CCDR que as questões levantadas serão ultrapassadas em fase de concertação”. 
2 Parecer remetido após a emissão do parecer final. Todavia a condição referida no parecer desta entidade para a sua 
aprovação é respeitada na versão final do Plano. 
3 Parecer remetido após a emissão do parecer final. 
4 Não esteve presente nem emitiu parecer, pelo que se considera que nada tem a opor à proposta de plano (Redação 
da CCDRA no parecer final). 
5 Idem da nota 4. 
6 Idem da nota 4. 
7 Idem da nota 4. 
8 Idem da nota 4. 
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