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VIII.1.1. O CONHECIMENTO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO 

 
 
Das perspetivas que se entrecruzam sobre o conceito de ordenamento do território, sustenta-se 
que esse traduz quer a organização (física) do território, quer o conjunto dos instrumentos, ações e 
atividades que a determinam e proporcionam1. É próximo desta segunda vertente que nos termos 
do n.º 4, do artigo 146.º do RJIGT2 o “estado do ordenamento do território” é entendido como o 
“balanço da execução dos instrumentos de gestão territorial objeto de avaliação”, neste caso, o 
Plano Diretor Municipal eficaz (PDMVA)3. Com este quadro o n.º 3 do artigo 98.º consagra a 
obrigatoriedade do PDM ser revisto decorridos 10 anos da sua entrada em vigor, adiantando que 
essa [a revisão] deve ser prosseguida “(...) com base numa avaliação da sua execução (...)”. Neste 
sentido, os “Fundamentos da Revisão do PDMVA” (CMVA, 2011; Aviso 6401/20011, de 8 de Março) 
sustentam da “premência (...) em reapreciar a estrutura e conteúdos (documental e material), e a 
sua atual eficácia e eficiência no processo de gestão (...) e no ordenamento e desenvolvimento do 
território”.  
 
Assim, depois de clarificada a situação de referência do concelho, do ponto de vista das 
caraterísticas que lhe dão cunho e identidade, antes da concretização da estratégia para o 
desenvolvimento e da elaboração da proposta de ordenamento, é oportuno ponderar e clarificar o 
“estado do ordenamento do território” do concelho. Nesse sentido será apreciada e avaliada a 
execução do PDM eficaz, incluindo a sua relação com outros instrumentos de gestão territorial (IGT) 
vigentes no território municipal. O conhecimento profundo do PDMVA em revisão, assim como dos 
restantes PMOT (Plano de Pormenor da Zona Industrial de Viana do Alentejo/PPZIVA) e da sua 

                                                             
1 Para mais sobre o assunto, vd. TOMÉ (2000). 
2 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial publicado pelo DL 380/99, de 22 de setembro na sua redação atual. 
3 Ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros 12/97, de 22 de janeiro, publicada no Diário da República, 1.ª Série-B, de 2005. 
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execução, permite identificar desvios e promover convergências, bem como apoiar a definição da 
proposta de ordenamento e amadurecer a estratégia de desenvolvimento4. 
 
Esta avaliação irá centrar-se, numa primeira fase, na caraterização do PDM, focalizando-se sobre o 
seu conteúdo, princípios, objetivos e estratégia definida; segue-se uma abordagem sobre a sua 
dinâmica5 e dos PMOT eficazes e respetiva execução urbana6 e das propostas setoriais neles 
integradas. Terminará com a identificação dos estrangulamentos à gestão que importa 
minimizar/eliminar e a sistematização de alguns aspetos a reter para o ordenamento e 
desenvolvimento do território. 
 
 

VIII.1.2. O PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO. O 
INSTRUMENTO, SUA DINÂMICA E EXECUÇÃO 

 
 
As iniciativas conducentes a promover o ordenamento do concelho de Viana do Alentejo têm-se 
traduzido na elaboração de alguns instrumentos de gestão territorial, como sejam, o Anteplano de 
Urbanização de Viana do Alentejo de 19497 ou o Plano Geral de Urbanização de Viana do 
Alentejo8. Contudo é com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/97 que ratificou9 o PDMVA, 
nos termos do DL 69/90, de 2 de março, e com a sua publicação, que o território municipal foi 
abrangido por um IGT no sentido que o RJIGT os define, e assim dado início à sua execução. 
 
                                                             
4 A estratégia de desenvolvimento do concelho e Viana do Alentejo foi previamente definida pela CMVA (2012), carecendo apenas de 
atualização e amadurecimento como pilar do PDM de 2.ª geração. 
5 Nos termos definidos no artigo 93.º do RJIGT.  
6 Pretende-se com esta análise dar resposta ao disposto na alínea c) do n.º 1 da Portaria 138/05, de 2 de fevereiro que estabelece os 
conteúdos documentais, designadamente do PDM. Refere-se em concreto ao relatório e ou planta com a indicação das licenças ou 
autorizações de operações urbanísticas emitidas, bem como das informações prévias favoráveis em vigor. 
7 Despacho Ministerial de 15 de março de 1949. 
8 Entretanto revogado pelo PDMVA (n.º1 do artigo 70.º). 
9 Exclui de ratificação as disposições constantes da alínea a) do n.º 3 do artigo 13.º, quando se refere ao parcelamento da 
propriedade, os n.os 3, 4, 5 e 6 do artigo 14.º, os artigos 50.º e 51.º, a alínea a) do n.º 2 do artigo 55.º e o n.º 2 do artigo 56.º do 
Regulamento do Plano. 
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VIII.1.2.1. O CONTEÚDO DO PDMVA 
 
Os elementos publicados pela RCM 12/97 constituem apenas uma parte do PDMVA, atendendo a 
que este é integralmente constituído pelos seguintes elementos: 
 

1. FUNDAMENTAIS: 
Regulamento (e respetivos anexos) 
Plantas de Ordenamento (1:25.000, 1:10.000 e 1:5000) 
Planta de Condicionantes (1:25.000)10 

2. COMPLEMENTARES: 
Relatórios de caraterização (programa base e respetiva cartografia) 
Relatório descritivo e propositivo11 (e respetiva cartografia) 
Anexos 

 
Abordaremos estes elementos de seguida, em síntese, dando conta da sua estrutura e principais 
conteúdos, para depois nos atermos sobre os princípios, objetivos e estratégia do PDMVA. 
 

DO REGULAMENTO 
 
O Regulamento determina o regime de uso do território municipal em articulação com as peças 
gráficas do plano. A sua estrutura (vd. figura VIII.1.1) demonstra a centralidade que a 
classificação do solo e as servidões administrativas e restrições de utilidade pública12 
possuem. Com efeito, o regime de uso (Título II) e as respetivas condicionantes (Título IV e 
anexo I) compreendem os elementos com maior expressão e peso no regulamento denunciando 
assim à partida o alcance e as expetativas do(s) PDM de 1.ª geração focalizado(s) essencialmente 
na componente urbana/urbanística do território, em detrimento do modelo e da estratégia de 
desenvolvimento territorial. 
                                                             
10 Não foi objeto de publicação. 
11 Estruturado em duas partes: 1. síntese da caraterização do município e 2. opções de desenvolvimento e proposta de ordenamento. 
12 De referir que estas são tratadas num titulo específico, não obstante depois serem sistematizadas em anexo na forma de fichas do 
regime de servidões. 
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DA PLANTA DE ORDENAMENTO 
 
A Planta de Ordenamento (1:25.000, 1:10.000) desdobra-se em 4 peças: 
 
a. Planta de Ordenamento 1.1; 
b. Planta de Ordenamento Urbano 1.2 – Viana do Alentejo; 
c. Planta de Ordenamento Urbano 1.3 – Alcáçovas; 
d. Planta de Ordenamento Urbano 1.4 – Aguiar. 
 
Desta forma, a planta de ordenamento traduz o essencial da política de ordenamento definida para 
o território municipal, com a escala de abordagem de 1:25.000 (planta de ordenamento 1.1), 

Figura VIII.1.1 
Estrutura do regulamento do PDMVA 
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destacando ainda, do ponto de vista do ordenamento urbano, uma planta para cada sede de 
freguesia, à escala 1:10.000 (plantas de ordenamento urbano 1.2 a 1.4) tendo em vista facilitar a 
leitura e interpretação do ordenamento em áreas sujeitas a maior pressão e dinâmica urbanística. 
As plantas originais foram produzidas (e geridas) em formato analógico e, como se pode constatar 
na figura VIII.1.2, e.g., foram elaboradas em tons de cinza com simbologia gráfica pontual, linear e 
em mancha, neste caso com tramas nem sempre bem diferenciadas. A densidade e semiologia 
gráfica utlizada nem sempre facilitam a sua leitura e interpretação (vd. capítulo VIII.1.2.4) e 
naturalmente a gestão do território. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do ponto de vista dos conteúdos a planta de ordenamento à escala 1:25.000 tem uma função 
complementar, sobretudo na área dos perímetros urbanos (sedes de freguesia) atendendo ao maior 
rigor das plantas à escala 1:10.000 (vd. quadro VIII.1.1). Desta complementaridade resulta que não 
existem várias plantas de ordenamento, mas apenas uma. 

Figura VIII.1.2 
Planta de Ordenamento 1.1 

 
Fonte: PDMVA, 1997. 
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DA PLANTA DE CONDICIONANTES 
 
Na mesma linha da planta de ordenamento, a Planta de Condicionantes (1:25.000) desdobra-se 
em 4 peças, distribuindo entre si as servidões administrativas e restrições de utilidade pública 
vigentes13, nomeadamente: 
 
a. Planta de condicionantes 2.0; 
b. Planta de condicionantes 2.1 – RAN e REN; 
c. Planta de condicionantes 2.2 – Espaços naturais; 
d. Planta de condicionantes 2.3 – Infraestruturas, fatores de degradação do ambiente e servidões. 
 

DOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Os elementos complementares, designadamente o relatório descritivo e propositivo do PDM14 
e os elementos anexos, apresentam, genericamente, uma abordagem incipiente, pouco 
aprofundada e com lacunas substantivas em matérias determinantes para uma abordagem e 

                                                             
13 Não obstante a planta 2.0 integrar todas as condicionantes (com exceção para os espaços naturais). 
14 Integra duas partes: uma síntese da caraterização do município e as opções de desenvolvimento e proposta de ordenamento. 

Quadro VIII.1.1 
Conteúdos da Planta de Ordenamento 

 
Planta de Ordenamento (1:25.000) Planta de Ordenamento (1: 10.000) 

Classificação e qualificação do solo Consolidação urbana 
Redes de infraestruturas Equipamentos (existentes e propostos) 
Espaços culturais: património arquitetónico Património arquitetónico 
Outros elementos Áreas verdes urbanas 
 Limites de planos 
 Rede Viária 
 Programação (prioridades de intervenção) 
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proposta rigorosa15. Neste domínio destacam-se, desde logo, as bases estatísticas da década de 80 
utilizadas na caraterização, e a análise incipiente de muitas matérias, mantendo apenas referências 
genéricas, pouco profundas e substantivas, de onde resulta um contributo reduzido para o 
conhecimento do concelho, para a estratégia e propostas de ordenamento, ao que se pode 
acrescentar uma cartografia também ela desatualizada. 
 

DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E ESTRATÉGIA 
 
No n.º 1 do artigo 1.º do regulamento o PDMVA assume 5 princípios orientadores da afetação do 
uso do solo: 
 
a. fixação da população de acordo com as necessidades sustentadas de desenvolvimento; 
b. salvaguarda e proteção das paisagens e sítios, dos ambientes naturais e dos valores 
culturais; 
c. respeito pelos regimes da RAN, REN e servidões e restrições de utilidade pública; 
d. salvaguarda da implantação das infraestruturas básicas e equipamentos de apoio às 
atividades económicas e sua rentabilização; 
e. compatibilização e harmonização dos conflitos na ocupação, uso e transformação do solo. 
 
Destaca-se assim uma perspetiva de desenvolvimento e de ordenamento em que 
salvaguardando os recursos (ambientais, culturais, infraestruturas e equipamentos) e no respeito 
pelas servidões administrativas e restrições de utilidade pública se procede à fixação de população 
e à compatibilização e harmonização de usos.  
 
Se se atender à definição das opções de desenvolvimento e eixos estratégicos, constata-se que a 
estratégia de desenvolvimento foi definida tendo por base diversos “problemas de desenvolvimento” 
que em articulação com as “potencialidades e perspetivas” identificadas poderiam convergir em 
objetivos a concretizar via eixos estratégicos (vd. figura VIII.1.3 e quadro VIII.1.2). 
                                                             
15 Aliás como foi padrão dos PDM de 1.ª geração, concretamente no teor dos relatórios de caraterização. 
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Os objetivos identificados tendo por base este pano de fundo eram assim: fixar população e criar 
novas oportunidades de emprego. Neste quadro, os eixos estratégicos então definidos são. 
 
1. promover a atratividade da vila de Viana do Alentejo como espaço residencial e de ocupação 
para os períodos de lazer; 
2. valorizar a pequena agricultura e organizar os circuitos de comercialização dos produtos locais; 
3. fomentar o desenvolvimento da pecuária e a transformação local dos respetivos produtos; 

Figura VIII.1.3 
Opções de desenvolvimento e eixos estratégicos do PDMVA 

 
Fonte: Adaptado de CMVA (1992) 

Quadro VIII.1.2 
Problemas de desenvolvimento e potencialidades e perspetivas do PDMVA 

PROBLEMAS DE DESENVOLVIMENTO POTENCIALIDADES E PERSPETIVAS 

1. Escassez de mercado e potencial de mão-de-obra 1. Potencialidades agro-pecuárias 
2. Ausência de fatores de competitividade por atividades com origem extra-
concelhia 

2. Jazidas de rochas ornamentais de 
qualidade 

3. Inexistência de suporte a formas de pluri rendimento 3. Experiência industrial 
4. Falta de saber-fazer e informação para estimular novas iniciativas de 
base local 

4. Tradições no domínio do artesanato 

5. Estrutura da propriedade como forte entrave à modernização da 
agricultura e à fixação da população 

5. Proximidade a Évora e Montemor-o-Novo 

6. Dificuldade de criação de alternativas de emprego para fixar a sua 
população 

- 

Fonte: Adaptado de CMVA (1992) 
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4. instalar a fileira dos mármores, relançando a atividade extrativa e fomentando o surgimento da 
atividade transformadora dos mármores e apoiando (…) algumas atividades a montante; 
5. valorizar as diversas formas de artesanato local; 
6. fomentar o surgimento de iniciativas industriais de base local. 
 
Ao definir estes eixos estratégicos, o PDMVA lança objetivos a atingir no desenvolvimento do 
território municipal. Contudo, a incerteza e mutabilidade conduz, por vezes, a uma descoincidência 
entre o previsto e o concretizado. É desta dialética que decorre a possibilidade consagrada no 
RJIGT de introduzir dinâmica nos IGT. 
 
 

VIII.1.2.2. A DINÂMICA DO PDMVA 
 
Determina o RJIGT que a eficácia16 dos instrumentos depende da sua publicação em Diário da 

Republica, sendo a partir desse momento que o mesmo vincula17 os particulares e as entidades 
públicas. Esta é assim a condição para que se dar início à sua execução (vd. figura VIII.1.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
16 Nos termos do n.º 1 do artigo 148.º. 
17 Nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do RJIGT. 

Figura VIII.1.4 
Dinâmica do PDMVA 
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Neste cenário, por força da forte mudança a que a sociedade está sujeita e que ocorreu desde a 
elaboração do PDMVA - ao nível económico, político, filosófico, legal, etc. - houve a necessidade 
de lhe introduzir alterações, adaptando-o nomeadamente ao quadro legal e estratégico vigente 
(alteração por adaptação ao PROT) e às condições de fato da ocupação urbana existente 
(alteração dos artigos 20.º, 25.º e 26.º do regulamento do plano) (vd. figura VIII.1.4). Abordar-se-á 
seguidamente cada uma destas alterações, que traduzem a dinâmica do PDMVA até ao momento e 
que lhe garantem a sua identidade. 
 

ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO AO PROT 
 
A publicação do Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT)18 declarou19 
como incompatíveis um conjunto de disposições dos planos municipais de ordenamento do território 
que com este se manifestem desconformes (vd. figura VIII.1.5), tendo determinado20 que os planos 
municipais “devem ser objecto de alteração por adaptação, nos termos do artigo 97.º” do RJIGT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
18 RCM 53/2010, de 2 de agosto, retificada pela Declaração de Rectificação n.º 30-A/2010, de 1 de outubro. 
19 Nos termos do n.º 5. 
20 Nos termos do n.º 6. 

Figura VIII.1.5 
Disposições do PDMVA incompatíveis com o PROT Alentejo 

 
Fonte: Adaptado de PROT Alentejo. 
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Na prática são consideradas como incompatíveis com o PROT as disposições que admitam 
edificação em solo rural destinada a habitação em prédios com menos de 4 ha ou a turismo, 
salvaguardando as exceções para aglomerados rurais ou áreas de edificação dispersa previstas no 
PDM (para o uso habitacional) ou para os empreendimentos turísticos isolados e para os espaços 
de uso turístico (para o uso turístico). 
 
Neste sentido, o regulamento do PDMVA foi alterado no: 
 
1. artigo 6.º referente às construções agrícolo-habitacionais em todos os espaços rurais, passou a 
integrar um conjunto de condições de viabilização de edificação em solo rural, designadamente a 
área mínima de parcela; 
2. artigo 8.º referente a construções turísticas passou a designar-se “empreendimentos turísticos 
isolados” e determina quais os empreendimentos turísticos admitidos e os respetivos 
condicionamentos à sua construção, revogando a admissibilidade de “construção de unidades 
turísticas de maior dimensão” (n.º 3 do artigo 8.º da RCM 12/97); 
3. artigo 9.º que carateriza as “áreas agrícolas” vê eliminados os seus n.os 2 e 3 que remetiam para 
a RAN e para o artigo seguinte, respetivamente, o regime de uso admitido; 
4. artigo 10.º referente ao regime de uso nas “áreas agrícolas” passa a determinar as condições de 
viabilização da edificação para fins de habitação (n.º 1.1), para edifícios de apoio à atividade 
agrícola (n.º 1.2) e para os empreendimentos turísticos (n.º 1.3). Mantém ainda o teor dos anteriores 
n.os 2 a 5; 
5. artigo 12.º integrado nas “áreas agro-silvo-pastoris” viu o seu n.º6 referente aos projetos 
turísticos admitidos, ser alterado de forma a integrar os condicionamentos a que ficam sujeitos os 
“empreendimentos turísticos isolados”; 
6. artigo 13.º referente à “área de fazendas” passa a integrar as condições de viabilização da 
edificação para fins de habitação (n.º 2) e para edifícios de apoio à atividade agrícola (n.º 3); 
7. artigo 14.º que procede à caraterização e definição do regime de uso das “áreas de floresta de 
protecção” passa a integrar as condições de viabilização da edificação para fins de habitação (n.º 
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2), para edifícios de apoio à atividade agrícola (n.º 3) e para os empreendimentos turísticos (n.º 4). 
Mantém ainda o teor dos anteriores n.os 5 a 12. 
 
Esta alteração permitiu que até à revisão do PDMVA, este se apresente compatível com a 
estratégia de ordenamento e desenvolvimento prevista no PROT Alentejo, decorrendo da revisão do 
PDMVA a integração e adaptação das demais disposições do PROT. 
 

ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 20.º, 25.º E 26.º DO REGULAMENTO 
 
A alteração efetuada ao abrigo dos artigos 95.º e 96.º do RJIGT, veio corrigir o regime de uso 
previsto para a categoria “Espaços de indústrias existentes” uma vez que o mesmo se mostrava 
descoincidente (vd. quadro VIII.1.3) com: 
 
a. a ocupação existente - do ponto de vista dos usos; 
b. a edificabilidade existente - do ponto de vista dos parâmetros urbanísticos admitidos, 
concretamente, o índice de implantação. 
 
Desta alteração (na redação dos artigos 20.º, 25.º e 26.º) resultou assim uma maior adequação das 
disposições do plano (no que concerne ao regime de uso e edificabilidade) à realidade municipal, na 
perspetiva de facilitar e agilizar a execução do plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro VIII.1.3 
Fundamento da alteração dos artigos 20.º, 25.º e 26.º do PDMVA 

FUNDAMENTO OCUPAÇÃO ATUAL 
REGIME PREVISTO NO 

PDMVA 

Ocupação do solo 
Habitação, comércio, 
serviços e indústria1 

Uso industrial 

Edificabilidade admitida 
Índice de implantação de 0,2 

a 0,8 
Índice de implantação de 0,6 

a 0,8 
Fonte: Adaptado de CMVA (2012) 
Nota: 1. A principal unidade industrial encontrava-se, à data, desativada. 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
  

 
18 

VIII.1.2.3. A EXECUÇÃO DO PDMVA 
 
A avaliação da execução do PDM permite aferir, de entre outros elementos, a adequabilidade das 
soluções apontadas e perspetivadas pelo mesmo. Deste modo encontra-se uma correlação 
positiva entre a execução do plano e o sucesso e adequação das suas medidas às 
especificidades e dinâmicas locais21. 
 
Por forma a sistematizar a informação, esta análise incidirá sobre a “execução urbana” do plano 
onde se avalia o grau de consolidação22 de cada perímetro urbano, aferindo as necessidades de 
reclassificação do solo (de rural para urbano ou de urbano para rural), nos termos do RJIGT e do 
DR 11/09, de 29 de maio. Numa outra perspetiva e, atendendo a que o PDM é um instrumento 
fundamental para o desenvolvimento, procede-se a uma análise da execução das “propostas 
setoriais” assim identificadas pelo PDM no seu “relatório descritivo e propositivo” (CMVA, 1992). 
 

A CONSOLIDAÇÃO URBANA NO CONCELHO 
 
A consolidação urbana23 do concelho de Viana do Alentejo, concretamente das três sedes de 
freguesia, demonstra que desde a entrada em vigor do PDM24 a área urbana consolidada do 
concelho, i.e., efetivamente ocupada, sofreu um aumento de 45% (vd. quadro VIII.1.425). Contudo, 
como se pode verificar no mesmo quadro, este crescimento foi diferente e teve vicissitudes próprias 
em cada sede de freguesia, constatando-se variações na ordem dos 63% em Aguiar e de 35% em 
Alcáçovas. 
 
 
                                                             
21 E supramunicipais na medida em que a solução apontada pode estar ancorada e/ou direcionada para a economia regional ou até 
mesmo nacional ou internacional. 
22 Assumido como a área ocupada e comprometida de cada perímetro urbano. São assim aqui inseridos os compromissos 
urbanísticos do município nos termos do previsto na Portaria 138/2005, de 2 de fevereiro. 
23 Esta consolidação urbana corresponde exclusivamente ao período pós entrada em vigor do PDMVA. A análise da evolução urbana 
dos aglomerados encontra-se no cap. V.2. 
24 A informação cartográfica disponível é de 1995, ou seja, dois anos antes da entrada em vigor do plano. 
25 Ver ainda a este respeito o capítulo V.2.2. 
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Contudo, dando enfoque à programação urbana do PDMVA26 é possível perceber que a evolução 
urbana prevista no PDMVA se traduziria num aumento de 6.051 fogos no período de vigência 
do plano, o que se revela muito superior ao que realmente foi executado (vd. figura VIII.1.6). 
Este fato demonstra para já que os perímetros delimitados no PDMVA se apresentam ocupados 
muito aquém do que era passível de ser concretizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
26 Metodologicamente optou-se por aferir a área livre em cada aglomerado e aplicar-lhe os parâmetros de ocupação urbana previstos 
no plano, designadamente a densidade habitacional: 40 fogos/ha em solo urbano para Viana do Alentejo e Alcáçovas e de 25 
fogos/ha em solo urbano de Aguiar e em todo o solo urbanizável do concelho. 

Figura VIII.1.6 
Alojamentos previstos e executados (1997/2011)  

 
Nota: atente-se à inclinação negativa das linhas de evolução. 
Fonte: PDMVA, 1997; IGP, 2010 e CNIG, 1995 e INE, censos 2011. 
 

Quadro VIII.1.4 
Consolidação urbana (1995/2010) 

Freguesia 
Espaço urbano consolidado1 (m2) Variação 

(%) 1995 2010 
Aguiar 127.463 207.750 63 
Alcáçovas 540.747 730.412 35 

Viana do Alentejo 654.465 985.236 50 

Total 1.344.451 1.923.398 45 
Fonte: PDMVA, 1997; IGP, 2010 e CNIG, 1995 
Nota: 1. Nos termos definidos no DR 9/2009, de 29 de maio, como “área urbana consolidada”, ficha 14. Estes valores foram aferidos a 
partir de fotointerpretação da área urbana construída, infraestruturada e comprometida (vd. figuras VIII.1.8, VIII.1.9 e VIII.1.10). 
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Na realidade o número de alojamentos no concelho, comparando os previstos no PDM27 e os que 
foram efetivamente concretizados28, apresenta uma taxa de variação de -41% (em Alcáçovas a 
diferença é de -42%, em Viana do Alentejo de -31% e em Aguiar de -60%), i.e., existem menos 
41% alojamentos no concelho do que era possível fazer para o horizonte temporal do plano29. 
 
Estas conclusões são reforçadas e complementadas com uma abordagem da ocupação efetiva 
desse crescimento urbano, na medida em que o crescimento não é compacto, incluindo por isso, 
naturalmente, áreas em consolidação e/ou a consolidar. Com efeito nas últimas décadas, de acordo 
com a análise da evolução demográfica e do número de alojamentos e edifícios30 (vd. figura 
VIII.1.7) constata-se que o crescimento demográfico do concelho (0,4%) não acompanhou o 
crescimento do parque habitacional (23,9%) nem mesmo o do edificado (21,5%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
27 Este cálculo teve por base os valores do número de alojamentos em 1991 acrescido do número de alojamentos que resultaria da 
execução a 100% do previsto no PDMVA, aplicando os parâmetros urbanísticos às áreas livres em 1995. 
28 Refere-se ao número de alojamentos de acordo com os censos 2011. 
29 Note-se que o horizonte temporal do plano é 1997/2007 e que a análise que agora aqui se apresenta é de 1997/2011. 
30 Note-se que os dados aqui analisados correspondem aos dados dos censos (1991, 2001 e 2011) e que, por esse motivo apenas 
integram o edificado com funções residenciais. Esta questão é particularmente importante se atendermos para a evolução urbana de 
Viana do Alentejo, concretamente para a expressão que a área industrial tem no total do crescimento urbano da última década. 

Figura VIII.1.7 
Evolução urbana (1991-2011) 

 
Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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Neste domínio, contudo, o concelho encerra realidades distintas que traduzem as especificidades 
do território: 
 
1. a freguesia de Viana do Alentejo apresenta um crescimento demográfico modesto, a par 
com a variação mais significativa ao nível dos alojamentos e a segunda mais expressiva no que 
concerne ao edificado; 
2. a freguesia de Alcáçovas apresenta perda de habitantes, não obstante o aumento do 
número de edifícios e alojamentos; 
3.a freguesia de Aguiar, com menor expressão absoluta em população, alojamentos e edifícios, 
é a que regista maiores taxas de variação demográficas e de edifícios. 
 
Atender-se-á de seguida e em pormenor a cada um dos aglomerados urbanos, designadamente ao 
seu grau de consolidação urbana. 
 

DA CONSOLIDAÇÃO URBANA DE VIANA DO ALENTEJO 
 
A sede de freguesia e de concelho, a vila de Viana do Alentejo, de acordo com o quadro VIII.1.4, 
apresenta um crescimento do seu espaço urbano consolidado de 50%, portanto, um crescimento 
intermédio entre o que ocorreu em Aguiar e Alcáçovas. 
 
O seu grau de consolidação, considerando a qualificação do solo do PDMVA (vd. figura VIII.1.8), 
apresenta-se heterogéneo, não se restringido a um crescimento para fins habitacionais. Em rigor, a 
maior variação (1.210%) e maior diferença em termos absolutos (um aumento de 130.661m2 o que 
representa 39% de todo o crescimento registado) (quadro VIII.1.5) ocorreu na classe “espaço 
industrial proposto” determinado pelo crescimento/consolidação da zona industrial (ZIVA), no setor 
leste da vila, evidenciando a importância crescente da atividade económica local (vd. capítulo IV.2). 
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No entanto, é ainda expressivo o crescimento das “áreas verdes urbanas”31 (que corresponde a 
20% do total do crescimento ocorrido neste período), no setor oposto do aglomerado em relação à 
ZIVA, i.e., a oeste do aglomerado, sem qualquer consolidação em 1995, o que mostra a aposta na 
qualificação urbana, e ainda o relativo crescimento dos espaços “urbanizáveis não consolidados”, 
no setor centro-norte da vila (vd. figura VIII.1.8). 
 
Na sequência desta evolução, o perímetro urbano atual de Viana do Alentejo (vd. quadro VIII.1.6 e 
figura VIII.1.8) apresenta um grau de consolidação32 de 72%, onde as classes de espaços com 
maior grau de consolidação são as áreas destinadas a equipamentos e espaços verdes (área verde 
urbana e área de equipamento existente) seguidas pelos espaços industriais (existentes e 
propostos) e a área urbana consolidada. 
 
A distribuição deste grau de consolidação pelas diferentes classes permite aferir que a vila de Viana 
do Alentejo se encontra servida por equipamentos33 e espaços verdes, constituindo assim um 
aglomerado relativamente qualificado do ponto de vista do espaço urbano e atrativo, e ainda 
                                                             
31 “As zonas verdes de utilização coletiva, devidamente equipadas, constituem áreas públicas destinadas ao recreio e lazer ao ar 
livre” (artigo 22.º, n.º 1 do PDMVA). 
32 Assumindo as áreas ocupadas e comprometidas. 
33 Ver a este respeito o capítulo V.3. 

Quadro VIII.1.5 
Crescimento urbano (m2) segundo a classe de espaço (1995/2010) – Viana do Alentejo 

Classe de espaço1 1995 2010 Vção Dif. % 
Área de equipamento existente 101.991 118.227 16 16.236 5 

Área urbana consolidada 469.549 505.490 8 35.940 11 

Áreas verdes urbanas 0 66.912 - 66.912 20 

Espaço industrial existente 38.106 50.207 31,8 12.101 4 

Espaço industrial proposto 10.803 141.463 1.210 130.611 39 
Espaços urbanizáveis não programados 28.059 78.484 180 50.425 15 

Espaços urbanizáveis não programados II 5.957 24.452 310 18.495 6 

Total 654.465 985.236 50 330.771 - 
Fonte: PDMVA, 1997; IGP, 2010 e CNIG, 1995 
Notas: 1. Nos termos do artigo 5.º do PDMVA. Vção – Taxa de variação entre 1995 e 2010 (em %); Dif. –  diferença, em valores absolutos, entre 
a área de 1995 e a de 2010; % - percentagem que a diferença representa no todo da diferença. 
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constatar que a atividade económica se tem vindo a instalar neste aglomerado contribuindo para a 
consolidação dos espaços destinados a atividade económica e certamente para o dinamismo 
económico do aglomerado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com graus de consolidação menos significativos destacam-se os “espaços urbanizáveis não 
programados” e os “espaços urbanizáveis não programados prioridade II”, ou seja, as áreas de 
expensão propostas para fins residenciais/mistos. No total, as áreas livres destas classes 
correspondem a cerca de 15% do total do perímetro urbano. 
 

DA CONSOLIDAÇÃO URBANA DE ALCÁÇOVAS 
 
Alcáçovas é a sede de freguesia onde se registou o menor crescimento (35%) do espaço urbano no 
período de vigência do PDMVA, ainda que a classe de uso que apresenta a maior taxa de variação 
(718%) (quadro VIII.1.7) foram os “espaços urbanizáveis não programados”, que correspondem à 
área de expansão urbana do aglomerado. Contudo, em valores absolutos é a classe “área urbana 
consolidada” que tem a maior expressão territorial no total do crescimento urbano do aglomerado, 

Quadro VIII.1.6 
Grau de consolidação urbana segundo a classe de espaço – Viana do Alentejo 

Classe de espaço1 
Livre Ocupado Comprometido 

Total 
Área (m2) % Área (m2) % Área (m2) % 

Área de Equipamento Existente 4.978 4 118.227 96 - - 123.205 

Área Urbana Consolidada 91.994 15 487.253 82 18.237 3 597.483 
Áreas Verdes Urbanas 2.015 3 66.912 97 - - 68.927 

Espaço Industrial Existente 3.917 7 36.262 67 13.946 26 54.125 

Espaço Industrial Proposto 58.413 29 141.463 71 - - 199.876 

Espaços Urbanizáveis Não Programados 105.484 57 78.484 43 - - 183.968 

Espaços Urbanizáveis Não Progr. Prioridade II 102.015 81 24.452 19 - - 126.467 
Perímetro Urbano 368.815 27 953.054 70 32.183 2 1.354.052 

Fonte: PDMVA, 1997; IGP, 2010 e CNIG, 1995 
Notas: 1. Nos termos do artigo 5.º do PDMVA. 
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pelo fato de ser a de maior dimensão. Este crescimento ocorreu essencialmente nos setores N e W 
do aglomerado, tendo ainda algum significado no setor SE. É de assinalar neste setor a relativa 
consolidação de zona industrial (vd. figura VIII.1.9) traduzindo o crescente e assinalável dinamismo 
da atividade económica local, sobretudo relacionada com doçaria, pimentão e chocalho (vd. capítulo 
IV.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atualmente o perímetro urbano de Alcáçovas (vd. quadro VIII.1.8 e figura VIII.1.9) apresenta-se 
maioritariamente consolidado (69%). As classes de espaços com maior grau de consolidação são a 
“área de equipamento existente” e a “área urbana consolidada”. De referir ainda que, do ponto de 
vista da qualificação do espaço urbano, Alcáçovas regista 66% das áreas verdes ocupadas, isto é, 
intervencionadas para o fim que lhes foi definido o que reforça qualificação urbana e a atratividade 
do aglomerado. 
 
Com graus de consolidação menos significativos destacam-se o “espaço industrial proposto” e os 
“espaços urbanizáveis não programados”, ou seja, as áreas de expensão propostas para fins 
industriais e para fins residenciais/mistos. No total, as áreas livres destas classes correspondem a 
cerca de 19% do total do perímetro urbano. 
 

Quadro VIII.1.7 
Crescimento urbano (m2) segundo a classe de espaço (1995/2010) – Alcáçovas 

Classe de espaço1 1995 2010 Vção Dif. % 
Área de equipamento existente 40.542 40.542 0 0 0 

Área urbana consolidada 493.731 572.204 16 78.473 42 
Áreas verdes urbanas 0 43.211 - 43.211 23 

Espaço industrial proposto 0 21.494 - 21.494 11 

Espaços urbanizáveis não programados 6.473 52.960 718 46.487 24 

Alcáçovas 540.747 730.412 35 189.665 - 
Fonte: PDMVA, 1997; IGP, 2010 e CNIG, 1995 
Notas: 1. Nos termos do artigo 5.º do PDMVA. Vção – Taxa de variação entre 1995 e 2010 (em %); Dif. – diferença, em valores absolutos entre 
a área de 1995 e a de 2010; % - percentagem que a diferença representa no todo da diferença. 
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DA CONSOLIDAÇÃO URBANA DE AGUIAR 
 
O aglomerado de Aguiar sofreu, na vigência do PDMVA, uma evolução de 63% (quadro VIII.1.9)34, 
sentida a sul e particularmente no setor norte da vila, na saída para Évora (figura VIII.1.10), com a 
consolidação de um novo loteamento urbano de habitação unifamiliar e maioritariamente em banda, 
de dimensão significativa. Este crescimento de Aguiar apresenta relação com o crescimento efetivo 
que aí foi verificado no último período censitário (vd. capítulo IV.1) e que traduz, per se, a influência 
de Aguiar (certamente devido ao preço da renda locativa) sobre Évora em atrair população que 
diariamente se desloca entre estas duas localidades essencialmente por razões profissionais (vd. 

capítulo V.5). 
 
Se atentarmos para a evolução de Aguiar em função da qualificação do solo do PDMVA, verifica-se 
que é a classe de uso “espaços urbanizáveis não programados” a que apresenta maior taxa de 
variação e simultaneamente a maior diferença em termos absolutos. Correspondem, provavelmente, 
no caso vertente, aos prédios de maior dimensão e com capacidade para acolher maiores 
investimentos urbanos 

                                                             
34 vd. também o cap. V.2. a propósito do crescimento urbano das sedes de freguesia.  

Quadro VIII.1.8 
Grau de consolidação urbana segundo a classe de espaço – Alcáçovas 

Classe de espaço1 
Livre Ocupado Comprometido2 

Total 
Área (m2) % Área (m2) % Área (m2) % 

Área de Equipamento Existente 3.273 7 40.542 93 
  

43.815 

Área Urbana Consolidada 105.899 16 572.204 84 
  

678.103 

Áreas Verdes Urbanas 22.430 34 43.211 66 
  

65.641 
Espaço Industrial Proposto 24.186 53 21.494 47 

  
45.680 

Espaços Urbanizáveis Não Programados 173.530 77 52.960 23 
  

226.490 

Perímetro Urbano 329.318 31 730.412 69 
  

1.059.730 
Fonte: PDMVA, 1997; IGP, 2010 e CNIG, 1995 
Notas: 1. Nos termos do artigo 5.º do PDMVA. 2. Informação ainda não disponível. Em processo de apuramento. 
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Fig. VIII.1.10. Consolidação
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No presente o perímetro urbano de Aguiar (vd. quadro VIII.1.10 e figura VIII.1.10) apresenta um 
grau de consolidação de 79%. As classes de espaços com maior grau de consolidação são as áreas 
destinadas a equipamentos (existente e proposto) assim como a “área urbana consolidada”. Ainda 
com uma percentagem considerável de consolidação encontram-se os “espaços urbanizáveis não 
programados”, ou seja, as áreas de expansão urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro VIII.1.9 
Crescimento urbano (m2) segundo a classe de espaço (1995/2010) - Aguiar 

Classe de espaço1 1995 2010 Vção Dif. % 
Área de equipamento existente 3.924 3.924 0 0 0 
Área de equipamento proposto 10.546 18.463 75 7.917 10 
Área urbana consolidada 112.503 123.291 10 10.788 13 
Áreas verdes urbanas 0 4.052 - 4.052 5 
Espaços urbanizáveis não programados 490 58.019 11.737 57.529 72 

Total 127.463 207.750 63 80.287 - 
Fonte: PDMVA, 1997; IGP, 2010 e CNIG, 1995 
Notas: 1. Nos termos do artigo 5.º do PDMVA. Vção – Taxa de variação entre 1995 e 2010 (em %); Dif. – diferença, em valores absolutos, entre 
a área de 1995 e a de 2010; % - percentagem que a diferença representa no todo da diferença. 

Quadro VIII.1.10 
Grau de consolidação urbana segundo a classe de espaço – Aguiar 

Classe de espaço1 
Livre Ocupado Comprometido2 

Total 
Área (m2) % Área (m2) % Área (m2) % 

Área de Equipamento Existente - 0 3.924 100 
  

3.924 
Área de Equipamento Proposto 501 3 18.463 97 

  
18.964 

Área Urbana Consolidada 1.192 1 123.291 99 
  

124.483 
Áreas Verdes Urbanas 14.494 78 4.052 22 

  
18.546 

Espaços Urbanizáveis Não Programados 37.398 39 58.019 61 
  

95.418 
Perímetro Urbano 53.586 21 207.750 79 

  
261.335 

Fonte: PDMVA, 1997; IGP, 2010 e CNIG, 1995 
Notas: 1. Nos termos do artigo 5.º do PDMVA. 2. Informação ainda não disponível. Em processo de apuramento. 
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A distribuição deste grau de consolidação pelas diferentes classes permite aferir que Aguiar tem as 
áreas destinadas a equipamentos praticamente esgotadas o que poderia numa primeira leitura 
determinar que este aglomerado se encontra bem servido por equipamentos, contudo, na realidade 
a área definida nesta classe é percentualmente muito reduzida pelo que se denota a necessidade 
de proceder à sua ampliação35. 
 
Ainda no que concerne à qualificação urbana do aglomerado e à sua atratividade constata-se que 
as áreas verdes urbanas se encontram maioritariamente por consolidar, isto é, sem qualquer 
intervenção pelo que é importante promover a requalificação destes espaços. 
 

A EXECUÇÃO DAS PROPOSTAS SETORIAIS 
 
O PDMVA integra no “relatório descritivo e propositivo” um conjunto de propostas setoriais 
concretas, no domínio das infraestruturas, equipamentos e habitação e de orientações para a ação 
do município na linha da estratégia definida. Estas distribuem-se por 6 áreas de intervenção: 
 
1. rede viária e transportes; 
2. abastecimento de água; 
3. drenagem e tratamento de águas residuais; 
4. recolha e tratamento de resíduos sólidos; 
5. programação de equipamentos coletivos; 
6. habitação e urbanismo. 
 
Atendendo ao volume de propostas, optamos por fazer a sua sistematização no quadro VIII.1.11 e 
aí assinalar o grau execução das mesmas36 ( executada; X – não executada). 
 
 

                                                             
35 Ver a este respeito o capítulo V.3. 
36 Note-se que por vezes uma ação integra diferentes intervenções pelo que se apresenta como parcialmente executada 
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Quadro VIII.1.11 
Execução das propostas setoriais 

PROPOSTA EXECUÇÃO 
Rede Viária e Transportes 
Alargamento do perfil transversal da EN 254/EN 257 X 
Construir uma variante a Viana do Alentejo X 
Ordenar o trânsito na EN 254 no interior do perímetro urbano de Aguiar X 
Alterar o perfil transversal da EN2/EN257/EN380 X 
Construir uma variante a Alcáçovas X 
Alterar o perfil transversal da EM 516 e CM 1118 X 
Abastecimento de Água 
Reforçar o sistema com mais um furo  
Implementar o projeto de automatização do abastecimento X 
Construir um reservatório elevado em Viana do Alentejo X 
Remodelar e redimensionar a rede de distribuição 1 
Construir um reservatório elevado em Alcáçovas X 
Criar um sistema intermunicipal de abastecimento de água a Viana do Alentejo e a Portel a partir da 
barragem do Alvito. 

X 
Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 
Ativar a ETAR de Viana do Alentejo X 
Construir uma 2.ª ETAR para Viana do Alentejo X 
Executar a estação elevatória de águas residuais de Alcáçovas X 
Remodelar a ETAR de Aguiar (ou construir uma nova) X 
Remodelar a rede de drenagem de Viana do Alentejo X 
Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos 
Comprar contentores  
Executar um aterro sanitário X 
Programação de Equipamentos Coletivos 
Criar uma creche/jardim de infância em Viana do Alentejo  
Criar um centro de atividades de tempos livres em Alcáçovas  
Criar novas unidades de apoio à 3.ª idade  
Revitalizar a Casa do Povo de Alcáçovas X 
Ampliação dos serviços de saúde  
Criar um arquivo municipal na sede de concelho  
Criar uma extensão da biblioteca municipal em Alcáçovas  
Constituir uma associação em Aguiar  
Construir na sede de concelho um pavilhão de desporto, uma pista de atletismo e uma piscina 
coberta 

1 
Construir espaços verdes em Viana do Alentejo e em Alcáçovas  
Habitação e Urbanismo 
Dar prioridade à recuperação (e preservação) das habitações X 
Definir um normativo de orientação da recuperação e da construção de habitações novas X 

Fonte:PDMVA97 
 Nota: 1. Parcialmente concretizada 
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Da sua análise podemos constatar que a maior parte das propostas do PDMVA97 não foram 
executadas nos 16 anos de eficácia do plano, com exceção para a programação de equipamentos. 
Assistiu-se assim, neste período, a um aumento da oferta de equipamentos e a sua qualificação, 
tendo sido secundarizadas as intervenções no domínio das infraestruturas, urbanismo e habitação. 
Note-se no entanto que, segundo os censos 2011, as taxas de cobertura de infraestruturas básicas 
são significativas no concelho, estando mesmo próximo dos 100% (vd. capítulos IV.2 e V.4). 
 
 

VIII.1.2.4. OS ESTRANGULAMENTOS DO PDMVA 
 
Os fatores que determinaram o processo de revisão do PDMVA37 encontram-se amplamente 
refletidos nos fundamentos técnicos para a revisão e ainda no capítulo I.2.138 (vd. figura I.2.3). 
Contudo, na perspetiva da aplicabilidade dos conteúdos do plano às exigências da gestão do 
território, é ainda possível identificar mais dois fatores, articulados com os já definidos e diretamente 
relacionados com estrangulamentos do instrumento em si. São eles a “desadequação à realidade” 
e a “insuficiência e inexistência de conteúdos” (vd. figura VIII.1.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
37 Encontram-se identificados os seguintes fatores: imposição legal, desatualização, limitações da cartografia e operacionalização e 
gestão do PDM, desarticulação com planos, programas e estratégia de desenvolvimento, necessidade de se integrar com o SNIT e 
modelo de dados dos PDM e conjuntura económica atual. 
38 O PDM de Viana do Alentejo de 2.ª geração. Do procedimento de dinâmica aos fundamentos da revisão. 

Figura VIII.1.11 
Estrangulamentos do PDMVA 
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DESADEQUAÇÃO À REALIDADE 
 
O longo período de vigência do PDM39 implica a sua progressiva desatualização e desadequação à 
realidade territorial, dinâmica e mutável, contrariamente ao instrumento. Por esse motivo este 
“estrangulamento” assume uma importância estratégica em todo o processo de revisão. Contudo, 
independentemente do período de vigência do PDM este encerra um conjunto de estrangulamentos 
inter-relacionados com a sua desadequação à realidade (vd. figura VIII.1.11), nomeadamente: 
 
1. (in)coerência na classificação e qualificação do solo que se reflete-se do seguinte modo: 
 
a. o PDMVA97 define como solo rural, solos já urbanizados (ou comprometidos). Assim ao excluir 

de perímetro urbano áreas já urbanizadas e/ou comprometidas40, introduz uma séria dificuldade 
no processo de gestão do território. Deste modo, a inclusão dos compromissos urbanísticos e 
das adjacências41 ao perímetro urbano constitui um mecanismo de garantia de adequação do 
plano à realidade atual, estabelecendo simultaneamente um ponto de partida para uma gestão 
do território mais rigorosa; 

b. o PDMVA97 traduz diferentes categorias de espaço e consequentemente regimes de uso para 
situações que constituem um todo. Em concreto, quando o PDM definiu diferentes usos para um 
mesmo conjunto (o Convento de Jesus) introduziu dificuldade na gestão do território. Importa 
por isso agora garantir que este imóvel de considerável interesse patrimonial (vd. capítulo VI.1) 
seja assumido como um todo, cujas especificidades são traduzidas no regime de uso a definir; 

c. O PDMVA assume como áreas urbanizáveis, solos já consolidados. Isto determina uma 
desadequação à realidade e ainda uma dificuldade de aplicar parâmetros de gestão urbana em 
função da realidade da ocupação espacial. É o caso da Horta Seca em Viana do Alentejo. Por 
este motivo importa que a qualificação operativa do plano seja efetivamente um reflexo da 
situação atual, na linha do que será a evolução urbana. 

                                                             
39 Relembrar que o plano entrou em vigor em 1997, ou seja, há 15 anos. 
40 Como é o exemplo do loteamento 1/88 em Aguiar e do aglomerado dos Barracões, cuja malha se encontra parcialmente fora de 
perímetro. 
41 Áreas imediatamente adjacentes ao perímetro urbano, mas não contidas neste. 
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Ainda no âmbito da qualificação do solo constata-se que o PDMVA97, com o objetivo claro de 
programar a sua execução inclui (exclusivamente no aglomerado de Viana do Alentejo) uma 
variável de programação das prioridades de execução. Na prática, enquadrado pelos artigos 23.º 
e 24.º, o PDMVA97 define duas categorias de espaços urbanizáveis (prioridade I e prioridade II), 
devendo a área identificada como prioridade II aguardar a consolidação da área definida como 
prioridade I. Deste modo, atendendo às caraterísticas atuais do processo de urbanização, a 
qualificação do território com esta condição é praticamente equivalente à não atribuição de 
edificabilidade em solo urbano uma vez que nem o município nem os particulares podem usufruir 
desse território. 
 
Neste processo de qualificação do solo, o PDMVA determina como uso admitido a função 
residencial. Ora esta monofuncionalidade corresponde a uma visão da 1.ª geração de planos, 
atualmente abandonada atendendo à necessária articulação de diferentes funcionalidades que 
constituem o espaço urbano. É precisamente neste sentido que a legislação42 atual se refere a uso 
dominante quando se determina o regime de uso de uma categoria, assumindo assim a diversidade 
funcional não obstante a “dominância” de um uso. 
 
Esta desadequação encontra, por vezes relação com a desatualização já referida. Em concreto, 
permanecem vigentes diversas limitações à edificabilidade associadas a propostas já 
abandonadas ou a elementos físicos entretanto extintos/eliminados como seja um espaço canal 
(variante proposta) cuja execução se tem vindo a questionar atendendo ao contexto económico 
atual e à dinâmica do desenvolvimento urbano ou um conjunto de servidões e restrições de utilidade 
pública que, tendo o seu objeto sido removido ou alterado se mantêm em vigor. Importa, portanto, 
atualizar o plano e garantir que o mesmo integre dinâmicas de monitorização e atualização 
constante para que estrangulamentos à gestão do território como estes não voltem a ocorrer. 
 
Por ultimo, esta desadequação à realidade, designadamente à estrutura fundiária do concelho de 
Viana do Alentejo, que decorre da adaptação do PDMVA97 ao PROT Alentejo, determina a 
                                                             
42 Ver a este respeito o Decreto Regulamentar 11/2009, de 29 de maio. 
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impossibilidade de proceder à regularização e enquadramento de um conjunto de edificações em 
solo rural, designadamente no sítio do Palanque, em Viana do Alentejo. Com efeito, a dimensão das 
parcelas exclui do enquadramento as edificações existentes. Deste modo importa integrar no plano 
disposições que possibilitem a regularização de situações existentes, assumindo assim um ponto de 
partida para um processo de gestão do território mais rigorosa e transparente. 
 

INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDOS 
 
A insuficiência de conteúdos e até mesmo a sua inexistência condicionam de forma determinante a 
gestão urbana do território municipal, implicando inclusive a desqualificação do espaço urbano e da 
ocupação humana. 
 
Um primeiro estrangulamento prende-se com a inexistência de parâmetros urbanísticos 
específicos para as áreas consolidadas, de onde tem resultado a aplicação de parâmetros 
definidos para os solos urbanizáveis (de expansão). Na prática esta situação conduz a uma maior 
densificação urbana das malhas já de si consolidadas e à sua consequente desqualificação. Neste 
sentido será necessário que a revisão do PDM determine o regime de uso, designadamente a 
edificabilidade admitida, atendendo à qualificação operativa, ou seja, diferenciando o solo 
urbanizado do solo urbanizável, nos termos do artigo 22.º do DR 11/09. 
 
Noutra perspetiva, os parâmetros urbanísticos definidos no PDMVA não permitem uma articulação 
funcional com os restantes regimes jurídicos do ordenamento do território, designadamente o 
regime jurídico da reserva agrícola nacional (RAN) e o da reserva ecológica nacional (REN). Em 
concreto, atendendo a que o PDMVA não define “índice de impermeabilização do solo”43 e “índice 
de ocupação do solo”44, a gestão urbana da ocupação do solo nestas áreas é de difícil 
operacionalização. Importa assim que a revisão do PDM incorpore mecanismos de articulação 
                                                             
43 O “índice de impermeabilização do solo é função da ocupação ou revestimento, sendo calculado pelo quociente entre o somatório 
das áreas impermeabilizadas equivalentes e a área de solo a que o índice diz respeito, expresso em percentagem” (Ficha n.º 34 do 
DR 9/2009, de 29 de maio). 
44 O “índice de ocupação do solo é o quociente entre a área total de implantação e a área de solo a que o índice diz respeito, 
expresso em percentagem” (Ficha n.º 35 do DR 9/2009, de 29 de maio). 
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do regime de edificabilidade, enquadrando os restantes regimes jurídicos e demais instrumentos de 
gestão territorial (e.g., PROT Alentejo). 
 
Ainda no que concerne à edificabilidade admitida, particularmente em solo rural, deteta-se uma falta 
de regulamentação específica relativamente aos diferentes usos admitidos em cada categoria de 
espaços e simultaneamente um carater muito restritivo e condicionador à instalação, em solo rural, 
de atividades económicas como o comércio de produtos que têm origem no rural. A título de 
exemplo e como usos previamente solicitados ao município é possível referir o comércio de carvão 
(de forma não industrial), lenha, mel, frutos ou legumes. Neste sentido o PDM, em articulação com o 
PROT Alentejo, deverá clarificar os usos admitidos, constituindo-se (também) como um instrumento 
promotor do desenvolvimento económico do território municipal. 
 
Por último, um estrangulamento que se prende com a indefinição de conceitos que o plano 
assume na definição do regime de uso e que, pelo fato de não se encontrarem clarificados, têm 
suscitado dúvida, subjetividade na interpretação e dificuldade na gestão do território. Neste sentido, 
a revisão do PDM deverá ter como pressuposto a clarificação de todos os conceitos utilizados a fim 
de simplificar o procedimento de licenciamento e incrementar a transparência de todo o processo. 
 
 

VIII.1.3. O PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE VIANA 
DO ALENTEJO 

 
 
O plano de pormenor da Zona Industrial de Viana do Alentejo (PPZIVA)45 foi elaborado em 
conformidade com o PDMVA e nos termos do DL 69/90, de 2 de março46 pelo que é assumido como 
um plano que “define, com minúcia, a tipologia de ocupação de qualquer área específica do 
                                                             
45 Publicado pela Declaração 205/97, de 10 de setembro de 1997, no Diário da República, n.º 209, 2.ª serie. 
46 Regula a elaboração, aprovação e ratificação dos planos municipais de ordenamento do território. Entretanto revogado pelo DL 
380/99, de 22 de setembro. 
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município, estabelecendo no caso de área urbana a concepção do espaço urbano, dispondo, 
designadamente, sobre usos do solo e condições gerais de edificação, quer para novas edificações, 
quer para transformação das edificações existentes, caracterização das fachadas dos edifícios e 
arranjos dos espaços livres”. Neste sentido o plano assume um cariz operativo, regulando a 
ocupação urbana proposta, desde o desenho urbano, passando pelos parâmetros de 
edificabilidade, até às caraterísticas da urbanização (infraestruturas a criar) e da edificação (e.g. 
materiais a utilizar). Procede ainda à distribuição dos diferentes usos admitidos e à definição de 
regras de compatibilização dos referidos usos. Do ponto de vista da distribuição dos usos o PPZIVA 
define uma área de indústria/comércio/serviços no setor E da área de intervenção do plano, 
correspondente a cerca de 67%, uma área de transição vocacionada para equipamentos no setor 
W, que representa cerca de 15% do total da área de intervenção e remata, no setor SW, com o uso 
de habitação em cerca de 17% da área. 
 
O PPZIVA é constituído por um regulamento e uma planta síntese (vd. figura VIII.1.12), não 
integrando portanto a planta atualizada de condicionantes, como determina o DL69/90. O 
regulamento apresenta-se muito simples com uma estrutura em 3 capítulos: disposições gerais, do 
ordenamento e da implantação e construção. Por seu lado, a planta síntese integra o desenho da 
malha urbana existente e proposta e o quadro de parâmetros urbanísticos. 
 
A execução ou consolidação da ocupação prevista pelo PPZIVA apresenta valores muito 
significativos, na medida em que cerca de 85% da área de intervenção do plano se encontra 
ocupada47, estando os restantes 15% comprometida (vd. quadro VIII.1.12 e figura VIII.1.13). 
 
Com efeito, a única área ainda disponível corresponde a alguns lotes industriais, de comércio e 
serviços integrados em compromissos urbanísticos que no entanto aguardam pela sua 
concretização. Este grau de consolidação permite definir, com segurança, que a revisão do PDMVA 

                                                             
47 No sentido de consolidada ou comprometida. Responde-se assim ao definido na alínea c) do número 1 da Portaria 138/2005, de 2 
de fevereiro. 
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pode assumir a área de intervenção do PPZIVA como espaço urbanizado consolidado e, mantendo 
os usos admitidos e preexistentes, determinar a revogação do PPZIVA. 
 
Por outro lado, a consolidação da área industrial/comercial e de serviços disponível determina a 
necessidade de promover a sua expansão e redimensionamento, com infraestruturação e 
enquadramento paisagístico com a envolvente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura VIII.1.12 
Planta síntese do PPZIVA 

 
    Fonte: PPZIVA, 1997; IGP, 2010 
 

Quadro VIII.1.12 
Grau de consolidação urbana do PPZIVA 

Uso 
Livre Ocupada Comprometida 

Total 
Área (m2) % Área (m2) % Área (m2) % 

Industria/comércio/serviços - - 73.263 77 21.837 23 95.100 
Habitação - - 24.260 100 - - 24.260 
Equipamentos - - 21.670 100 - - 21.670 
Total - - 119.193 85 21.837 15 141.030 

         Fonte: PPZIVA, 1997; IGP, 2010 
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VIII.1.4. O PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DO ALVITO 
 
 
De acordo com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 151/98, de 26 de dezembro, que aprovou 
o plano de ordenamento da albufeira de Alvito (POAA), esta “revela-se um espaço de grande 
sensibilidade ecológica que se encontra sujeito às pressões decorrentes das múltiplas utilizações 
que admite”. Assim, foi “a necessidade de compatibilizar os diversos usos (…) numa perspectiva de 
preservação dos recursos biofísicos em presença” que determinou a elaboração do POAO como 
plano especial de ordenamento do território.  
 
Este instrumento é composto48 por 3 elementos: o regulamento, a planta síntese e a planta de 
condicionantes. O regulamento, de cariz administrativo, estrutura-se em 3 capítulos: 
 

CAPÍTULO I Disposições gerais 
CAPÍTULO II Zonamento e actividades 

SECÇÃO I Disposições gerais 
SECÇÃO II Leito e plano de água da albufeira 
SECÇÃO III Zona de protecção 
SECÇÃO III Actividades 

CAPÍTULO III Disposições finais 
ANEXO Capacidade máxima de população a instalar na zona de protecção da albufeira 

 
Na planta de condicionantes encontram-se identificadas, no território municipal, as seguintes 
servidões e restrições de utilidade pública (vd. figura VIII.1.14): 
 
a. Reserva Agrícola Nacional; 
b. Reserva Ecológica Nacional; 
                                                             
48 De acordo com a RCM 151/98. 
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c. Montado de Azinho; 
d. Domínio público hídrico; 
e. Leitos dos cursos de água e margens adjacentes; 
f. Linhas de alta tensão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativamente ao zonamento e atividades, o POAA determina para o território municipal (vd. figura 
VIII.1.15), no que concerne ao plano de água da albufeira, uma zona condicionada onde, por razões 
de segurança, “são interditas as actividades náuticas, os banhos, a natação e a pesca” (artigo 11.º 
da RCM 151/98). Para a zona de proteção da albufeira, no concelho de Viana do Alentejo, o POAA 
estabelece áreas de montado de azinho, áreas de Reserva Agrícola Nacional e outras áreas 
agrícolas, montes existentes e montado de sobro com funções predominantes de protecção e 
recuperação, nos termos do artigo 24.º da RCM 151/98.  
 
Na sequência da publicação e entrada em vigor do POAA, registou-se uma ocupação que implicou 
uma maior pressão sobre a qualidade da água, pelo que, pela Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 106/2005, de 28 de junho foi determinada a revisão do POAA, tendo “como finalidade 

Figura VIII.1.14 
Planta de condicionantes do POAA (extrato) 

 
Fonte: RCM151/98 
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estabelecer regimes de salvaguarda dos recursos naturais em presença, com especial destaque 
para os recursos hídricos, permitindo definir um instrumento de gestão da albufeira e respectiva 
zona envolvente, assim como a articulação entre as entidades com competência na área de 
intervenção do Plano” (n.º2 da RCM 106/2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refere ainda a RCM 106/2005 que os objetivos da revisão do POAA são: 
 
“a) A definição das regras de utilização do plano de água e zona envolvente da albufeira de 
forma a salvaguardar a qualidade dos recursos naturais, em especial dos recursos hídricos; 
b) A aferição dos condicionantes de ordem biofísica, entre outros, e a evolução da capacidade 
de carga do meio para albufeira e zona de protecção; 
c) A aplicação das disposições legais e regulamentares vigentes, quer do ponto de vista da 
gestão de recursos hídricos quer do ponto de vista de ordenamento do território; 
d) A promoção da integração das regras de salvaguarda de recursos e do uso do solo na área 
dos municípios de (…) Viana do Alentejo (…), que se situa na envolvente da albufeira; 

Figura VIII.1.15 
Planta síntese do POAA (extrato) 

 
Fonte: RCM151/98 
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e) A garantia da sua articulação com planos, estudos e programas de interesse local, regional e 
nacional, existentes ou em curso; 
f) A garantia da articulação com os objectivos do Plano de Bacia do Sado; 
g) A consideração da futura integração da albufeira no Empreendimento de Fins Múltiplos de 
Alqueva (EFMA); 
h) A compatibilização dos diferentes usos e actividades existentes com a protecção, valorização 
ambiental e finalidades principais da albufeira; 
i) A reavaliação do zonamento do plano de água tendo em conta as suas condições morfológicas 
e a evolução da qualidade de água, identificando as áreas mais adequadas para a conservação 
da natureza e as mais aptas para actividades de recreio e lazer, prevendo ainda a 
compatibilidade e complementaridade entre as diversas utilizações.” (n.º 4). 
 
 

VIII.1.5. O PLANO DE ORDENAMENTO 
DA ALBUFEIRA DO PEGO DO ALTAR 

 
A albufeira do Pego do Altar49, localizada na bacia hidrográfica da ribeira de Alcáçovas, inserida na 
bacia hidrográfica do rio Sado50 (vd. capítulo III.5), foi classificada como albufeira de águas 
públicas de utilização limitada em 198851, cerca de 40 anos após a inauguração da barragem. É 
neste contexto que foi elaborado um plano especial de ordenamento do território abrangendo o 
plano de água e a zona de protecção da albufeira., com incidência no território municipal de Viana 
do Alentejo52. 
 
O Plano de Ordenamento da Albufeira do Pego do Altar (POAPA) foi aprovado pela Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 35/2005 e determina como objetivo “a definição de um modelo de 
                                                             
49 Ocupa uma área com cerca de 790 ha, uma extensão máxima de 15 km e tem uma capacidade utilizável de armazenamento de 
cerca de 94x108 m3 e é gerida pela Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sado. 
50 O Plano da bacia hidrográfica do Sado foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2002, de 12 de fevereiro. 
51 Decreto Regulamentar 2/88, de 20 de janeiro. 
52 Para além dos municípios de Montemor-o-Novo e Alcácer do Sal. 
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ocupação da sua área de intervenção de forma a disciplinar, proteger, desenvolver e compatibilizar 
um conjunto de actividades, incluindo as de lazer, recreio e turismo, evitando a degradação do 
equilíbrio ambiental e salvaguardando a finalidade principal desta albufeira, que é a rega.” (artigo 2.º 
da RCM35/05). Este instrumento é composto por 5 elementos, a saber, o regulamento, planta 
síntese, planta de condicionantes, relatório dos estudos de base e relatório de síntese. O 
regulamento, de cariz administrativo, estrutura-se em 5 capítulos: 
 

CAPÍTULO I Disposições gerais 
CAPÍTULO II Disposições gerais relativas às actividades ao uso e ocupação na área de 
intervenção 
CAPÍTULO III Disposições específicas relativas ao uso e ocupação na área de intervenção 

SECÇÃO I Zonamento na área de intervenção 
SECÇÃO II Zonamento e actividades no plano de água 
SECÇÃO III Zonamento e actividades na zona de protecção da albufeira 

CAPÍTULO IV Edificações, saneamento básico, rede viária e estacionamento 
CAPÍTULO V Disposições finais e transitórias 

 
A planta de síntese, elaborada à escala de 1:25 000, define o zonamento do solo em função dos 
usos e do regime de gestão definido e a planta de condicionantes, elaborada à escala de 1:25 000, 
identifica as servidões administrativas e as restrições de utilidade pública. 
 
Para o município de Viana do Alentejo, o POAPA determina, do ponto de vista do zonamento 
terrestre (vd. figura VIII.1.16) uma área de “zona de protecção ambiental”53 coincidente com “zona 
florestal de protecção”54 no setor norte e uma faixa de “zona florestal de protecção” no setor sul. 
Acresce ainda no setor norte uma pequena bolsa de “zona agrícola”55. Trata-se assim 

                                                             
53 As zonas de protecção ambiental correspondem a áreas de elevada probabilidade de ocorrência de espécies animais de interesse 
comunitário e ou de nidificação de aves com estatuto de ameaça, que exigem uma protecção rigorosa (n.º1 do artigo 22.º da RCM 
35/05). 
54 As zonas florestais de protecção são constituídas por áreas onde o uso preferencial é a floresta de proteção, cujas funções 
principais são as de assegurar a continuidade da estrutura verde e proteger a diversidade ecológica (n.º1 do artigo 21.º da RCM 
35/05). 
55 As zonas agrícolas são constituídas pelos espaços integrados na RAN (n.º1 do artigo 19.º da RCM 35/05). 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
  

 
45 

essencialmente de uma área com a presença de valores naturais o que determina a necessidade de 
adotar medidas de proteção e salvaguarda. 
 
Quanto ao zonamento aquático (vd. figura VIII.1.16), o POAPA determina que o plano de água da 
albufeira no concelho de Viana do Alentejo seja assumido como “zona de protecção ambiental”. 
Esta, nos termos do n.º1 do artigo 12.º da RCM 35/05, corresponde aos pequenos braços da 
albufeira que apresentam riscos acrescidos de erosão dos solos e melhores condições para 
maternidades piscícolas. Assim, “o objectivo destas zonas é garantir a salvaguarda do equilíbrio 
ambiental, a protecção e ou a recuperação de recursos e valores biofísicos e paisagísticos” (n.º2 do 
artigo 12.º da RCM35/05). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativamente às condicionantes (vd. figura VIII.1.17), como se percebe pelo teor do zonamento, o 
POAPA determina para o território municipal áreas de Reserva Ecológica Nacional (Albufeira, linhas 
de água e áreas com risco de erosão), de Reserva Agrícola Nacional, de Rede Natura 2000 (sítio da 
Cabrela), montado de sobro e azinho e domínio hídrico (leito dos cursos de água e respectiva 

Figura VIII.1.16 
Planta síntese do POAPA (extrato) 

 
               Fonte: www.inag.pt 
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margem e leito da albufeira mais uma margem de 30m contada a partir do NPA), ou seja, uma área 
significativamente condicionada ao uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIII.1.6. ASPETOS A RETER PARA O DESENVOLVIMENTO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 
Os instrumentos de gestão do território vigentes no município de Viana do Alentejo constituem a 
base de trabalho e o objeto de estudo deste capítulo. Assim, procedeu-se à sua caraterização, à 
análise da sua dinâmica, execução e à identificação dos estrangulamentos à gestão que 
apresentam. 
 

Figura VIII.1.17 
Planta de condicionantes do POAPA (extrato) 

 
                      Fonte: www.inag.pt 
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Considerando que no contexto da revisão do PDMVA, estes instrumentos, com particular destaque 
para o PDM em si, constituem o ponto de partida para a proposta de revisão, sistematizam-se agora 
as principais conclusões da análise efetuada. 
 
Assim, o PDMVA, num contexto de constante mutabilidade foi objeto de alterações tendo em vista 
adaptá-lo ao quadro legal vigente (alteração por adaptação ao PROT) e às condições de fato da 
ocupação urbana existente (alteração dos artigos 20.º, 25.º e 26.º do regulamento do plano), de 
onde resultou uma maior adequação das disposições do plano (no que concerne ao regime de 
uso e edificabilidade) à realidade municipal, na perspetiva de facilitar e agilizar a execução do plano 
e às normas estabelecidas num IGT de hierarquia superior, compatibilizando-se com as mesmas. 
 
No período de vigência do PDMVA a área urbana (consolidada) sofreu um aumento de 45%, o que 
permite constatar que a dinâmica urbana neste período foi muito significativa. Contudo o 
crescimento demográfico não acompanhou o crescimento do parque habitacional. Na 
realidade o número de alojamentos no concelho, comparando os previstos pelo plano com os que 
efetivamente foram concretizados, regista uma taxa de variação de -41%. 
 
Considerando que o plano não se resume a crescimento urbano, se se atender às propostas de 
ação preconizadas pelo PDMVA constata-se que, com exceção para a programação de 
equipamentos, a maior parte das propostas não foram executadas nos 16 anos de vigência do 
plano. Assistiu-se assim neste período a um aumento da oferta de equipamentos e da sua 
qualificação, tendo sido colocados para segundo plano as intervenções no domínio das 
infraestruturas ou do urbanismo e habitação. 
 
Os estrangulamentos identificados na gestão do PDMVA prendem-se essencialmente com a sua 
desatualização, e com as limitações da cartografia e operacionalização e gestão do PDM. Sendo 
ainda de destacar estrangulamentos ao nível de desadequação à realidade e de insuficiência e 
inexistência de conteúdos. Assim importa no processo de revisão do PDM: 
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1. incluir todos os compromissos urbanísticos e as adjacências ao perímetro urbano; 
2. articular a qualificação operativa do plano à situação atual, na linha da evolução urbana 

prevista; 
3. definir um uso em respeito pelo património edificado como um conjunto (Convento de Jesus); 
4. inverter a monofuncionalidade urbana através da qualificação funcional do espaço; 
5. garantir alguma flexibilidade e dinâmica no plano; 
6. integrar no plano disposições que possibilitem a legalização de situações existentes; 
7. diferenciar a edificabilidade numa perspetiva operativa, decorrente da qualificação do solo; 
8. articular o regime de edificabilidade com os restantes regimes jurídicos; 
9. assumir o plano como um instrumento promotor do desenvolvimento económico do território 

municipal e assim viabilizar e enquadra usos e atividades económicas locais; 
10. clarificar todos os conceitos utilizados. 

 
 
Relativamente ao PPZIVA, constata-se que a execução ou consolidação da ocupação prevista pelo 
PPZIVA apresenta valores muito significativos, o que permite definir, com segurança, que a revisão 
do PDMVA pode assumir a área de intervenção do PPZIVA como espaço urbanizado consolidado 
e, mantendo os usos admitidos e preexistentes, determinar a revogação do PPZIVA. 
 
Por outro lado, a consolidação da área industrial/comercial e de serviços disponível determina a 
necessidade de promover a sua expansão e redimensionamento, com infraestruturação e 
enquadramento paisagístico com a envolvente. 
 
Existem ainda no território municipal dois planos especiais referentes às albufeiras de águas 
públicas de Alvito e do Pego do Altar. Não obstante a reduzida área de intervenção destes planos 
no concelho de Viana do Alentejo, estes determinam a preservação do recurso e da zona terrestre 
de proteção ao plano de água, elementos a atender na definição do regime de uso e transformação 
do solo. 
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