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NOTA PRÉVIA 
 

Os trabalhos conducentes à revisão do PDM de Viana do Alentejo (Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 12/97, de 22 de Janeiro) tiveram início, na prática, em meados do ano de 2013, mais ou 
menos em simultâneo com a constituição da Comissão de Acompanhamento (CA) (Despacho 
(extrato) n.º 8632/2013, de 3 de julho). Desde então o quadro jurídico nacional no âmbito concreto do 
ordenamento do território sofreu algumas mudanças, sendo de assinalar a publicação da Lei de Bases 
Gerais de Política Pública de Solos e Ordenamento do Território e Urbanismo (LBPSOTU) (Lei 
31/2014, de 30 de Maio). Isto ocorreu num momento em que os trabalhos da revisão já apresentavam 
um relativo amadurecimento e a primeira parte (caraterização, diagnóstico e estratégia) já havia sido 
disponibilizada para a primeira reunião plenária da CA (com os conteúdos da primeira e segunda 
previstos nos termos do artigo 13.º da Portaria 1474/2007, de 16 de novembro), que viria a ocorrer 
em 26 de junho. 
 
Nestes moldes, a proposta de plano que agora se apresenta à segunda reunião plenária da CA, com 
os conteúdos da terceira CA previstos em sede da alínea c) do artigo citado, contém remissões e 
citações legais de dois contextos jurídicos distintos: a primeira parte dos trabalhos, ou seja relativos 
à caraterização, diagnóstico e estratégia (até ao Vol. V), elaborados ao abrigo da Lei de Bases do 
Ordenamento do Território e Urbanismo (Lei 48/98, de 11 de agosto), e a segunda parte (Vol. VI e 
seguintes), ou seja proposta de ordenamento e desenvolvimento elaborada ao abrigo da LBPSOTU 
em todas as matérias aplicáveis. E assim, no que concerne em particular ao regime de uso do solo, 
o PDM de Viana do Alentejo que se apresenta está ainda elaborado ao abrigo do atual Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (DL 380/99, de 22 de Setembro, na redação atual 
conferida pelo DL 46/2009, de 20 de fevereiro). 
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     Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

13 

 
 

I.1.1. DO DEVER DE ORDENAR O TERRITÓRIO AO PDM DE VIANA DO 
ALENTEJO 

 
 
O ordenamento do território constitui um âmbito de política da soberania de cada Estado Membro 
(EM) da União Europeia, não tendo a Comissão Europeia competências formais a este nível. Mesmo 
assim a sua influência nas políticas e no estado do ordenamento do território dos EM é notória, 
nomeadamente, através das iniciativas da Conferência Europeia dos Ministros do Ordenamento do 
Território (CEMAT) ou das Comunicações Setoriais da Comissão sobre ambiente, ambiente urbano, 
coesão territorial, alterações climáticas, acessibilidades e mobilidade, etc. De sublinhar ainda a 
importância do Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário (EDEC), da Estratégia de 
Lisboa (CES, 2005) ou as Diretivas Comunitárias a adotar por cada EM. 
 
Contudo, não obstante a influência da UE sobre a política e estado do ordenamento do território dos 
EM, Portugal tem inscrito, ainda que numa referência modesta, pelo menos desde a primeira revisão 
constitucional, ocorrida em 1982, o dever do Estado “ordenar o espaço territorial de forma a constituir 
paisagens biológicas equilibradas”. Esta tendência foi acentuada na segunda revisão constitucional 
(1989) quando foi explicitamente consagrado no artigo 9.º que uma das tarefas fundamentais do 
Estado é “assegurar um correto ordenamento do território”, o que é reforçado pelo artigo 66.º 
considerando que é incumbência do Estado “ordenar e promover o ordenamento do território, tendo 
em vista uma correta localização das atividades, um equilibrado desenvolvimento socioeconómico e 
paisagens biologicamente equilibradas”. 
 
Na 7.ª revisão da Constituição da República Portuguesa (CRP1) é relevado definitivamente o papel 
do ordenamento do território, desde logo no artigo 9.º que de entre as nove “tarefas fundamentais do 

                                                             
1 Lei Constitucional n.º 1/2005, sétima revisão constitucional, de 12 de Agosto, de 2005. 
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Estado”, as consagradas nas alíneas d) e e) estão estritamente relacionadas com as funções e 
objetivos do ordenamento do território, nomeadamente: 
 
1. “promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem 
como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação 
e modernização das estruturas económicas e sociais; 
2. proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente, 
preservar os recursos naturais e assegurar um correto ordenamento do território”. 
 
No mesmo sentido se dirige o artigo 66.º (“ambiente e qualidade de vida”), consagrando o n.º 1 que 
“todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado (...)”, o que em 
tudo converge com os objetivos e funções do ordenamento do território enquanto instrumento de 
desenvolvimento1. Esta posição é reforçada no n.º 2 veiculando que para “assegurar o direito ao 
ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável”, está incumbido ao “Estado, por meio de 
organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos”, entre outras tarefas, 
segundo as alíneas a), b), d), e), g) e h) respetivamente: 
 
1. “prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão; 
2. ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correta localização das 
atividades, um equilibrado desenvolvimento socioeconómico e a valorização da paisagem; 
3. promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de 
renovação e a estabilidade ecológica, com respeito pelo princípio da solidariedade entre gerações; 
4. promover (...), a qualidade ambiental das povoações e da vida urbana, designadamente no plano 
arquitetónico e da proteção das zonas históricas; 
5. promover a educação ambiental e o respeito pelos valores do ambiente; 
6. assegurar que a política fiscal compatibilize desenvolvimento com proteção do ambiente e 
qualidade de vida”. 
 

                                                             
1 A propósito do assunto, vd. e.g.,TOMÉ, 2000. 
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Também no artigo 81.º da CRP (“Incumbências Prioritárias do Estado”), está patente 
designadamente, nas alíneas nas alíneas a), d), h) e n), a importância da disciplina e da política de 
ordenamento do território, o que é reforçado com o artigo 90.º (“objetivos dos planos”). 
 
Mas é a Lei de Bases de Política de Ordenamento do Território e Urbanismo (LBPOTU)1  que 
consubstancia e operacionaliza esta política e por inerência o dever de ordenar o território ao 
estabelecer que aquela [a política de ordenamento do território e de urbanismo] “define e integra as 
ações promovidas pela Administração Pública, visando assegurar uma adequada organização e 
utilização do território nacional (...) tendo como finalidade o desenvolvimento económico, social e 
cultural integrado, harmonioso e sustentável do país, das diferentes regiões e aglomerados urbanos”, 
segundo o artigo 1.º (Âmbito). Nesse sentido, o artigo 4.º concretiza expressamente o “dever de 
ordenar o território”, considerando no n.º 1, que “o Estado (...) e as autarquias locais devem promover 
(…), políticas ativas de ordenamento do território e de urbanismo (...)”, adiantando os n.os 1 e 2 do 
artigo 7.º, que a política de ordenamento do território e urbanismo assenta no sistema de gestão 
territorial concretizado através de instrumentos de gestão territorial (IGT), como se pode ler no 
n.º 3 do mesmo artigo. Entre estes, estabelecidos no artigo 8.º da LBPOTU, importa destacar os 
instrumentos de planeamento territorial 2 , que correspondem aos planos municipais de 
ordenamento do território (PMOT) (vd. figura I.1.1), segundo o n.º 2 do artigo 9.º. 
 
Os PMOT, na letra do artigo 69.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)3, 
são consagrados como instrumentos de natureza regulamentar aprovados pelos municípios que 
estabelecem o regime de uso do solo, definindo modelos de evolução previsível da ocupação 
humana e da organização de redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de 
aproveitamento do solo e de garantia da qualidade ambiental. De entre os PMOT destaca-se a figura 
do Plano Diretor Municipal (PDM) 4  (vd. figura I.1.1), o qual estabelece a estratégia de 
desenvolvimento territorial, a política municipal de ordenamento do território e de urbanismo, as 
demais políticas urbanas e o modelo de organização espacial do território municipal, segundo o artigo 
                                                             
1 Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto. 
2 São instrumentos de natureza regulamentar que estabelecem o regime do uso do solo, definindo modelos de evolução da ocupação 
humana e da organização de redes e sistemas urbanos, e os respetivos parâmetros de aproveitamento do solo (alínea b), artigo 8.º). 
3 DL n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redação atual conferida pelo DL n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, que desenvolve a LBPOTU. 
4 Os outros PMOT são o Plano de Pormenor (PP) e o Plano de Urbanização (PU). 
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84.º. É assim um instrumento fundamental de planeamento, elaborado à escala do concelho, 
propondo um modelo de ordenamento assente na definição do regime do uso do solo. 

 
O conteúdo obrigatório do PDM está inscrito nos artigos 85.º e 86.º do RJIGT (conteúdo material e 
documental, respetivamente), em conjugação com a Portaria 138/2005, de 2 de Fevereiro, que 
consagra os demais elementos que devem acompanhar os PMOT no n.º 3 do artigo 86.º. Em 
complemento destes e fundamentais para os IGT, de destacar o DR 9, 10 e 11, de 29 de Maio, de 
cariz instrumental, que estabelecem respetivamente, 1) os conceitos técnicos nos domínios do 
ordenamento do território e do urbanismo e 2) a cartografia a utilizar pelos instrumentos de gestão 
territorial, bem como 3) os critérios de classificação e reclassificação do solo e os critérios e categorias 
de qualificação do solo rural e urbano, aplicáveis a todo o território nacional. 
 
É neste quadro que se integra o PDM de Viana do Alentejo (PDMVA) 1. 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros 12/97, de 22 de Janeiro, publicada no Diário da República, 1.ª Série-B, de 2005. 

Figura I.1.1 
Sistema de Gestão Territorial 

 
Fonte: LBPOTU e RJIGT 
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I.2. O PDM DE VIANA DO ALENTEJO DE 2.ª GERAÇÃO. 
DO PROCEDIMENTO DE DINÂMICA AOS FUNDAMENTOS DA 

REVISÃO 
 
 
Entre os procedimentos de dinâmica previstos no quadro dos PMOT, é oportuno destacar a revisão, 
que de acordo com o n.º 3 do artigo 93.º do RJIGT “implica a reconsideração e reapreciação global, 
com caráter estrutural ou essencial, das opções estratégicas do plano, dos princípios e objetivos do 
modelo territorial definido ou dos regimes de salvaguarda e valorização dos recursos e valores 
territoriais”. Por sua vez, o artigo 98.º, n.º 1, alíneas a) e b), respetivamente, acrescenta que a revisão 
pode decorrer: 
 
1. da necessidade de adequação à evolução, a médio e longo prazos, das condições económicas, 
sociais, culturais e ambientais que determinaram a respetiva elaboração; 
2. de situações de suspensão do plano e da necessidade da sua adequação à prossecução dos 
interesses públicos que a determinaram. 
 
No n.º 3 do artigo 98.º consagra-se a obrigatoriedade do PDM ser revisto decorridos 10 anos da sua 
entrada em vigor (ou última revisão), com o que converge o PNPOT (2007)1 ao considerar que os 
“PDM são de elaboração obrigatória para todos os municípios, devendo ser revistos com base numa 
avaliação da sua execução (...) e passados dez anos da sua entrada em vigor”. 
 
Nestes termos a revisão do PDMVA está enquadrada pelo n.º 1, alínea a), e n.º 3 do artigo 98.º do 
RJIGT, assim como pelo previsto no PNPOT. É neste âmbito que o Município de Viana do Alentejo 

                                                             
1 Plano de ação/diretrizes para os Instrumentos de Gestão Territorial e Lei 58/2007, de 4 de Setembro. 
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tomou a iniciativa de promover a elaboração da revisão do PDMVA, sendo contudo de sublinhar um 
pano de fundo composto por três fatores fundamentais, como ilustra a figura I.2.1. 

 
DAS VICISSITUDES DO PROCESSO DE REVISÃO 

 
O primeiro destes fatores resulta, com efeito, da constatação por parte da Câmara da existência de 
um processo com raízes profundas no tempo, mas inconsequentes (vd. figura I.2.2), remontando ao 
ano de 2005 com a deliberação de Câmara de 2 de Março (CMVA, 2005), através da qual o Município 
deliberou dar início aos “procedimentos com vista a uma revisão do Plano Diretor Municipal”. O 
processo porém não se materializou na prática e só após a boa publicação1 da deliberação de 
Câmara “complementar”, de 27 de Julho de 2007 (CMVA, 2007a), apoiada pelo "Documento 
justificativo da necessidade de revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo" (CMVA, 
2007b) se verificaram alguns avanços, com o prosseguimento do período de participação pública de 
30 dias úteis, de acordo o n.º 2 do artigo 77º do RJIGT e a formal constituição da Comissão de 
Acompanhamento2. 

                                                             
1 Publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 160, com o Aviso 15207/2007, de 21 de Agosto, no edital de 10 de Agosto de 2007, 
em dois jornais locais (“Diário do Sul” de 13 de Agosto, p. 15, e “A Defesa”, de 15 de Agosto, ambos de 2007) e num jornal nacional 
(“Correio da Manhã”, de 11 de Agosto) (CM, 2007), no quadro do artigo 74.º RJIGT. 
2 A CA da revPDMVA foi constituída após Despacho da Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Alentejo (CCDR Alentejo), de 3 de Janeiro de 2008, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 75.º-A do RJIGT, e Portaria n.º 
1474/2007, de 16 de Novembro, tendo sido oficiado à CMVA, em 2 de Abril de 2008, pela CCDR Alentejo (2008), a composição da 

Figura I.2.1 
Três fatores da revisão do PDMVA como pano de fundo 
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Apesar dos esforços conduzidos o processo não sofreu desenvolvimentos práticos ao que após cerca 
de quatro anos da constituição da CA e por necessidade da Câmara promover a revisão do PDM 
aprovou, com a deliberação de Câmara de 16 de Fevereiro de 2011 (CMVA, 2011), “como adenda e 
reforço da deliberação da Câmara Municipal de Viana do Alentejo de 27/07/2007” e ao “Documento 
justificativo da necessidade de revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo", os 
“Fundamentos da Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo, publicitados no Aviso n.º 
6401/2011 (Diário da República, 2.ª série, N.º 47, de 8 de Março). Lançou assim a revisão do PDMVA, 
com um (novo) período, de 15 dias úteis, de participação preventiva (vd. figura I.2.2).  

 

O PDM, UM INSTRUMENTO CONDICIONADOR 

 
Uma outra razão que pesou na decisão definitiva da Câmara em promover a revPDM, derivou da 
constatação e reconhecimento da ineficácia do PDMVA, com mais de 10 anos de vigência, devido à 
forma, conteúdo, escala e suporte: 

                                                             
mesma (Ofício 6-DSOT/08,PDM-07.13, de 04 de Janeiro 08-000126 e Ofício 34-DSOT/08, PDM-07.13, de 11 de Janeiro 08-000517) e 
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 10 através da Declaração de Retificação n.º 1-C/2008, de 15 de Janeiro. 

Figura I.2.2 
As vicissitudes do início efetivo do processo de revisão do PDMVA 
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a. decorrente da sua inoperacionalidade para contribuir para afirmar o concelho na região e potenciar 
a sua atratividade e capacidade polarizadora, e nesse sentido impõe importantes “condicionalismos 
ao desenvolvimento do concelho”; 
b. e porque é pouco acessível (flexível no manuseamento, leitura, análise e interpretação), 
condicionando gestão devido à sua escala de abordagem e cartografia que o suporta (analógica à 
escala 1: 25 000, com informação temática produzida a preto e branco, com sobreposição de tramas 
nessa palete cromática que geram dificuldades de legibilidade gráfica).  
 

FATORES ESPECÍFICOS DETERMINANTES DA REVISÃO 
 
Do pano de fundo que fundamenta a revPDMVA, a Câmara considera ainda existirem fatores 
específicos determinantes, nomeadamente, a imposição legal, a desatualização relativamente ao 
quadro legal, normas e guias orientadoras de planeamento ou mesmo relativamente a IGT eficazes, 
as limitações impostas pela cartografia de base (suporte e escala) e métodos e técnicas utilizadas na 
representação temática, e ainda a sua desarticulação com planos de ordem superior, e.g., o caso do 
PROT Alentejo1 , ou mesmo a necessidade do PDM integrar o sistema nacional de informação 
territorial e o modelo de dados harmonizador destes importantes instrumentos (vd. DGOTDU, 
2011a,b,c). A própria conjuntura económica constitui um fator específico determinante da revPDM 
impondo pois necessidade ajustar este instrumentos às novas linhas condutoras do desenvolvimento 
(figura I.2.3).  
 
Do que decorre dos “Fundamentos” (CMVA, 2011), o PDM apresenta assim fortes estrangulamentos 
para cumprir os seus objetivos, i.e., está obsoleto. Daí afirmar-se que a revPDMVA deva ser entendida 
num sentido amplo, de modo a conferir-lhe “uma nova substância” técnica, concetual, territorial e 
temporal (CMVA, 2011). Na prática, e em bom rigor, esta implicará, pensar e materializar a 
revPDMVA, como se de um novo plano se tratasse, pois as profundas alterações na sociedade e 
no território desde a elaboração do PDM eficaz, da escala do país à do concelho e nos seus vários 
domínios – jurídico, económico, político, ambiental, no conhecimento e na ciência e tecnologia (TIC e 
SIG), e inclusivamente no (s) paradigma(s) de desenvolvimento – obrigam a uma profunda revisão 
                                                             
1 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, RCM n.º 53/2010, de 2 de agosto. 
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do PDM, e da qual deverá resultar um instrumento substantivamente diferente do ponto de vista 
da estrutura, forma, conteúdos e alcance. É assim colocada uma forte ambição no PDMVA de 2.ª 
Geração, como a seguir se anota. 

 
 

I.2.1. A AMBIÇÃO E ALCANCE DO PDMVA DE 2.ª GERAÇÃO 
 
 
Face às caraterísticas e estrangulamentos do PDMVA, preconiza-se que o PDM de 2.ª geração 
suplante aquele na forma, na estrutura, no conteúdo, nas propostas e nas oportunidades que lança, 
colmatando ainda as lacunas e insuficiências detetadas, acrescentando valor ao território e facilitando 
dinâmicas de gestão e operacionalização. Neste sentido, coloca-se uma ambição para o PDM assente 
em seis pilares, como ilustra a figura I.2.4. 
 
 
 

Figura I.2.3 
Fatores específicos da revisão do PDMVA 

Fonte: Adaptado de CMVA (2011) 
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1. DA OPORTUNIDADE PARA GERAR CONHECIMENTO 

 
O primeiro dos seis pilares da revPDMVA postula que a sua materialização deverá constituir um 
momento para sistematizar informação atualizada, rigorosa, integrada e sistémica sobre o concelho 
e nesse sentido é uma oportunidade para gerar conhecimento que existe sobre o concelho 
valorizando-o. Assim, ainda que não se defina como um exercício monográfico, o alcance do PDMVA 
de 2.ª geração requer informação rigorosa e atual fundamental de suporte para garantir a sua 
robustez, mas também passível de ser utilizada por todos os interessados no concelho (educação, 
formação, divulgação, investimento, etc.). Neste âmbito coloca-se assim como ambição para o 
PDMVA de 2.ª geração que este seja simultaneamente um instrumento de natureza técnica, mas 
também de e para o conhecimento. 
 

2. UM PMOT DE EXCELÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO 
 
O segundo pilar da ambição para o PDMVA enquanto PMOT decorre da visão de o materializar não 
estritamente como um instrumento de ordenamento, veiculando apenas o regime do uso do solo e 
com uma natureza essencialmente regulamentar. A ambição é que o PDM e constitua em simultâneo 
um instrumento para o ordenamento e desenvolvimento do território. Neste sentido o regime de 

Figura I.2.4 
A ambição com PDM de Viana do Alentejo (2.ª geração) 

 
 
Fonte: Adaptado de CMVA (2011) 
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uso do solo que o sustenta, nos termos do RJIGT, deverá ser complementado com projetos ou bases 
para projetos e ações de desenvolvimento que o operacionalizam, e que não têm escala em sede do 
regime de uso que define e regulamento que lhe dá suporte, embora tão ou mais fundamentais que 
esses para potenciarem a competitividade e atratividade do concelho. Neste âmbito a ambição é ainda 
que o PDMVA oriente os atores a envolver e as sinergias a potenciar. Preconiza-se pois que o PDMVA 
não se reduza, como o PDM de 1.ª geração que o precede, a um instrumento meramente de natureza 
regulamentar, que se encerra na definição do regime de uso e na delimitação de condicionantes ao 
uso do solo. 
 

3. UM INSTRUMENTO PRÓATIVO, COMPROMETIDO COM A FUNÇÃO ESTRATÉGICA, 
REGULAMENTAR E OPERATIVA 

 
Em complemento da ambição anterior, preconiza-se que o PDMVA de 2.ª geração seja 
simultaneamente um instrumento: 
 
a. proativo, inconformado com o status quo, e por isso,  ambicioso e desencadeador de ações e 
iniciativas conducentes à mudança, em oposição a uma condição passiva; 
b. estratégico, i.e., que mantenha uma visão sobre objetivos de longo prazo e flexibilidade suficiente 
para se adaptar à mudança, ao mesmo tempo que aponte linhas de força do concelho e se focalize 
no que importa; 
c. regulamentar, decorrente da sua natureza regulamentar, traduzindo num regulamento 
administrativo que vincula a sua execução através do estabelecimento do regime de uso do solo; 
d. operativo, no sentido de que deverá dispor de mecanismos próprios que garantam a sua execução 
e facilitem a sua dinâmica. 

 
4. UM INSTRUMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 
Aponta-se igualmente como ambição para o PDMVA de 2.ª geração que este constitua um 
instrumento da democracia participativa, materializando no terreno um novo modelo de governo 
local, próximo dos atores locais e stakeholders e estimulador da sua participação ativa nas opções 
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e modelo de desenvolvimento e mecanismos de operacionalização/execução. Esta condição deverá 
inclusive ser prolongada para as fases de gestão e monitorização. É assim nesse sentido que o 
próprio processo de elaboração é conduzido, i.e., com uma abordagem de proximidade, baseada 
nomeadamente em modelos de auscultação e participação ativa do tipo bottom-up (fóruns de atores 
locais, workshops), reforçados pela utilização da WEB (sítio do Município, Facebook, “fóruns” 
virtuais, blogues, etc.). Assim o PDM deverá contribuir para uma cultura cívica de proximidade e 
mais ativa em relação às decisões de desenvolvimento. 
 

5. UM INSTRUMENTO PARA A INCLUSÃO E COESÃO SOCIAL 
 
O PDMVA deverá igualmente constituir um instrumento para a inclusão social. Nesse sentido, o 
PDMVA aponta estratégias e soluções que promovam uma sociedade mais equilibrada, assimétrica, 
equitativa e inclusiva, reconhecendo o direito de todos terem acesso, em condições de igualdade com 
os demais cidadãos, ao espaço físico, transportes, TIC, equipamentos e serviços, e assim de 
participarem de igual forma na dinâmica e desenvolvimento do território. Neste quadro assume-se a 
acessibilidades para todos em termos “intersetoriais” - urbanismo, transportes, turismo (acessível), 
infraestruturas viárias, serviços, equipamentos, informação, comunicação, entre outras –, 
materializada nomeadamente através de uma abordagem que privilegie o desenho universal, 
transversal a todo o PDM e ações que ele desencadeie no terreno. Neste sentido o PDM privilegia 
um território sem barreiras (físicas, cognitivas, informativas), consciente e corresponsável.  

 
6. UM INSTRUMENTO DE E PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
Preconiza-se um PDM de 2.ª geração atual e atualizado nos conteúdos e propostas, mas também na 
flexibilidade de acesso, manipulação e gestão. Nesse âmbito, a par com iniciativas e projetos de 
modernização técnica e administrativa dos serviços do Município, o PDM será elaborado e gerido 
integralmente em ambiente virtual através da utilização de sistemas de informação geográfica (SIG), 
eventualmente na simbiose permitida entre estes e a internet. Nesse sentido aposta-se na eliminação 
do uso do papel, e facilitar-se-ão os processos e procedimentos que dependam do PDM, tornando o 
acesso, consulta e análise per se ou integrada com outra informação que potencie a boa decisão 
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(cadastro predial rústico, redes, demais cartas que complementam as “cartas fundamentais” do PDM) 
mais célere, rigorosa e transparente.  
 
 

I.3. METODOLOGIA E ESTRUTURA DO PDMVA  
 

I.3.1. MÉTODOS E TÉCNICAS 
 
 
Tendo em vista a ambição colocada, a elaboração (revisão) do PDMVA é suportada por uma 
metodologia guiada por princípios basilares, nomeadamente: 
 
1. atualização concetual e de matérias e abordagens de base científica (não relacionadas 
diretamente com orientações jurídicas) atendendo que volvidos mais de 15 anos da aprovação do 
PDMVA e, certamente, cerca de duas décadas desde que iniciados os trabalhos da elaboração, há 
uma grande desatualização de conceitos de base, processo de planeamento (conceção) e de 
elaboração do PDM, que se procurará promover no PDMVA de 2.ª geração uma vez que lançam 
novas oportunidades e perspetivas sobre os fundamentos e a forma de “fazer” planos e de conduzir 
o próprio processo de planeamento. De entre estes, que orientarão a elaboração do PDMVA, 
destacam-se o conceito de plano-processo, monitorização dos planos, avaliação ambiental 
estratégica, prospetiva, proatividade, suscetibilidade e riscos naturais e tecnológicos (“cartas de 
riscos”), governança, stakeholders/partes interessadas, atores locais, acessibilidades e mobilidade 
para todos, design for all desenho universal, sociedade inclusiva, sustentabilidade, sistemas de 
informação geográfica, WEB, SIG-WEB, gestão do plano (que não se resume à sua utilização para o 
licenciamento), valorização patrimonial, cartas de sensibilidade arqueológica, ruído (cartas de ruído e 
definição das zonas de sensibilidade), planeamento ambiental, análises SWOT, entre outros. 
 
2. abordagem estratégica concretizada através de uma visão prospetiva na definição de um modelo 
de ordenamento e desenvolvimento; 
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3. da participação, subsidiariedade, corresponsabilização e governança, como instrumentos de 
cidadania e da democracia participativa; 
 
4. da sustentabilidade do desenvolvimento, como garante de um modelo que preconize a satisfação 
das necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem 
as suas próprias necessidades (CMAD, 1987); 
 

5. da inclusão, nomeadamente ao nível das acessibilidades e mobilidade para todos com base no 
desenho universal, como garante de uma sociedade mais equilibrada e coesa; 
 
6. da otimização de recursos e ganhos de escala e de oportunidade através da potenciação de  
sinergias inter e intralocais e intersetoriais; 
 
7. da monitorização e do “plano/planeamento-processo” (dinâmico) como garante de uma 
constante adaptação à mudança e por isso um mecanismo de flexibilidade; 
 
8. da abordagem integrada, holística e sistémica, assumindo-se o território como o resultado de 
múltiplas inter-relações que se estabelecem entre os diversos fenómenos que aí ocorrem; 
 
9. da proximidade ao território e atores locais, como garante de uma melhor apreensão da 
realidade local e do rigor e robustez das análises e propostas. Os atores locais são, com efeito, os 
fazedores do território pois são eles que vivem e constroem o espaço vivido e que contribuem para 
dar cunho ao território e para quem, em última análise, se dirige o PDM. Além do mais são “fontes” 
indispensáveis de informação e como tal é fundamental auscultar os seus saberes, sensibilidades, 
aspirações e anseios de forma a garantir um plano que sirva além dos bons desígnios e preceitos 
técnicos e científicos, especialmente as pessoas e o território que serve. Por isso, a revPDMVA é 
profundamente ancorada na participação de todos, em diversos instrumentos ao longo de todo o 
processo e não apenas nas fases previstas no RJIGT1: 
 

                                                             
1 Referimo-nos ao inquérito público prévio (participação preventiva) e inquérito público final (participação sucessiva).  
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a. fóruns de participação (focus groups, steering goups, brainstorms, ou workshops); 
b. entrevistas à população (formais e informais); 
c. discussões através de uma plataforma web, a definir junto com o Município (facebook, blog); 
d. correio para receção de sugestões (tradicional, em carta/ofício ou por e-mail disponibilizado para 
fins da revisão do PDM); 
 
Deste modo serão garantidos os maiores canais de participação para que o maior número de pessoas 
participe, de modo a que as pessoas se sintam parte do processo e se revejam no resultado final do 
Plano, além de que em conjunto estes instrumentos potenciam novas formas de governo local e a 
democracia participativa.  
 
10. da partilha, do diálogo e concertação permanente com  atores locais e entidades com 
representação na Comissão de Acompanhamento (CA), como garante da solidez processual e de 
uma proposta de plano consensual.   
 
Paralelamente a estes princípios o PDMVA de 2.ª geração será ainda suportado por um exaustivo 
trabalho de campo nas diversas temáticas que o integram, sempre precedido de métodos e 
técnicas de recolha e tratamento de informação geográfica e de estruturação de bases de dados 
relacionais georreferenciadas de modo a que todo o PDM seja integralmente elaborado e 
disponibilizado (para gestão interna e à população) em ambiente SIG (vd., e.g., MATOS, 2001; 
MACHADO, 2000; CNIG/MPAT, 1994;CNIG, 1992; PAREDES, 1994; BERBHARDSEN, 1999). 
 
Considerando o caráter essencialmente territorial dos trabalhos do PDM, assumiu-se como método 
primordial para análise da informação geográfica a elaboração de mapas temáticos sobre as mais 
diversas variáveis geográficas - da análise física do território, à demográfica, socioeconómica, 
redes, sistema de povoamento, acessibilidades, estratégia, etc. - que são simultaneamente uma fonte 
de informação, uma linguagem e um canal privilegiado de comunicação, pois como refere BLIJ 
(1995), “there is no better way to demonstrate the insights gained through saptial analysis than using 
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maps 1 ”. A cartografia temática é elaborada recorrendo para o efeito às melhores técnicas e 
metodologias de elaboração de cartografia temática (vd., e.g., DIAS, 1991, 1993 e 1995; 
ROBINSON, et al., 1987) e seguindo para o efeito, nomeadamente as orientações da DGOTDU 
(2011a). Tendo em vista garantir a melhor acessibilidade, apreensão e apresentação da informação 
a elaboração de cartografia foi complementada por outros métodos e técnicas (quadros estatísticos, 
cartogramas, fluxogramas, diagramas, fotografias, etc.) sempre que tecnicamente mais oportuno. 
 
A cartografia de base que suporta o PDMVA é a disponível, e mais atualizada, compreendendo 
cartografia de traço vetorial (altimetria e planimetria) e de imagem (ortofotomapas com resolução 0,5 
m), ambos da DGT (voo do ano de 2012), cobrindo o concelho na sua totalidade. A base vetorial está 
georreferenciada em Datum 73 com origem no vértice geodésico da Melriça, à escala 1: 10 000, 
cobrindo todo o concelho, sendo que nas sedes de freguesia encontra-se à escala 1: 2 000, tal como 
representado na figura I.3.1. Segundo o IGP2, toda a cartografia utilizada é considerada como oficial, 
respeitando o Decreto-Lei nº 193/95, de 28 de Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei nº 202/2007, de 25 de Maio e Decreto-Lei n.º 84/2011, de 20 de Junho. 
 
De salientar que se optou por não colocar a referência da origem dos ortofotomapas que constam 
das figuras que acompanham o texto de cada capítulo por uma questão de dimensão da própria figura, 
sendo que, salvo indicação em contrário, são os ortos da DGT de 2012. No entanto, esta referência 
integra sempre o capítulo da bibliografia. 
 
No sentido de dispor de um instrumento tão atual e atualizado quanto possível, a pesquisa 
bibliográfica científica e técnica de diferentes naturezas, incluindo outros PMOT (experiências de 
elaboração recentes), constitui uma base metodológica fundamental do PDMVA. Para o efeito são 
essenciais a nível local os “pequenos manuais” locais (e.g., biografias, jornais locais, guias turísticos, 
newsletters) pois são estes que muitas vezes nos permitem aproximar e sentir os lugares, 
completando o esforço permanente de procurar sentir “o espaço vivido” por forma a escrever não 

                                                             
1 “Não há melhor forma de demonstrar o conhecimento adquirido através da análise espacial, do que usar mapas”. E a elaboração de 
um PDM requer essencialmente análise territorial.  
2 http://www.igeo.pt/servicos/CGPR/Cartografia_homologada_20130503.pdf. 
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apenas com a técnica e ciência, mas igualmente com a “alma das gentes e dos lugares” pois nem 
sempre “a aproximação científica é capaz de apreender a infinita complexidade do real”, como referia 
CLAVAL (1982). Deste modo há a convicção de responder à ambição colocada com a revisão 
enriquecendo e robustecendo o PDMVA enquanto instrumento técnico, mas igualmente enquanto 
documento científico e veículo de conhecimento sobre o concelho. A revPDM contará assim com 
uma extensa revisão bibliográfica sobre os mais diversos temas em apreço. 

 
De modo a prosseguir com o objetivo concreto de dispor de um instrumento simultaneamente 
estratégico, programático e regulamentador, este integra além do regulamento e a cartografia de 
fundamental, projetos/ações que não têm lugar naqueles dois e que no entanto permitem que o 
PDM se ultrapasse a si próprio no tempo, i.e., não se encerre de forma determinista no seu caráter 
regulamentar. Refletem ainda a intensa e integrada reflexão que a elaboração do PDM obriga, 

Figura I.3.1 
Cartograma da informação de base vetorial utilizada no PDMVA 

 

 
 Fonte: IGP, 1999 e 2005; CAOP 2014. 
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complementando-o e conferindo-lhe maior extensão e operacionalidade que a escala e âmbito não 
permitem, sobretudo se entendermos o PDM da forma mais conservadora. 
 
A avaliação ambiental estratégica (AAE), de elaboração obrigatória, como consagra o DL 232/2007, 
de 15 de junho e o RJIGT decorre ao longo de todo o processo de revPDM e no âmbito desta serão 
fundamentais momentos de brainstorming e dinâmicas de grupo internos, e fóruns de participação 
com diversos atores. 
 
Sem prejuízo do previsto no âmbito do RJIGT (artigos 85.º e 86.º) e Portaria 138/2005, de 2 de 
Fevereiro, o PDMVA terá como conteúdo documental (vd. figura I.3.2), nomeadamente:  
 
1. plantas de gestão específicas complementares às plantas de ordenamento e condicionantes, 
podendo eventualmente constituir o desdobramento dessas; 
2. propostas de projetos e ações concretos que apoiam a operacionalização do PDM sem escala de 
representação nas plantas fundamentais deste e/ou sede para aí serem desenvolvidos; 
3. um modelo e indicadores conducentes à avaliação e monitorização da execução do Plano, tanto 
físicos, como de natureza administrativa e processuais; 
4. um anexo, não extenso, constituído no mínimo, e sem prejuízo de outros, por: 
a. notas metodológicas relativas a assuntos mais complexos e cuja apreensão careça de melhor 
desenvolvimento mas sem sede nos relatórios “principais” do Plano; 
b. mapas do ruído e respetivo relatório original elaborado por entidade especializada; 
5. um relatório não técnico, i.e., uma síntese do PDM simplificando-o para uma consulta fácil e 
expedita, com os aspetos essenciais; 
6. base de dados georreferenciada para efetuar a gestão do PDM em ambiente SIG e/ou WEB-SIG. 
 
Como ainda se pode ver na figura I.3.2 os documentos que materializam o PDMVA, consubstanciam-
se: 
 
1. em diversos volumes (e.g., Volume I. Caraterização Biofísica), numerados seguindo a estrutura 
de matérias desenvolvida, e nomeados em função da(s) matéria(s) que integram; 
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2. os volumes dividem-se em partes numeradas com numeração romana; 
3. as partes são subdividas em capítulos, sendo os mesmos apoiados por mapas, gráficos, 
fotografias, etc.. Todos os elementos são numerados sequencialmente dentro do capítulo onde 
se integram, antecedendo ao número da figura ou quadro o respetivo número do capítulo tendo 
em vista facilitar a localização de qualquer parte no todo a que pertence.  

 
 

I.3.2. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PDMVA 
 
 
A estrutura do PDM, como se vê no quadro I.3.1, decompõe-se informalmente em cinco grandes (5) 
blocos de matérias. O primeiro compreende o âmbito e contextualização do âmbito; o segundo é o 
bloco dedicado à caracterização do concelho; o terceiro é de diagnóstico e de concretização da 

Figura I.3.2 
Conteúdo e estrutura documental do PDMVA simplificados 
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estratégia; o quarto compreende a proposta de ordenamento e condicionantes, e o quinto integra os 
anexos, incluindo o regulamento.  

 
Estes blocos temáticos compreendem contudo uma estrutura mais complexa, com catorze (XIV) 
partes e respetivos capítulos específicos, embora fortemente inter-relacionados traduzindo a 
abordagem sistémica e integradora que se coloca sobre território. 
 
A “PARTE I. O PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO. CONTEXTO E ÂMBITO”, 
como a designação sugere, é introdutória, procedendo-se nesta ao enquadramento e 
contextualização da revisão do PDM, dos fundamentos da revisão ao alcance com esta e com o 
próprio instrumento. Apresenta-se igualmente nesta parte uma síntese da metodologia de trabalhos, 
da estrutura do PDMVA e do quadro de referência estratégico do mesmo (legal e instrumentos de 
referência). 
 
A “PARTE II. AO ENCONTRO DO CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO. O TERRITÓRIO E A 

HISTÓRIA”, é dedicada ao enquadramento geográfico e histórico do concelho, deixando-se aqui um 
quadro geral sobre o mesmo. 
 

A “PARTE III. O ESPAÇO FÍSICO” integra uma abordagem tão exaustiva quanto possível dos 
fenómenos físicos que dão cunho e singularidade ao concelho, do clima, geomorfologia, hidrologia, 
etc., fundamentais não apenas para cimentar o conhecimento sobre o concelho, mas porque estes 

Quadro I.3.1 
Os grandes blocos temáticos do PDMVA em síntese 

BLOCO I âmbito 
 
BLOCO II 

caraterização física 
caraterização socioeconómica, demográfica e sistema urbano  
recursos, ambiente e património 

BLOCO III diagnóstico: do estado a uma estratégia de ordenamento do território  
BLOCO IV proposta de plano (ordenamento e condicionantes) e conformidade 
BLOCO V “elementos complementares” fundamentais (regulamento, ruído, avaliação ambiental) 
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determinam em parte as fraquezas e linhas de força do concelho, sendo por isso essenciais para 
fundamentar opções de ordenamento e desenvolvimento.  
 
A “PARTE IV. AS PESSOAS E A ATIVIDADE ECONÓMICA” é desenvolvida na linha da parte anterior, 
mas vocacionada para o “ambiente humano” e socioeconómico do concelho, abordando-se aqui a 
dinâmica demográfica, social e económica do concelho.  
 

A “PARTE V. OCUPAÇÃO DO SOLO E LINHAS ESTRUTURANTES” procurará definir a situação 
atual do território em termos de ocupação e uso do solo, malha urbana e morfotipologia do edificado, 
bem como em termos de equipamentos e infraestruturas que “estruturam” o território.  
 
A “PARTE VI. PATRIMÓNIO. UM LEGADO CULTURAL”, como sugere o título, é dedicada à análise 
dos elementos patrimoniais do concelho, do material ao imaterial e natural.   
 
A “PARTE VII. FENÓMENOS PERIGOSOS E SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA” aborda os 
fenómenos perigosos – naturais, tecnológicos e mistos – que têm lugar no concelho, e que por 
proximidade temática, desenvolve igualmente uma abordagem a situações que geram perigo para a 
saúde e segurança pública. 
 

A “PARTE VIII. DO ESTADO DO ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO A UMA ESTRATÉGIA 
PARA O TERRITÓRIO” é um capítulo de transição entre as partes anteriores - de caraterização e 
análise sobre a situação atual (existente) do concelho - e o capítulo seguinte que consubstancia as 
opções de planeamento, ordenamento e desenvolvimento do território. Assim, compreende uma 
primeira fase de diagnóstico glocal sobre o estado do ordenamento do território visto numa dupla 
perspetiva (da dinâmica dos instrumentos de gestão territorial à distribuição do usos do solo no 
concelho), e uma fase de definição (amadurecimento) da estratégia, onde se lança no futuro a razão 
de ser do presente, nomeadamente com a definição do modelo de desenvolvimento. 
 

A “PARTE IX. PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO” é uma 
parte estruturante do PDMVA, onde se concretizam as condicionantes ao uso do solo, se elabora a 
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proposta de ordenamento e se procede à análise da conformidade do PDMVA de 2.ª geração com os 
IGT eficazes e com o PDM que o antecede.  
Também nesta parte são desenvolvidos os capítulos dedicados à execução e operacionalização do 
PDM, incluindo a definição dos termos da monitorização deste.   
 
A “PARTE X. AS CONCLUSÕES”, como é de fácil entendimento, é dedicada às conclusões do PDM 
onde se aproveita para reflexões finais. 
 

A “PARTE XI. REGULAMENTO DO PDM” compreende o regulamento do PDMVA, que consubstancia 
per se um volume. 
 

A “PARTE XII. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA” é constituída pelos relatórios que 
materializam a avaliação ambiental estratégica do PDMVA, i.e., o relatório da definição do âmbito e 
o relatório ambiental. 
 
A “PARTE XIII. PONDERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA” constitui um volume per se onde são 
descritos os procedimentos de participação pública, a avaliação das participações e a ponderação 
dos pareceres das diversas entidades constituintes da Comissão de Acompanhamento do PDMVA. 
 

A “PARTE XIV. ANEXOS” integra os anexos complementares ao corpo fundamental do PDM, 
nomeadamente, uma sistematização de conceitos estruturantes, as fichas dos compromissos 
urbanísticos, metodologias de projetos específicos, fichas de dados estatísticos e o relatório do ruído, 
bem como elementos relativos à participação pública.  
 
Após a abordagem de contexto e âmbito do PDMVA, far-se-á uma incursão em jeito de síntese sobre 
o quadro estratégico de referência. 
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I.4. QUADRO ESTRATÉGICO DE REFERÊNCIA 
 
Nos termos da LBPOTU e do RJIGT, a coerência do sistema de gestão territorial pressupõe a 
integração e articulação de instrumentos de gestão territorial, da escala nacional à regional e local. É 
neste contexto que, considerando o âmbito e alcance do PDM, de escala municipal, se torna premente 

Quadro I.4.1 
Instrumentos de referência estratégica para o PDMVA 

 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território 
Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 

INSTRUMENTOS ORIENTADORES REGIONAIS 
Programa Territorial de Desenvolvimento do Alentejo Central 
Plano Regional de Inovação do Alentejo 
Programa Operacional Regional do Alentejo (Orientações Estratégicas Regionais – Alentejo 2015) 

INSTRUMENTO ORIENTADOR DE ÂMBITO LOCAL 
Agenda 21 Local de Viana do Alentejo. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável 

INSTRUMENTOS SETORIAIS 
Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Sado 
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central (PROFAC) 

OUTROS INSTRUMENTOS ORIENTADORES 
Plano Nacional para as Alterações Climáticas 
Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 
Plano Setorial da Rede Natura 2000 
Plano Nacional da Água 
Estratégia Nacional para as Florestas 
Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação 
Estratégia Nacional de Desenvolvimento Rural 
Plano Estratégico Nacional de Turismo 
Estratégia Nacional para a Energia 
Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde 2008 — 2013 
Plano Rodoviário Nacional 
Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais 
Estratégia Nacional Para a Redução de Resíduos Urbanos Biodegradáveis Destinados a Aterros 
Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 2007-2016 
Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 
Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais 2007-2013 
Plano Estratégico dos Resíduos Agrícolas 
Plano Estratégico de Gestão dos Resíduos Industriais 
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a ponderação desses instrumentos, bem como de outros orientadores de políticas setoriais. Estes 
instrumentos (vd. quadro I.4.1) compreendem o quadro estratégico de referência do PDMVA. 
Atendendo que seria exaustiva e em bom rigor, pouco consequente, uma abordagem de pormenor a 
todos estes instrumentos, abordar-se-ão em pormenor apenas o PNPOT e o PROT Alentejo enquanto 
instrumentos de desenvolvimento territorial, e por isso de natureza superior, bem como Programa 
Operacional Regional do Alentejo 2007 (PORA) (CCDR Alentejo, 2007) e o Programa Territorial de 
Desenvolvimento do Alentejo Central (PTDAC) (AMDE, 2008), enquanto instrumentos orientadores 
de escala regional próximos da realidade geográfica local. Os restantes instrumentos serão tomados 
como referência no tema que setorialmente estão próximos ou desenvolvem.  
 
 

I.4.1. INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL  
 

PROGRAMA NACIONAL DA POLITICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO1 
 
 
Na hierarquia dos instrumentos de gestão territorial (IGT), o Programa Nacional da Politica de 
Ordenamento do Território (PNPOT) constitui o quadro de referência para a elaboração dos demais 
IGT e estabelece as principais linhas de organização do território nacional, pelo que na elaboração 
do PDM se impõe a ponderação dos seus conteúdos e estratégia que preconiza. Como corolário 
desta, depois de identificado o pano de fundo das políticas de desenvolvimento territorial, o PNPOT 
(2007), estabelece como ambição para o território nacional: 
 
1. um espaço sustentável e bem ordenado; 
2. uma economia competitiva, integrada e aberta; 
3. um território equitativo em desenvolvimento e bem-estar; 
4. uma sociedade criativa e com sentido de cidadania. 
 

                                                             
1 Lei 58/2007, de 4 de setembro. 
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No sentido de concretizar esta ambição o PNPOT consagra no n.º 2 do art.º 5, 6 objetivos 
estratégicos, nomeadamente: 
 
a. conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de 
modo sustentável os recursos energéticos e geológicos e prevenir e minimizar os riscos; 
b. reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico (…) e global; 
c. promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas de suporte à integração 
e à coesão territoriais;  
d. assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos e a 
universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social; 
e. expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua crescente 
utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública; 
f. reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, ativa e 
responsável dos cidadãos e das instituições. 

 
Nesta linha, partindo do contexto regional, o PNPOT define para o Alentejo 17 opções estratégicas 
territoriais, das quais se salientam as que poderão ter maior impacte na definição da estratégia e 
política de ordenamento do território do concelho de Viana do Alentejo, i.e.: 
 
1. consolidar o corredor Lisboa-Évora-Badajoz e infraestruturar os corredores Algarve-Beja-Évora-Portalegre-
Castelo Branco e Sines-Évora-Elvas/Badajoz, como elementos estruturantes de um sistema urbano regional 
policêntrico; 
2. valorizar e integrar os centros urbanos de menores dimensões, em particular as sedes de concelho que 
asseguram funções fundamentais de integração dos espaços rurais e centralidades potenciais localizadas em 
pontos-chave das novas acessibilidades, desenvolvendo uma rede de polos com qualidade residencial e 
dotados de serviços estruturantes do povoamento rural; 
3. promover o eixo Vendas Novas-Montemor-Évora como um espaço de desconcentração industrial e logística 
da Área Metropolitana de Lisboa; 
4. incentivar o desenvolvimento das indústrias extrativas (…) e a gestão sustentável do seu ciclo de vida; 
5. assumir o papel estratégico da agricultura e apoiar os processos da sua transformação no contexto do 
desenvolvimento programado para a Região; 
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6. incentivar e acompanhar o desenvolvimento sustentável das atividades turísticas de modo a compatibilizar 
a proteção e valorização do património natural com a afirmação de uma fileira de produtos turísticos 
diferenciados que aproveitem em pleno as especificidades e a qualidade ambiental, paisagística, patrimonial e 
cultural dos vários espaços do Alentejo; 
7. desenvolver uma estratégia de resposta integrada a situações de risco nos vários espaços do Alentejo, e 
em particular face às secas e tendo em conta as (…) capacidades de armazenamento estratégico de água; 
8. recuperar as áreas mineiras abandonadas e valorizá-las do ponto de vista ambiental, lúdico e 
cultural/educativo; 
9. proteger e valorizar os recursos territoriais (ambientais, paisagísticos e culturais) (...) salvaguardando o 
desenvolvimento sustentável (...), concretizar o potencial das energias renováveis e promover o uso silvo-
pastoril ou florestal, dando especial atenção ao aproveitamento multifuncional do montado; 
10. necessidade de aumentar os recursos regionais de investigação e desenvolvimento tecnológico, apostar 
na cooperação transfronteiriça e, na área do desenvolvimento industrial, identificar as potencialidades do setor 
aeronáutico”. 

 
PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALENTEJO1 

 
O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo) assume uma visão para 
a região, na perspetiva do seu desenvolvimento territorial, “como território sustentável e de forte 
identidade regional, sustentada por um sistema urbano policêntrico, garantindo adequados níveis de 
coesão territorial e integração reforçada com outros espaços nacionais e internacionais, valorizando 
o seu posicionamento geoestratégico. Enquanto espaço de baixa densidade aposta em nichos de 
oportunidade ligados a atividades emergentes potenciadores dos seus ativos naturais e patrimoniais. 
A sustentabilidade territorial assenta na valorização dos recursos endógenos, designadamente, dos 
valores naturais e paisagísticos e no desenvolvimento de níveis acrescidos de concertação 
estratégica e cooperação funcional, capazes de gerar novas oportunidades e responder eficazmente 
aos potenciais riscos ambientais e sociais”. 
 
Nesta linha o PROT Alentejo define 4 eixos estratégicos, estruturados em opções estratégicas de 
base territorial (vd. quadro I.4.2), que concretizam o modelo de desenvolvimento territorial. 

                                                             
1 RCM 53/2010, de 2 de agosto. 
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Quadro I.4.2 
Eixos estratégicos e opções estratégicas de base territorial do PROT Alentejo 

 

EIXO ESTRATÉGICO OPÇÕES ESTRATÉGICAS DE BASE TERRITORIAL 

 
 
 
I. Integração 
Territorial e 
Abertura ao 
Exterior 

1. Potenciar a abertura da região ao exterior, tirando partido do seu posicionamento geográfico 
privilegiado no contexto nacional e ibérico, reforçando a competitividade das redes de 
infraestruturas de transporte e promovendo a constituição de um sistema regional de logística 
empresarial, por forma a dotar a região de condições de elevada qualidade de atração de 
empresas e de desenvolvimento empresarial; 
2. Promover a internacionalização regional através da consolidação da conetividade urbana 
externa, do desenvolvimento de serviços avançados e de uma aposta urbana diferenciadora; 
3. Afirmar em termos europeus e internacionais os recursos naturais e a paisagem, em prol de 
uma maior integração territorial e de uma estratégia de construção de redes; 

 
 
 
 
II. Conservação e 
Valorização do 
Ambiente e do 
Património Natural 

1.Cumprir as metas ambientais, garantindo a manutenção e valorização da biodiversidade 
através de uma integração sólida entre a gestão dos sistemas naturais, em especial nas áreas 
classificadas para a conservação da natureza, e as oportunidades que se oferecem às 
atividades produtivas; 
2. Promover o desenvolvimento sustentável dos espaços rurais e dos recursos naturais; 

3. Prevenir os fatores e as situações de riscos naturais e tecnológicos e desenvolver dispositivos 
e medidas de minimização dos respetivos impactes e controlar e mitigar os processos 
associados à desertificação; 
4. Assegurar a gestão integrada dos recursos hídricos, incluindo a proteção da rede hidrográfica 
e dos aquíferos e uma política de uso eficiente da água; 
5. Valorizar e ordenar o litoral potenciando o seu valor ambiental e económico; 

6. Assegurar uma gestão eficaz dos resíduos no que se refere à reciclagem multimaterial, 
valorização orgânica, incineração, com recuperação de energia, e confinamento técnico; 

 
 
 
 
 
 
III. Diversificação e 
Qualificação da 
Base Económica 
Regional 

1. Reforçar e desenvolver de forma sustentada e competitiva os setores tradicionais estratégicos 
ampliando e qualificando as respetivas cadeias de valor, e consolidar o desenvolvimento das 
atividades estratégicas emergentes diversificando e qualificando a base económica e afirmando 
novos setores de especialização regional; 
2. Desenvolver o modelo de produção agroflorestal e agro -industrial com base nas fileiras 
estratégicas regionais, garantindo a utilização racional dos recursos disponíveis, promovendo a 
diversificação e valorização das produções e tornando operativa a multifuncionalidade dos 
sistemas agrosilvopastoris e do património agrícola e rural. 
3. Aumentar a atratividade das áreas rurais, com base na multifuncionalidade da agricultura e 
na melhoria global da qualidade de vida; 
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4. Consolidar o Alentejo como destino turístico associado a uma oferta qualificada e ajustada às 
características ambientais, naturais e patrimoniais, desenvolvendo uma fileira de produtos 
turísticos de elevada qualidade e identidade na Região; 
5. Promover a constituição de uma Rede Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação ajustada 
ao perfil produtivo regional e às dinâmicas económicas regionais, fomentadora da 
competitividade empresarial e respondendo aos desafios da modernização e qualificação da 
base económica regional; 

 
 
 
 
IV.  Afirmação do 
Policentrismo e do 
Desenvolvimento  
Rural 

1. Desenvolver um sistema policêntrico de âmbito regional, assente num conjunto de centros 
urbanos de nível superior, capazes de articular redes regionais, de promover a sua integração 
funcional e de gerar níveis acrescidos de cooperação estratégica. 
2. Estruturar redes de centros urbanos subregionais assentes na concertação intermunicipal de 
recursos e equipamentos, capazes de sustentar a coesão territorial e de garantir o acesso a 
serviços coletivos e funções urbanas de gama alargada; 
3. Garantir a qualificação das concentrações urbanas estruturantes através da regeneração e 
valorização urbanística e potenciação dos valores patrimoniais; 
4. Articular as redes de acessibilidade e organizar os sistemas de transporte em torno de uma 
mobilidade sustentável, de forma a consolidar o sistema urbano policêntrico e a promover a 
equidade territorial; 
5. Promover o acesso às redes e ao uso das TIC por parte das empresas e dos serviços 
públicos, contribuindo para um desenvolvimento mais integrado e uma maior coesão territorial. 

 
Partindo do contexto atual, o PROT Alentejo define um modelo territorial regional prospetivo 
integrando 5 componentes territoriais estruturantes, como se pode verificar na figura I.4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especificamente para o concelho de Viana do Alentejo, o modelo territorial regional do PROT Alentejo 
(vd. figura I.4.2): 
1. propõe para o subsistema ambiental, no que concerne à ERPVA, uma área/corredor de ligação 
transversal no sector central da região que estabelece uma ligação funcional entre as áreas 

Figura I.4.1 
Componentes territoriais estruturantes do modelo territorial do PROT 

Alentejo 
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classificadas de Mourão-Moura -Barrancos e Cabrela através das manchas florestais da Serra de 
Portel e as manchas de quercíneas ou povoamentos explorados em sistema de montado de Viana 
do Alentejo, incluindo os montados nas zonas de cabeceira a norte de Évora. 
2. refere para o sistema da base económica regional, concretamente no eixo de especialização 
industrial, o potencial de aproveitamento, no domínio das rochas ornamentais, das bolsas dispersas 
de mármores de Viana do Alentejo, pois apresentam um “elevado valor económico pela raridade 
estética que denotam” (RCM, 53/2010); 
3. aponta, para o subsistema de desenvolvimento turístico, o concelho de Viana do Alentejo como 
exemplo da monumentalidade do património edificado em meio urbano e rural, sustentando ainda 
Viana do Alentejo como um aglomerado de relevância patrimonial arqueológica de nível 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I.4.2 
PROT Alentejo. Modelo territorial regional 

 

            Fonte: PROT Alentejo (extrato). 
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I.4.2. INSTRUMENTOS DE ORIENTAÇÃO REGIONAL 
 

PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO ALENTEJO 2007 
 
 

O Programa Operacional Regional do Alentejo 2007-2013 (PORA) (CCDR Alentejo, 2007), 
enquadrado no âmbito da programação das Orientações Estratégicas Comunitárias para o período 
de 2007/2013 encontra-se “ajustado aos principais desafios da região: o reforço da competitividade 
da economia regional, o aumento das qualificações dos recursos humanos, a sustentabilidade da 
coesão social e territorial”. Contudo os objetivos aqui identificados não se esgotam no Programa, 
devendo este procurar ser “o motor” do mecanismo de mudança subjacente à concretização das 
aspirações definidas para o Alentejo no horizonte temporal de 2015” (Ibidem). Neste horizonte 
temporal, tendo por base três ideias estruturantes para o “Alentejo 2015”, a visão propõe: 
 
“Alcançar um Alentejo que possa ser reconhecido, interna e externamente, como uma região capaz 
de gerar pela sua dinâmica empresarial, riqueza e emprego; uma região aberta ao exterior, com 
qualidade de vida global e exemplar no plano ambiental”. 
 
A operacionalização desta visão resulta assim de um quadro de 3 eixos estratégicos e respetivas 
prioridades de ação (vd. quadro I.4.3), de entre as quais se destacam as de maior relevo para o 
território de Viana do Alentejo. 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro I.4.3 
Quadro estratégico de base 

 
EIXOS ESTRATÉGICOS PRIORIDADES DE AÇÃO 

Desenvolvimento empresarial, criação de 
riqueza e emprego 

Dinamização e renovação das atividades económicas tradicionais 
Diversificação do perfil de especialização produtiva 
Reforço da eficácia da administração pública 

Abertura da economia, sociedade e 
território ao exterior 

Reforço das redes de acessibilidade 
Promoção da cooperação e internacionalização 

Melhoria global da qualidade urbana, rural 
e ambiental 

Reforço da competitividade e atratividade dos lugares 
Promoção e fomento de elevados padrões de excelência 
ambiental 
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PROGRAMA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO DO ALENTEJO CENTRAL 
 
Na definição da estratégia de desenvolvimento o Programa Territorial de Desenvolvimento do Alentejo 
Central (PTDAC) (AMDE, 2008) assume como pressuposto o reforço mútuo do crescimento 
económico, coesão social e proteção ambiental como condição de sustentabilidade. 
 
Assim, tendo por base o quadro estratégico nacional e regional, o PTDAC define “como grande 
objetivo para o Alentejo Central no horizonte 2015 o seguinte: Reforçar a competitividade e 
atratividade do Alentejo Central, apostando na sua nova centralidade, incentivando a inovação e o 
desenvolvimento sustentável dos seus recursos e assegurando qualidade de vida e coesão social” 
(AMDE, 2008). Este destaque para a atratividade e competitividade traduz-se em “múltiplas 
vertentes de atuação estratégicas”, das quais retemos para Viana do Alentejo: 
 
a. a promoção de um maior dinamismo e inovação empresariais, visando renovar as atividades tradicionais 

e diversificar o padrão de especialização; 
b. aposta nos recursos humanos mais qualificados e flexíveis á mudança; 
c. a consecução de um espaço territorialmente ordenado e estruturado, dotado de equipamento e 

infraestruturas capazes de viabilizar um processo de desenvolvimento muito dependente de comunicação 
e qualidade de vida; 

d. a preservação e valorização dos recursos naturais e ambientais; 
e. a articulação entre o desenvolvimento das cidades (espaços urbanos) e os espaços rurais; 
f. potenciação da cooperação regional (e local) para promoção de redes empresariais e de conhecimento, 

ganhos de escala, transferência de saber e boas práticas e ainda gestão conjunta de recursos; 
g. a viabilização da eficiência da administração pública, facilitadora do desenvolvimento . 
h. a promoção de um maior dinamismo e inovação empresariais, visando renovar as atividades tradicionais 

e diversificar o padrão de especialização; 
i. aposta nos recursos humanos mais qualificados e flexíveis à mudança; 
j. a consecução de um espaço territorialmente ordenado e estruturado, dotado de equipamento e 

infraestruturas capazes de viabilizar um processo de desenvolvimento muito dependente de comunicação 
e qualidade de vida; 

k. a preservação e valorização dos recursos naturais e ambientais; 
l. a articulação entre o desenvolvimento das cidades (espaços urbanos) e os espaços rurais; 
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m. potenciação da cooperação regional (e local) para promoção de redes empresariais e de conhecimento, 
ganhos de escala, transferência de saber e boas práticas e ainda gestão conjunta de recursos; 

n. a viabilização da eficiência da administração pública, facilitadora do desenvolvimento . 

 
Em síntese, a estratégia do PTDAC assenta em quatro eixos estratégicos prioritários que deverão 
orientar as políticas públicas no Alentejo Central, nomeadamente: 
 
1. promover um ambiente empresarial competitivo e inovador, aberto ao exterior  
2. adaptar e valorizar conhecimentos e competências  
3. qualificar o ambiente e potenciar o espaço rural  
4. assegurar um modelo territorial e social coeso 
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PARTE II. AO ENCONTRO DO CONCELHO DE VIANA 
DO ALENTEJO. O TERRITÓRIO E A HISTÓRIA 
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II.1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO.  
DA EUROPA A VIANA DO ALENTEJO 
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II.1.1. QUADRO GEOGRÁFICO DE RELANCE 
 
 
Integrado na União Europeia, que compreende 27 países1 distribuídos por uma superfície de mais de 
quatro milhões de km² e uma população residente de 502 milhões de habitantes, o concelho de Viana 
do Alentejo é um dos 308 concelhos de Portugal. Do ponto de vista administrativo pertence ao distrito 
de Évora, e integra a NUT II (Alentejo) e NUT III (Alentejo Central), e tem uma área total de 393 km2 

2 e uma população residente em 2011 de 5 743 habitantes (vd. quadro II.1.1).   

 
A forma do concelho é, grosso modo, alongada e desenvolve-se no sentido longitudinal com uma 
orientação WNW-ESSE, compreendendo três (3) freguesias: a nascente, Viana do Alentejo, cuja 
vila, sede de freguesia e concelho, lhe confere o nome, e Aguiar a norte daquela, e a poente Alcáçovas 
(vd. figura II.1.1 e Anexo VII). Pode ainda verificar-se que confronta com os concelhos de:  
a. Évora a Nordeste; 
b. Montemor a Noroeste; 

                                                             
1 27 países até ao dia 30 de Junho de 2013. A Croácia tornou-se o 28.º Estado-Membro da UE em 1 de Julho de 2013. 
2 Segundo a Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) (DGT, 2014). 

Quadro II.1.1 
Quadro de bordo de enquadramento do concelho de Viana do Alentejo 

 
INDICADOR VIANO DO 

ALENTEJO 
ALENTEJO CENTRAL  PORTUGAL 

Área (Km2) 393,6 7 228,84 92 212,00 
População Residente 2011 5 743 166 822 10 562 178 
População Presente 2011 5 530 162 336 10 282 306 
Variação Populacional 2001-2011 128 9 787 486 071 
Densidade Populacional 2011 14,6 23,08 114,5 
Taxa bruta de natalidade 2010 9,8 7,9 9,5 
Taxa bruta de mortalidade 2010 16,7 13,3 10,0 
Índice de envelhecimento 2010 171,3 180,3 120,1 
Taxa de analfabetismo 2011 12,4 9,3 5,2 
Taxa de atividade 2011 45,5 45,9 47,6 
Taxa de desemprego 2011 9,6 11,2 13,2 
Médicos por 1000 habitantes 2011 0,9 2,5 3,9 

     Fonte: INE 
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c. Alcácer do Sal a Oeste 
 d. Alvito e Cuba a Sul;  
e. Portel a Este. 
 
As sedes de freguesia estão interligadas pela rede rodoviária estruturante, sendo de destacar a ER 
257 que faz ligação entre Viana do Alentejo e Alcáçovas, numa distância de cerca de 18 km, e a ER 
254 que faz a ligação de Viana do Alentejo/Aguiar a Évora, numa distância à sede de concelho, 
principal centro administrativo na ordem dos 28 km. 
 
Não obstante a posição e enquadramento geográfico, relativamente próximo de Lisboa (cerca de 1,5 
horas ou 150 km), de Évora (cerca de 32 km) ou de Beja (cerca de 57 km ou menos de 1 hora de 
automóvel), que lhe conferem uma centralidade assinalável, trata-se de um concelho relativamente 
periférico, com fracas ligações ferroviárias (há apenas uma estação ferroviária da linha que liga Beja 
a Lisboa e Beja a Évora, mas com frequência e qualidade de serviços insuficiente) (vd. figura II.1.1 e 
Anexo VII) e fortemente influenciado pela proximidade de Évora. É vincadamente rural, sobressaindo 
uma população com um ritmo de vida ainda ligado à terra, marcado por uma cultura e costumes 
tradicionais e fortes relações de vizinhança, mesmo na sede de concelho (a mais “urbana”) com maior 
dinamismo económico, social, cultural e oferta de funções, equipamentos e serviços à população.  
 
Não obstante o carater periférico, ou talvez por esta razão, apresentou um crescimento demográfico 
assinalável (2,3%) no último período censitário, em contraciclo com o observado na NUT III (-3,9%) e 
respetiva NUT II (-2,5%). 
 
O povoamento é do tipo concentrado, definido pelas sedes de freguesia/concelho, envolvidas 
numa paisagem agro-silvo-pastoril, onde se destacam os olivais, montado de sobro e azinho, alguns 
regadios, mas também as áreas incultas.   
 
Todavia, em consonância com os padrões nacionais e regionais de distribuição da população 
economicamente ativa empregada por setores de atividade, no concelho de Viana do Alentejo 
predominam as atividades do setor terciário (65,6%), com especial destaque para o comércio, 
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alojamento e restauração, seguidas pelas atividades do setor secundário (22,1%), onde se destaca a 
metalurgia. O setor primário é responsável por 12,3% do emprego. Não obstante ocupar a última 
posição em termos de população empregue, este setor detém ainda assim alguma importância no 
contexto regional, onde não ultrapassa os 9,4%.  
 
A taxa de analfabetismo era em 2011 de 12,4%, valor acima da média da NUT III e NUT II (9,3% e 
9,6%, respetivamente), com 8,4% de residentes com o nível de ensino superior (quadro II.1.1). 
 
Em termos geomorfológicos, a área do concelho traduz-se por uma peneplanície (com altitude entre 
os 150 e os 370 metros), quebrada apenas pelo encaixe de alguns rios e seus afluentes, dos 
quais se destacam o Rio Xarrama e a Ribeira das Alcáçovas. Trata-se de uma peneplanície bem 
conservada e estável, morfologicamente pouco movimentada com relevos suaves. Dos montes que 
mais se destacam no território é o monte de S. Vicente o mais importante com 370 metros de altitude, 
localizado na estrada Viana/Vila Nova da Baronia. Existe ainda a serra de Alcáçovas onde se encontra 
o convento da Esperança a uma altitude de 282 metros, a cerca de 3 Km a norte da vila, e o Outeiro 
da Cruz com 257 m (vd. figura II.1.1 e Anexo VII).  
 
Seguidamente, enunciam-se as particularidades fundamentais do concelho de Viana do 
Alentejo, que lhe conferem cunho e identidade: 
 
a. posição periférica apesar de possuir uma localização relativamente central na região onde se insere, 
beneficiando da proximidade relativa a Lisboa, Évora e Beja; 

b. cariz vincadamente rural, apesar da forte terciarização do seu tecido económico; 

c. relativa influência da cidade de Évora que constitui o principal polo urbano na região; 

d. algum dinamismo demográfico na última década, ainda que desigual entre as freguesias; 

e. algumas debilidades nos níveis de instrução da população; 

f. relevo pouco movimentado. 
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II.2. UMA VISITA À HISTÓRIA DO CONCELHO 
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II.2.1. AS FREGUESIAS. ÂNCORAS DO CONCELHO 
 

VIANA DO ALENTEJO 
 
 
Sede de concelho, situada entre Évora e Beja, a vila de Viana do Alentejo encontra-se implantada na 
vertente norte do monte de São Vicente, a 210 metros de altitude, e rodeada por uma profusão de 
hortas. A qualidade dos solos e a disponibilidade de água devem ter sido, aliás, determinantes para 
a fixação humana. 
 
Alguns instrumentos neolíticos identificados por Leite de Vasconcelos em 1901, bem como outros 
achados na sequência de recentes prospeções arqueológicas, levam-nos a pensar numa ocupação 
humana do território contíguo à encosta sul do monte de São Vicente desde há, sensivelmente, 7000 
anos1. Refira-se, entre os vestígios desta zona, a anta do Cavalete, exemplar da cultura funerária 
megalítica2.  
 
A romanização do território não oferece dúvidas perante os abundantes vestígios arqueológicos 
encontrados nas redondezas, particularmente na herdade de Paredes, no local da ermida de Nossa 
Senhora de Aires. Já em 1758, o padre José Peres Maciel dava conta dos “alicercez notavens, e 
grandez monumentos antigos, e soberbos edeficios, entre os quaiz tem primeyro hum notavel 
aqueducto, que se supõem obra dos romanoz, de que se aproveitaram oz devotos da Senhora para 
a fabrica, e manancial da perene fonte, que junto da ermida rega...”3. 
 

                                                             
1 Cfr. Francisco BAIÃO, “Notas sobre a ocupação Pré-Histórica de Viana do Alentejo – I”, in Boletim Municipal de Viana do Alentejo, 
n.º 72, setembro de 2011, p. 23. 
2 Cfr. Idem, “Notas sobre a ocupação Pré-Histórica do Concelho de Viana do Alentejo – II”, in Boletim Municipal de Viana do Alentejo, 
n.º 73, dezembro de 2011, p. 26 e 27. 
3 “Memória Paroquial da freguesia de Viana do Alentejo, comarca de Évora, 1758” (ANTT, Memórias Paroquiais, Vol. 39, nº 150, pp. 
891 a 910), in Fátima FARRICA, (transcrição) [em linha], [consultado a 18 de novembro de 2013], Disponível em: 
http://portugal1758.di.uevora.pt/index.php/lista-memorias/78-viana-do-alentejo/3420-viana-do-alentejo-viana-do-alentejo 

http://portugal1758.di.uevora.pt/index.php/lista-memorias/78-viana-do-alentejo/3420-viana-do-alentejo-viana-do-alentejo
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Junto ao adro da ermida foi identificada uma necrópole romana e várias inscrições dos séculos IV-V, 
a tal ponto que alguns investigadores afiançam que a ermida cristã poderá ter sucedido diretamente 
de um templo romano ou paleocristão. 
A herdade de Paredes, cujo topónimo é bem indicativo da existência de ruínas ou alicerces de 
edifícios antigos, será explorada por Leite de Vasconcelos (1858-1941) em inícios do século XX. Entre 
os vestígios que o distinto etnólogo identifica contam-se pedaços de ânforas, de tégulas, de ímbrices, 
de tijolos, escórias de ferro, restos de encanamentos, moedas romanas, bem como um muro com 
mais de 150 metros que seria a muralha da povoação que ali existiu.  
 
A numismática imperial romana que apareceu um pouco por toda esta área (de Marco Aurélio, 
Trajano, Constantino, Máximo, Graciano, Diocleciano, Constâncio II, etc.) vai desde o século II ao IV, 
e dá, juntamente com a datação das epígrafes encontradas junto à necrópole de Nossa Senhora de 
Aires, uma impressão da duração e da importância da povoação romana deste território. Conclui Leite 
de Vasconcelos, perante a quantidade e qualidade dos vestígios encontrados, que o sítio “era mais 
que villa ou quinta, era povoação”. 
 
É certo que este povoado, cujo nome se desconhece, “integrava-se no espaço controlado pela cidade 
de Ebora Liberatias Júlia, a Évora de hoje, localizando-se perto da fronteira dos seus territórios com 
os de Pax Júlia, a atual Beja”1. Seria um dos pontos do itinerário que ligava as duas cidades, do qual 
subsistem ainda alguns marcos miliários. 
 
É bem provável que a povoação de origem romana tenha sido quase votada ao abandono durante os 
domínios visigótico e muçulmano, padecendo toda a região de uma acentuada rarefação de 
povoamento, agravada pelo lento e instável processo de reconquista2. 
 

                                                             
1 Francisco BAIÃO, “O Mundo Romano – I”, in Boletim Municipal de Viana do Alentejo, n.º 74, Abril de 2012, p. 32. 
2 Assinale-se, ainda assim, a existência de dois ou três elementos arquitetónicos em Viana que parecem indicar origem visigótica, 
designadamente, entre eles, um capitel em mármore verde, com decoração floral geometrizada, que se guarda em casa particular. Por 
outro lado, algumas moedas islâmicas encontradas nos anos 60 na Herdade de Paredes levantam a hipótese de que este local terá 
conhecido, durante algum tempo, a cultura e civilização muçulmana. Uma destas moedas é um “dirham” em prata fabricado em Córdova 
no ano de 854 do nosso calendário. Cfr. Idem, “O Fim do Império Romano e a chegada do Islão”, in Boletim Municipal de Viana do 
Alentejo, n.º 76, Setembro de 2012, pp. 30 e 31. 
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Com a tomada de Alcácer do Sal, em 1217, criaram-se as condições de segurança necessárias para 
iniciar o repovoamento dos vastos territórios disponíveis no sul de Portugal, entre eles a Herdade de 
Foxem, nome pelo qual era conhecido o local da serra de São Vicente1.  
As suas abundantes reservas de água, a qualidade dos solos e árvores de fruto atraíram os 
povoadores cristãos de Évora, e um deles, o cavaleiro-vilão Pedro Martins do Senso, tomou a referida 
herdade de “presúria” algures entre 1232 e 12502. 
 
No reinado de D. Afonso III, por volta de 1257, a herdade de Foxem será devolvida por Pedro Martins 
do Senso ao concelho de Évora. E, dois anos volvidos, por determinação de D. Afonso III, o dito 
concelho entrega a herdade ao nobre D. Gil Martins de Riba de Vizela, mordomo-mor do reino, sendo 
este senhor responsável pela fundação da igreja de Santa Maria de Foxem em 12613, e de alguma 
forma, da localidade que então se nomeou de Viana de Foxem, mais tarde Viana a Par de Alvito, 
Viana par de Évora e, por fim, Viana do Alentejo. 
 
O local foi povoado sob a autoridade de D. Gil Martins e sua mulher, D. Maria Anes, e posteriormente, 
do filho destes, D. Martim Gil de Sousa, Conde de Barcelos. Com a morte deste, em 1311, a 
localidade, nomeada de Viana de Fochem, cai na posse da coroa, avocando a atenção e zelo 
estadístico de D. Dinis. O Lavrador elevou a povoação a vila, integrando no seu termo os locais de 
Alvito, Vila Nova, Vila Ruiva, Malcabron, Benalverge e Oriola. Terá ainda concedido foral à localidade 
com privilégios idênticos aos de Santarém, em 1313. Irá, ademais, promover a defesa da vila, 
ordenando a construção de uma cerca para qual se dispôs a financiar a obra com a doação de 1000 
libras.   
 
De seguida, D. Dinis cede a povoação ao então infante D. Afonso, em 1314, que a fará integrar nos 
bens de D. Beatriz de Castela (1357), já com o intuito de que a vila possa ser destinada à capela da 
rainha. Segue-se um período de mais de um século em que são constantes as mudanças de senhorio 

                                                             
1 Em documento datado de 1260 a serra surge designada de Spinela de Foxem. Cfr. Idem, “A presúria da Herdade de Foxem”, in 
Boletim Municipal de Viana do Alentejo, n.º 78, Março de 2013, p. 36. 
2 Tomar uma terra de “presúria” era ocupá-la com autorização régia. Consequentemente, estas terras, que em princípio estariam 
desabitadas e incultas, passavam a constituir propriedade do seu presor, embora com algumas restrições. Cfr. Idem, ibidem, p. 37. 
3 Cf. Idem, ibidem. 
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da vila e seu termo, entre mãos fidalgas e a coroa, até 1461, ano em que Viana volta a ficar sob a 
administração das capelas da rainha D. Beatriz e de D. Afonso IV. 
 
Não obstante as mudanças de senhorio, Viana consolida a sua posição do ponto de vista político, 
social e religioso. Do ponto de vista assistencial, assinale-se a criação da albergaria ou hospital da 
Senhora da Graça, ainda antes de 1319, mais tarde anexado à Misericórdia de Viana. Realce-se, 
sobretudo, a crescente importância que a vila irá alcançar nos finais da Idade Média.  
 
D. João II manifesta estima por Viana, ultimando aqui as cortes de Évora de 1481, fugindo à peste 
que grassava nessa cidade; estando, depois, aqui presente em outubro de 1490. Mais tarde, em 1516, 
D. Manuel I concede novo foral à vila, devendo-se a este soberano o patrocínio de algumas obras. 
De resto, as atenções da coroa e a favorável conjuntura nacional que caracteriza a primeira metade 
do século XVI encontram, também, expressão no aumento da atividade construtiva. Constroem-se 
novos edifícios, como sucede com a igreja da Misericórdia, instituição fundada em 1516, e com os 
conventos de Jesus (1554) e de Nossa Senhora da Piedade ou de S. Francisco; remodelam-se outros 
que necessitavam de melhorias, como o castelo e a igreja matriz de Nossa Senhora da Assunção, 
estes por determinação de D. Manuel I. A qualidade das obras e a notabilidade do património 
arquitetónico militar, religioso e civil ajudam, pois, a testemunhar o protagonismo desta região nos 
finais da Idade Média.   
  
Já para o domínio filipino, são parcas as notícias sobre a vila e seu termo. Finda a guerra da 
Restauração, em 1668-1670, foi autorizado o arranque de arvoredo nas imediações para construção 
de bivaques destinados aos estrangeiros aliados na luta contra Espanha1. 
 
A par com o trabalho da terra, alguns ofícios mecânicos adquirem importância, particularmente a 
olaria. Considerando a utilidade dos artigos cerâmicos e a posse de razoáveis filões de barro, o grupo 
dos oleiros desenvolveu-se, sendo, já no século XVII, uma das mais preponderantes na vila. A 
tradição oleira vianense, constituindo ainda hoje uma das riquezas culturais da vila, será cimentada 

                                                             
1 Cfr. Álvaro Duarte ALMEIDA, e Duarte BELO, Portugal Património. Guia - Inventário, Vol. VIII, Círculo de Leitores, 2008, p. 313. 
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em finais da centúria de oitocentos com a fundação de uma Escola de Cerâmica, em 1893, que se 
manterá até ser anexada à Escola de Évora, em 1948. 
 
Fora do aglomerado, que apresenta uma malha urbana bastante concentrada, o povoamento é 
esparso, com assentamentos essencialmente ligados à lavoura. Refere o padre José Peres Maciel, 
já em 1758, as principais culturas que davam sustento à vila: “Os fructos de que esta villa maiz 
abunda, sam os mais persizoz a natureza humana; porque he fértil de trigo, senteyo, e sevada; tem 
algumas fructaz, bastante vinho, munto azeyte e muy singolarez ortalissaz. Menciona ainda a criação 
de gado, como boys, cabraz, e porcos, bem como alguma cassa de lebrez, coelhos, e perdizes1. 
 
O século XVIII será marcado pelo extraordinário incremento devocional em torno do Santuário de 
Nossa Senhora de Aires, cuja fundação remontará ao século XVI, ou anterior. O local rapidamente 
atraiu numerosos peregrinos devido à fama dos milagres alcançados por intercessão da Virgem aí 
venerada, facto que favorece a criação de uma feira franca – Feira de Nossa Senhora de Aires – por 
alvará régio de 27 de setembro de 1751. Devido ao incremento religioso, procedeu-se também à 
reconstrução da velha ermida durante o reinado de D. João V, a partir de 1743, nascendo o magnífico 
templo barroco que hoje se pode admirar. O autor do projeto foi o padre oratoriano João Baptista, de 
Estremoz, e teve como construtor o mestre de pedraria Manuel Gomes, natural de Viana.   
 
Nas imediações da vila travou-se, em 1864, um combate entre as tropas cabralistas e as populares 
da Patuleia, recontro que viria a ficar conhecido como combate de Viana do Alentejo, em cujas linhas 
se encontravam os combatentes liberais Joaquim António Batalha, António Soares Galamba e Miguel 
Ferrador2. 
 
Será também no século XIX que se fundam importantes instituições de apoio social, casos do Instituto 
de Piedade e Beneficência, fundado em 1848 por disposição testamentária do padre Luís António da 
Cruz e que se desdobrava em várias vertentes: escola, hospício, montepio e capela; do Asilo de 

                                                             
1 “Memória Paroquial da freguesia de Viana do Alentejo, comarca de Évora, 1758” (ANTT, Memórias Paroquiais, Vol. 39, nº 150, pp. 
891 a 910), in Fátima FARRICA, (transcrição) [em linha], [consultado a 18 de novembro de 2013], Disponível em: 
http://portugal1758.di.uevora.pt/index.php/lista-memorias/78-viana-do-alentejo/3420-viana-do-alentejo-viana-do-alentejo 
2 Cfr. Álvaro Duarte ALMEIDA, e Duarte BELO, Op. Cit., p. 313. 

http://portugal1758.di.uevora.pt/index.php/lista-memorias/78-viana-do-alentejo/3420-viana-do-alentejo-viana-do-alentejo
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Infância Desvalida e da creche para filhos dos trabalhadores rurais, patrocinados pelo casal 
benemérito Dr. António José de Sousa e D. Maria José Guimarães de Sousa. Por sua vez, o filho 
destes, António Isidoro de Sousa, formado em agronomia e veterinária, ficará conhecido por lançar a 
primeira adega cooperativa do país – a União Vinícola e Oleícola do Sul. E cria-se ainda a Caixa 
Económica Popular. Como acima se refere, Viana teve ainda uma das primeiras escolas de artes e 
ofícios, a Escola-oficina de Olaria Médico Sousa, constituída como secção artístico-industrial da União 
Vinícola e Oleícola do Sul em 1893. 
 
Em termos da organização do território, Viana deixa de ser sede de concelho em 1895, recuperando 
essa dignidade administrativa em 1898. Integra, a par com a freguesia de Viana do Alentejo, as 
freguesias de Alcáçovas e de Aguiar. 
 
Ainda dentro do espírito altruísta que caracterizou a sociedade vianense desde a Idade Média, no 
século XX destaca-se a fundação do Asilo Jesus Maria José, por testamento de D. Inês Maria Bule, 
em 1908, e que sempre funcionou sob administração da Santa Casa da Misericórdia, bem como a 
criação da Comissão Municipal de Assistência. No que se refere à Misericórdia refira-se que, além do 
hospital que mantinha e do óbvio apoio aos pobres com alimentos e vestuário, possuía ainda uma 
farmácia e uma biblioteca. Também no século XX foi mandado construir, por Jesuíno António Simões, 
o Cine-teatro Vianense, inaugurado em 1949, e que é uma das mais espaçosas e arquitetonicamente 
destacáveis casas de espetáculos do Alentejo.  
 

ALCÁÇOVAS 
 
Vila e freguesia integrada no concelho de Viana do Alentejo, com um passado histórico de 
reconhecida importância, designadamente no âmbito das relações diplomáticas entre Portugal e o 
país vizinho. 
 
Da ocupação pré-histórica desta região subsistem os vestígios da anta do Vale da Palha. A região 
conheceu durante alguns séculos a civilização romana. Algumas fontes assinalam o local da atual vila 
de Alcáçovas como um dos pontos do antigo itinerário romano que unia Ebora (Évora) a Salácia 
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(Alcácer do Sal). A povoação seria então nomeada de Castreleucos (Castelos Brancos), indiciando a 
existência de uma estrutura fortificada. O topónimo Alcáçovas, introduzido pelos mouros com origem 
na palavra al-qasba (a fortificação), reforça igualmente essa ideia. 
 
Em função das guerras e do processo de reconquista o local encontrava-se despovoado e sem 
organização até ser integrado sob o domínio senhorial do Bispado de Évora. A localidade, então 
denominada por Santa Maria das Alcáçovas, recebe em 1258 o seu primeiro foral pelas mãos do 
bispo D. Martinho. 
 
Volvidos treze anos, em 1271, regista-se que o senhorio não era rentável sob o domínio episcopal, 
mas que o seria na posse do rei, circunstância que conduz ao acordo estabelecido entre D. Afonso III 
e o bispo D. Durando Pais, pelo qual Alcáçovas e o seu termo são incorporados nos bens da coroa. 
Sob domínio régio, a povoação recebe novo foral das mãos de D. Afonso III, sendo elevada à 
categoria de vila1. 
 
Também aqui se sentem as ações do governo de D. Dinis. Este monarca confirma o foral da vila, 
enviando-lhe uma cópia dos seus foros e costumes a partir de Évora, em 1279, atribuindo, mais tarde, 
em 1283, foros aos lavradores de Alcáçovas, que muitos consideram uma nova carta de foral2. Datará 
deste período a primitiva campanha gótica que erigirá a igreja matriz do Salvador, na qual se terá 
empenhado o bispo D. Fernando, e que assinala o crescimento da vila e o consequente aumento de 
fiéis. 
 
Durante o reinado de D. Afonso V foi concedido, ou confirmado, o senhorio das Alcáçovas a D. 
Fernando Henriques, cujo termo de doação, datado de 1439, refere que o rei D. Duarte dera a vila a 
D. Fernando, seu tio, que apesar de ser castelhano, teria ajudado os portugueses na guerra contra 
Castela. Nos séculos seguintes a vila ficará ligada à linhagem de D. Fernando Henriques, senhor de 
Alcáçovas, que descendia de Henrique II de Trastâmara, rei de Castela.   
 
                                                             
1  Cfr. Nuno GRAVE, “Historial” [em linha], s.d., [consultado a 19 de novembro de 2013], Disponível em: 
http://www.freguesiadealcacovas.pt/historial.htm 
2 Cfr. Idem, ibidem. 

http://www.freguesiadealcacovas.pt/historial.htm
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Embora na sua presente forma o Paço dos Henriques resulte, essencialmente, de uma reedificação 
efetuada no século XVI, as suas origens serão muito mais remotas, estando a sua fundação 
hipoteticamente atribuída a D. Dinis. O local será palco de diversos episódios relevantes que projetam 
o nome de Alcáçovas na História de Portugal. Em 1457 é aqui realizado o contrato nupcial da princesa 
D. Isabel (filha do infante D. João de Portugal), com o rei de Castela, D. João II. Nascerá desta união 
a Rainha Isabel, a Católica, recordada pelo forte apoio que deu a Cristóvão Colombo na sua demanda 
pelas Índias Ocidentais. E em 1457, é celebrado no Paço os esponsais da princesa D. Beatriz com o 
Infante D. Fernando, duque de Viseu e filho do Rei D. Duarte, nascendo deste casamento D. Manuel, 
duque de Viseu e de Beja, e Rei de Portugal, após a morte de D. João II. 
 
É também nesta casa que, em 1479, reúnem as embaixadas portuguesa e castelhana para 
estabelecimento da Paz de Alcáçovas, tratado que pôs termo à guerra da sucessão de Castela, pelo 
qual D. Afonso V de Portugal desiste das suas pretensões ao trono daquele reino. O tratado ficará 
célebre, também, pelas cláusulas respeitantes à política expansionista dos dois reinos, definindo 
partilhas territoriais, num momento em que Portugal e Castela competiam pelo domínio do Atlântico 
e das terras até então descobertas na costa africana. A Portugal coube, assim, o senhorio da Guiné, 
Madeira, Açores e Cabo Verde; reservando-se para Castela a conquista de Granada e do reino de 
Fez, assim como o senhorio das Canárias.   
 
O tratado será ratificado em Toledo no ano seguinte e vigoraria até à descoberta do continente 
americano por Cristóvão Colombo, exigindo uma nova redefinição das áreas de influência, o que se 
concretizará no Tratado de Tordesilhas, firmado em 1494. 
Nos seus últimos dias de vida, um ano após ter sido celebrado este último tratado, o rei D. João II 
encontra-se nas Alcáçovas, onde redige o seu testamento, designando como sucessor o seu primo e 
cunhado D. Manuel, duque de Beja. 
 
Como se comprova, Alcáçovas era um ponto de passagem dos monarcas, estando igualmente 
associada à celebração de importantes atos diplomáticos e administrativos da coroa. O protagonismo 
histórico da vila é confirmado pelo seu crescimento e pelo desenvolvimento de novas realidades 
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sociais e económicas, recebendo por isso um novo foral, no âmbito das reformas manuelinas, 
entregue a 10 de setembro de 15121. 
 
No foral manuelino são definidos os tributos devidos ao rei no reguengo de Alcalá (o quinto do pão, 
do vinho, legumes e leite), bem como as coimas correspondentes em caso de incumprimento. É, 
igualmente, estabelecido o pagamento do terço das rendas do concelho (direito real), sendo este 
isentado, no entanto, do pagamento das dízimas das sentenças. São definidas penas para o usufruto 
ilegítimo do território (recaindo sobre o corte de lenha e uso de pastagens sem licença; e os impostos 
relativos aos açougues, às padeiras, e sobre um variado conjunto de mercadorias. Relativamente aos 
costumes, é regulado o uso e posse de arma, sendo ainda confirmado o privilégio de liberdade, 
segundo o qual o senhorio do rei nunca seria doado a outrem2. 
 
Alcáçovas conhece ao longo do século XVI uma atividade considerável no campo da arquitetura, em 
consonância com a importância da vila e da sua região na geografia política portuguesa tardo-
medieval. Destaquem-se as importantes obras de remodelação da igreja matriz do Salvador (1531) e 
do Paço dos Henriques, bem como a fundação da Misericórdia (1551), das ermidas de São Pedro e 
São Geraldo, e ainda do convento dominicano de Nossa Senhora da Esperança, situado a poucos 
quilómetros da vila.  
 
Alguns dos tributos referidos no foral manuelino indicam, de forma implícita, as principais culturas que 
dão sustento à vila: pão (cereais), vinho, legumes e leite (o que indicia a criação de gado). Mais tarde, 
nas Memórias Paroquiais de 1758, o padre Pedro António de Carvalho atesta a abundância de trigo, 
cevada e centeio, para além de alguma azeitona, e bolota. Refere ainda a criação de gado miúdo, e 
algum grosso, e “cassa de lebrez, perdizez, e coelhoz”3.  
 

                                                             
1 Cfr. Idem, ibidem. 
2 Cfr. Roberto VINAGRE, “Foral Manuelino de Alcáçovas. 10 de Setembro de 1512”, in 500 Anos – Foral Manuelino. 10 de Setembro 
de 1512 – 10 de Setembro de 2012 [em linha], 2012, [consultado a 18 de novembro de 2013], Disponível em: 
http://issuu.com/67482/docs/comemoracao_500_anos_foral_programa?e=4226587/2808811 
3 “Memória Paroquial da freguesia de Alcáçovas, comarca de Évora, 1758” (ANTT, Memórias Paroquiais, Vol. 39, nº 150, pp. 891 a 
910), in Fátima FARRICA (transcrição) [em linha], [consultado a 18 de novembro de 2013], Disponível em: 
http://portugal1758.di.uevora.pt/index.php?option=com_customproperties&task=tag&tagName=Concelho+-
+Freguesia%3AViana+do+Alentejo+-+Alc%C3%A1%C3%A7ovas&Itemid=58 

http://issuu.com/67482/docs/comemoracao_500_anos_foral_programa?e=4226587/2808811
http://portugal1758.di.uevora.pt/index.php?option=com_customproperties&task=tag&tagName=Concelho+-+Freguesia%3AViana+do+Alentejo+-+Alc%C3%A1%C3%A7ovas&Itemid=58
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Nesta altura, segundo o mesmo clérigo, a vila e termo de Alcáçovas contava com 1671 habitantes, 
tendo duas feiras francas ao longo do ano: a de São Geraldo (a 13 de outubro) e a de São Bartolomeu 
(24 de agosto, junto ao convento de N. Sr.ª da Esperança), havendo ainda um mercado que se 
realizava nos dias do Espírito Santo (junto do mesmo convento).  
Em 1836, na sequência da reforma administrativa iniciada por Mouzinho da Silveira, Alcáçovas passa 
a integrar o concelho de Viana do Alentejo. As últimas décadas do século XIX assinalam a fundação 
de duas instituições relevantes do ponto de vista comunitário: em 1885, após a união das bandas 
musicais dos “nalgueiros” e dos “pés frescos”, é inaugurada a Sociedade União Alcaçovense; e em 
1888, conclui-se a construção da Escola Oficial, projeto do distinto alcaçovense Luís Augusto Tavares 
Fragoso e da iniciativa e contribuição de muitos particulares alcaçovenses, tendo como objetivo dar 
resposta a nível pedagógico face ao constante aumento demográfico da população da freguesia. 
 
Já o século XX é marcado pela reabertura do Hospital da Misericórdia, a 18 de Maio de 1924, após 
alguns anos encerrado; e pela chegada da energia elétrica à vila, decorria o ano de 1956, sendo 
ambos os factos motivo de regozijo da população. Mais recentemente, a 9 de setembro de 1973, no 
Monte Sobral, a escassos quilómetros da vila das Alcáçovas, ocorre a segunda reunião pré-
revolucionária de militares portugueses, dando origem ao Movimento das Forças Armadas que 
conduzirá a Revolução de Abril de 1974.  
 
Além de rica produtora de cereais e azeite, criando gado de todas as espécies, saliente-se, no plano 
dos ofícios, o protagonismo adquirido desde cedo pelas oficinas de chocalhos1. A atividade dos 
chocalheiros em Alcáçovas, já mencionada em documentação setecentista, poderá ter tido origem 
em séculos anteriores, tendo vindo a perpetuar-se de geração em geração até ao presente. No livro 
A Vila de Alcáçovas. Sua História, Suas Belezas, Seu Comércio e Sua Indústria (Lisboa, 1924), José 
Augusto do Rosário elenca as várias oficinas de chocalheiros que então laboravam na vila e assinala 
com interesse os passos que compõem o fabrico dos chocalhos (desde o corte do metal até à 
afinação), bem como as várias designações destes de acordo com as suas dimensões e 

                                                             
1 No que se refere à indústria tradicional da vila, assinale-se o aumento de unidades fabris em Alcáçovas nos inícios do século XX. Em 
1924, a vila contava com três fábricas de moagem, algumas de manipulação corticeira e uma pequena oficina de fundição. Cfr. Mário 
do ROSÁRIO, A Vila de Alcaçovas. Sua História, Suas Belezas, Seu Comercio e Sua Industria, Lisboa, Sociedade Nacional de 
Tipografia, 1924, p. 41.    



 
 

 

     Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

67 

características (reboleiro, picadeira, piquetes, serranas, etc.), destacando o papel apreciável 
assumido pelo referido ofício. Os diferentes tipos de sons e tamanhos destas peças são determinados 
pelo gado a que se destinam. Os maiores são para as vacas, os mais pequenos são para as ovelhas 
e cabras. Antigamente, seria comum, também, o uso de chocalhos em porcos1.  
Hoje em dia, além da função utilitária associada à pecuária, esta tradição está também relacionada 
ao artesanato e à decoração, sendo de assinalar as tentativas de conjugar a tradição com a 
industrialização para responder aos desafios que põem em causa a continuidade desta arte.    
 

AGUIAR 
 

Quanto à povoação e freguesia de Aguiar, pouco se sabe acerca da sua origem. Nas imediações da 
vila regista-se a presença de uma anta, conhecida como anta de Aguiar ou anta do Zambujeiro, 
monumento megalítico cujas origens remontarão ao período Neolítico, comprovando a presença 
humana desde épocas muito remotas. Segundo alguns investigadores, este monumento funerário 
poderá estar associado à provável vizinhança de um pequeno povoado, antepassado remoto da atual 
vila, situado no chamado “Cabeço de Aguiar”, que se atribui ao período proto-histórico designado por 
Idade do Ferro2. 
 
Trabalhos de investigação arqueológica promovidos em 2007 pelo Instituto Arqueológico Alemão 
confirmaram, entretanto, a presença da cultura calcolítica. Foi identificada perto de Aguiar, na 
Herdade da Angerinha, uma pequena mina de cobre, cuja exploração, iniciada na Idade do Cobre ou 
do Bronze, ter-se-á prolongado até ao período islâmico3. 
 
Por informação divulgada na historiografia de Túlio Espanca, a fundação de Aguiar sucede de um 
enigmático “Agar” – topónimo com origem na tradição oral local. Todavia a divulgação desta teoria 
pode decorrer de um erro interpretativo de algum texto medieval em que o topónimo Aguiar assuma 
a forma abreviada de “Agar”.  
                                                             
1 Cf. “Um chocalheiro apaixonado pelo seu ofício”, in Boletim Municipal de Viana do Alentejo, n.º 67, Julho de 2010, p. 17. 
2 Francisco BAIÃO, “Novos topónimos de Aguiar – fundamentação” [em linha], 2012, p. 4 [consultado a 18 de novembro de 2013], 
Disponível em: http://www.cm-vianadoalentejo.pt/NR/rdonlyres/E22EBFD3-FA50-4018-90A9-
44B2EBD32518/0/Toponimia_Aguiar_fundamentacao.pdf 
3 Idem, “Notas sobre a ocupação Pré-Histórica do Concelho de Viana do Alentejo – II”, in Op. Cit. , p. 27.  

http://www.cm-vianadoalentejo.pt/NR/rdonlyres/E22EBFD3-FA50-4018-90A9-44B2EBD32518/0/Toponimia_Aguiar_fundamentacao.pdf
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Aguiar surge também associada a um local de passagem da via romana que ligava Pax Júlia, a atual 
Beja, a Ebora Liberalitas Júlia, a cidade de Évora. Na qualidade de pároco desta freguesia, o célebre 
humanista André de Resende observou aqui, em meados do século XVI, um ou mais marcos miliários 
que indicavam as milhas romanas percorridas ou a percorrer. Vinda de Évora, esta estrada entraria 
no território de Aguiar pela zona do Aguilhão, linha de água subsidiária da Ribeira do Xarrama, 
atravessando depois a povoação, levando a pensar que a mesma poderá ter tido origem num local 
de paragem deste itinerário, onde os viajantes aliviavam a fome e a sede. De Aguiar para sul, a 
estrada dirigia-se à Angerinha, herdade da referida antiga mina de cobre aberta no período 
calcolítico1. 
 
Toda esta zona, que durante o domínio muçulmano terá pertencido à área de jurisdição da “kwra” 
islâmica de Yabura, a atual Évora, dará origem ao pequeno concelho de Aguiar que recebe o seu 
primeiro foral em 1287, atribuído por D. Dinis2. 
 
Durante o século XV D. Afonso V doa o concelho, em conjunto com as terras de Oriola, a Diogo Lopes 
Lobo, pai de D. Maria de Sousa que veio a casar com D. João Fernandes da Silveira, primeiro barão 
do título de Alvito. Aguiar constituiu parte do dote para este matrimónio, facto que esteve na origem 
da incorporação da povoação e do seu território na casa dos conde-barões de Alvito, assim 
permanecendo até à extinção dos senhorios.  
 
Destaca-se o facto de André de Resende, célebre humanista e figura maior da cultura e das letras 
portuguesas, ter exercido o cargo de pároco nesta pequena comunidade em meados do século XVI. 
Neste período, de acordo com o “numeramento” de 1527 ordenado por D. João III, Aguiar contava 
com menos de duzentas almas. Apesar de haver na terra uma casa paroquial, Resende residia em 
Évora, deslocando-se a Aguiar todas as semanas para ali rezar missa. Atribui-se ao ilustre clérigo a 
primeira identificação e estudo da estrada romana que atravessava o território e povoação de Aguiar. 

                                                             
1 Idem, “Novos topónimos de Aguiar – fundamentação” [em linha], 2012, p. 5 [consultado a 18 de novembro de 2013], Disponível em: 
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/NR/rdonlyres/E22EBFD3-FA50-4018-90A9-
44B2EBD32518/0/Toponimia_Aguiar_fundamentacao.pdf 
2 Alguns autores indicam a data de 1269 como a do primeiro foral de Aguiar, tendo como outorgantes Estêvão Rodrigues e D. Marinha 
Martins. Contudo, tal documento, a ter de facto existido, referir-se-ia a uma “carta de povoamento” e não propriamente a uma carta de 
foral. Cfr. Idem, ibidem, p. 11. 

http://www.cm-vianadoalentejo.pt/NR/rdonlyres/E22EBFD3-FA50-4018-90A9-44B2EBD32518/0/Toponimia_Aguiar_fundamentacao.pdf
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Em 1747, no seu Diccionario Geografico, o Padre Luiz Cardoso faz de Aguiar a seguinte descrição: 
“Esta situada em agradável planície; e chamou-se em outro tempo Agar, como consta do foral, que 
lhe deu o Senhor Rey D. Diniz, que depois reformou o Senhor Rey D. Manoel em Lisboa a 20 de 
Novembro de 1516. Consta a Villa dentro de si de cento e quarenta moradores: he abundante de paõ, 
gado e caça; e o que se colhe em mayor abundância, he centeyo. He seu Donatario o Conde Baraõ 
de Alvito (…) Tem seu Termo próprio, que termina para o Sul em hum ribeiro chamado o Alparcacá 
(…) A Igreja Paroquial fica dentro do Povo em hum rocio por onde corre a estrada Real desta Provincia 
do Alentejo”1. 
 
Por seu lado, o capelão D. António Mello e Castro, nas Memórias Paroquiais de 1758, refere-se à vila 
como local de contínua passagem de viajantes, assinalando as comodidades e condições que aquela 
reunia para o seu acolhimento, designadamente, três estalagens “muy suficientes em que se acha 
sufrivel agasalho e prompta providencia de pão, carne, peixe e mais generos necessarios ao sustento 
da vida"2. 
 
Durante um breve período a paróquia de Aguiar integrou a diocese de Beja, logo após a criação desta 
em 1770, tornando à diocese de Évora por alvará de 25 de setembro de 1773. A sua administração 
pública estava subordinada ao concelho de Alvito, com seus juízes ordinários e vereadores, mas a 
alcaidaria pertencia à Provedoria de Évora, mantendo-se este status quo até à extinção dos vínculos, 
já em pleno século XIX.  
 
O concelho de Aguiar acabará por ser extinto, porquanto se apresentava com a população muito 
diminuta, sendo o seu território anexado ao de Viana do Alentejo em 1836, na sequência das reformas 
administrativas empreendidas por Mouzinho da Silveira.      
 
 

                                                             
1  Luiz CARDOSO, Diccionario Geographico, tomo I, Lisboa, s.n., 1747, apud Francisco BAIÃO, “Novos topónimos de Aguiar – 
fundamentação” [em linha], 2012, p. 11 [consultado a 18 de novembro de 2013], Disponível em: http://www.cm-
vianadoalentejo.pt/NR/rdonlyres/E22EBFD3-FA50-4018-90A9-44B2EBD32518/0/Toponimia_Aguiar_fundamentacao.pdf 
2 “Memória Paroquial da freguesia de Aguiar, comarca de Évora” (ANTT, Memórias Paroquiais, Vol. 1, nº 58, pp. 405 a 410), in João 
COSME, e José VARANDAS, (introdução, transcrição e revisão), Memórias Paroquiais (1758-1759), vol. I [Abação-Alcaria], Lisboa, 
Centro de História da Universidade de Lisboa e Caleidoscópio, 2010, pp. 293-298. 

http://www.cm-vianadoalentejo.pt/NR/rdonlyres/E22EBFD3-FA50-4018-90A9-44B2EBD32518/0/Toponimia_Aguiar_fundamentacao.pdf
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PARTE III. O CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO. 
SINGULARIDADES DO TERRITÓRIO BIOFÍSICO  
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III.1. O TERRITÓRIO BIOFÍSICO.  
PALCO E CONDICIONADOR DA AÇÃO 
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III.1.1. O TERRITÓRIO BIOFÍSICO. O CONHECIMENTO COMO BASE 
PARA O ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO  

 
 
A singularidade dos territórios, as suas caraterísticas mais próprias e especificidades advêm da inter-
relação dos diversos fenómenos que neles têm lugar. Os fenómenos (bio)físicos que ocorrem no 
território como o clima, a litologia, a morfologia do terreno, a ocupação do solo, condições da rede 
hidrográfica, hidrologia, etc. constituem elementos caraterizadores muitas vezes apreendidos 
empiricamente ou de modo não integrado. Outras vezes são simplesmente esquecidos ou assumidos 
per si, negligenciando-se que se inserem num sistema e que são eles que dão identidade a um 
território, conferindo-lhe especificidades, potencialidades, condicionalismos ou impondo limiares de 
tolerância e necessidades de adaptação ao desenvolvimento do território (FERREIRA, 2005; 

SIRGADO, 1993). 
 
Assim, tomar conhecimento destes fenómenos e do modo como contribuem para tornar os espaços 
singulares, é fundamental para se conhecer um território e garantir assim a sua sustentabilidade. 
Será, deste modo, mais fácil procurar compatibilizar os “princípios de conservação da natureza, com 
as necessidades humanas e as exigências económicas” (SADLER, 1994), que traduzem os pilares 
do desenvolvimento sustentável. 
 
O PDMVA deve assim integrar a análise aos elementos físicos que caraterizam o território concelhio, 
pois deles advém conhecimento de base para o ordenamento do território, sustentabilidade e 
desenvolvimento. 
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III.2. AMBIENTE CLIMÁTICO E TERRITÓRIO 
 
 
A dimensão do território Português, pouco extenso em latitude e fundamentalmente em longitude, 
pode induzir uma diversidade climática pouco acentuada, dada a relativa proximidade e 
homogeneidade. No entanto, verifica-se que, mesmo num território pouco vasto, se distinguem 
singularidades e heterogeneidades ao nível do clima, e necessariamente de outros fatores do território 
com influência, também, no ritmo, regiões e paisagens climáticas. Verifica-se uma grande 
heterogeneidade principalmente entre o Norte e o Sul, mas também de Este para Oeste, assimetria 
esta apontada por RIBEIRO, et al. (1991) como um dos fatores mais marcantes de singularidade 
climática do nosso país. FERREIRA, (2005) acrescenta ainda que “se não confusão possível entre o 
ambiente climático do Minho e do Algarve, as nuances existentes em cada região climática do país 
não são tão simples de descrever e de explicar, e, no entanto, o ambiente climático nesta escalas 
mais finas é um fator físico importante na organização do espaço”.  
 
Verifica-se pois, que as diferenças climáticas, por mais ténues que possam parecer, influenciam direta 
ou indiretamente outros fenómenos, como a distribuição da população e das suas atividades, mas 
também da vegetação ou da disponibilidade de água, etc. (PEIXOTO, 1987). Compreende-se assim 
que o conhecimento do clima e das condições climáticas de um dado território seja fundamental no 
âmbito de um PDM.  
 
Na análise climática do concelho recorreu-se a informação relativa aos elementos do clima1 para as 
estações climatológicas do Alentejo Central e a bibliografia de referência sobre o tema. 
 
 

                                                             
1 A informação recolhida reporta-se apenas à precipitação média anual (mm) e à temperatura média mensal (°C), com dados para a 
normal 1961-1990 (SNIRH), sempre que possível, e para a normal 1971-2000 para as estações de Évora e Beja (IPMA). Os dados de 
humidade relativa (%, rumo e velocidade do vento (km/h) e ocorrência de geada no concelho foram obtidos para a normal 1951-1980, 
sempre que possível ou aproximadamente. 
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III.2.1. CLIMA. DA IMPORTÂNCIA DO ESTUDO AO FUTURO DO CLIMA 
NO MUNDO E EM VIANA DO ALENTEJO 

 
 
A mudança do clima a nível global é foco de crescentes abordagens. No entanto, a mudança climática 
não está relacionada apenas com as alterações do clima, é um processo natural integrante no sistema 
físico da Terra, e que pode ou não ser acelerado pela ação Humana. O clima teve e continuará a ter 
mudanças, alterações e oscilações (PEIXOTO, 1987).  
 
Todavia, as alterações do clima que se aferem, colocando pelo menos em parte a responsabilidade 
no Homem, têm sido alvo de preocupação crescente suscitando movimentos que remontam pelo 
menos a 1972 (Convenção Mundial para o Meio Ambiente em Estocolmo) e 1979 (Convenção de 
Genebra). Estes encontros viriam a resultar na publicação do Relatório Brundtland - “O Nosso Futuro 
Comum” - que lança o paradigma do desenvolvimento sustentável, tendo no ano seguinte sido 
constituído o Intergovernamental Panelon Climate Change (IPCC) - num grupo interdisciplinar 
especializado criado para estudar a evolução do clima, nomeadamente com base em cenários 
simulados a partir das condições climáticas atuais, designadamente, de aumento da temperatura e 
do aumento do nível do mar até ao final deste século, atendendo às opções tomadas atualmente 
(IPCC, 2007)1 (vd. figura III.1.1). 
Do que consta no relatório, ao nível da temperatura, prevê-se um aumento significativo desta até ao 
final do século (4 °C), com destaque para um cenário que correspondem à continuação intensiva do 
uso de combustíveis fósseis (a vermelho no gráfico) (vd. figura III.2.1). O mesmo ocorre para a subida 
do nível médio do mar, que no cenário mais desfavorável pode ser de 40 cm (vd. figura III.2.1), e no 
melhor cenário é de cerca de 25 cm, o que revela que as alterações terão sempre um reflexo futuro, 
mesmo que se inicie o combate imediatamente.  

                                                             
1 O IPCC publicou relatórios em 1990, 1995, 2001, 2007 e 2013. É também daqui que decorre a elaboração do Special Reporton 
Emission Scenarios (SRES) - Relatório Especial de Cenários de Emissões. 
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A um nível global, os cenários do IPCC (2007) revelam ainda que é esperado um aumento 
generalizado da temperatura, principalmente no hemisfério norte, um aumento da frequência de dias 
e noites quentes com um aumento da ocorrência de ondas de calor e de eventos de precipitação 
intensa e concentrada, bem como de tempestades tropicais, com consequentes aumentos de 
precipitação e velocidade do vento até 2100.  
 
A um nível regional foi possível utilizar os modelos do IPCC, o que foi conseguido para a Península 
Ibérica por SANTOS, et al., (2001) através do Projeto SIAM1, com projeções para o período 2080-
2100 (vd. figura III.2.2). O projeto SIAM aponta para mudanças significativas no aumento do número 
de dias com temperatura superior a 35 °C em Portugal Continental, destacando-se o vale do 
Guadiana, onde se preveem mais de 100 dias com temperatura acima deste valor (vd. figura III.2.2). 
Para a área do concelho de Viana do Alentejo prevê-se um aumento entre os atuais 10-30 dias, 
para 80-100 dias por ano com temperatura acima de 35 °C - um valor muito elevado. 
 
 
 
 

                                                             
1 Climate Change in Portugal: Changes, Impacts and Adaptation Measures.(Alteração climática em Portugal: alterações, impactes e 
medidas de adaptação). 

Figura III.2.1 
O clima global no século XXI (cenários SRES) 

 

 
Fonte: SPM (IPCC, 2000) 
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Relativamente à precipitação, o Projeto SIAM (SANTOS, et al., 2001) prevê reduções significativas, 
que podem ser na ordem dos 100mm, embora com um aumento da irregularidade, verificando-se uma 
diminuição no verão, que pode atingir os 20% (relativamente ao registado atualmente), e um aumento 
de precipitação no inverno, acompanhado do aumento do número de dias com precipitação, o que 
poderá desencadear um aumento da ocorrência de cheias (vd. figura III.2.3). 
 

 
Para a área do concelho de Viana do Alentejo, os dados do IPCC (2007) para a Península Ibérica, 
mostram uma previsão de diminuição da precipitação entre o inverno e o verão em 2080-2099 que 
pode ser de menos 30% da verificada atualmente. 

Figura III.2.2 
Número de dias com T °C≥ 35 °C (dias quentes), normal 61-90, modelo de controlo e anomalia para 2080-2100 

 

 

Fonte: SANTOS (2001) 

Figura III.2.3 
Alteração da precipitação média anual, no inverno e verão entre 1980-1999 e 2080-99, para o 

Mediterrâneo  
 

 

Fonte: IPCC (2007) 
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A posição geográfica do concelho salvaguarda-o da subida do nível do mar, no entanto o aumento da 
temperatura parece ser inevitável, e nem a proximidade relativa ao oceano parece conseguir amenizar 
essa tendência. A concentração e irregularidade da precipitação podem levar a um aumento do 
número e intensidade das cheias e os fenómenos extremos serão mais frequentes e intensos, e.g., 
ondas de calor e de frio e secas, com consequências ao nível da saúde pública ou da disponibilidade 
de água e alimentos, uma tendência preocupante. 
 
Apesar de tudo, mesmo que a mudança de atitudes e comportamentos se verifique de imediato, as 
consequências do modo como vivemos até agora refletir-se-á no futuro, pelo que a adaptação terá 
de ser sempre um caminho a seguir. Naturalmente, a mudança de atitude deve ser o primeiro passo 
para evitar as piores consequências possíveis. 
 
 

III.2.2. DO CLIMA DE PORTUGAL AO CLIMA DE VIANA DO ALENTEJO 
 
 
O clima constitui um elemento fundamental do território, pela forma como pode determinar a fixação 
de população, tipos de atividades e modos de vida, determinando e.g., a existência e disponibilidade 
de água e solo para a agricultura ou a distribuição da vegetação. Constitui pois, direta ou 
indiretamente, um elemento do território que lhe oferece fraquezas e potencialidades, sendo de 
destacar entre os seus fatores, determinantes para Portugal e para Viana do Alentejo, a latitude, a 
posição geográfica e o relevo, entre outros. 
 
No caso do clima de Portugal Continental, estes fatores são fundamentais para se compreenderem 
as diferenças que se fazem sentir num território tão pequeno. A latitude condiciona a circulação geral 
da atmosfera e a forma como as principais massas de ar e sistemas climáticos atingem o território 
continental que, enquanto parte da península ibérica, se encontra “no limite setentrional da zona das 
altas pressões subtropicais” (RIBEIRO, et. al., 1991). 
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As diferentes massas de ar que atingem o território, com proveniência subtropical e polar, e as suas 
variações ao longo do ano, mas também a posição do território, na fachada atlântica do continente 
europeu, a proximidade ao Mediterrâneo e ao Norte de África conferem-lhe grande diversidade 
espacial e temporal de tipos de tempo ao longo do ano, com grandes contrastes espaciais. O fator 
que mais contribui para os contrastes internos é o relevo e a distância ao mar. Esta assimetria 
contribui em grande medida para as grandes irregularidades na distribuição da precipitação anual, 
que pode atingir 3000mm na serra do Gerês e menos de 400 mm no vale do Guadiana e fachada 
meridional do continente. Também de oeste para este as diferenças na precipitação são 
assinaláveis, diminuindo gradualmente para o interior, e também a temperatura média, superior no 
litoral, o que ocorre devido ao efeito de continentalidade no interior do país.  
 
Os contrastes permitem identificar regiões climáticas, onde os elementos do clima contribuem para a 
individualização de setores que correspondem a tipos de clima. É neste quadro que ALCOFORADO 
et. al. (1993) definiu, com base nos índices climáticos de Gaussen1 e Emberger2, uma classificação 
bioclimática para Portugal continental que resultou em 5 domínios (Atlântico, Pré-Atlântico, Pré-
Mediterrâneo interior, Pré-Mediterrâneo litoral e Mediterrâneo), (vd. figura III.2.4). Constata-se 
também aqui, que o Rio Tejo surge grosso modo como o limite físico que individualiza a região 
Atlântica da Mediterrânea e ainda que apesar de pouco extenso, o território encerra grandes 
contrastes espaciais no que respeita à diversidade climática, fruto da posição geográfica, relevo e 
proximidade ao litoral. De acordo com a classificação bioclimática de ALCOFORADO et. al. (1993), o 
concelho de Viana do Alentejo é afetado pelo clima Pré-Mediterrâneo Interior (vd. figura III.2.4), com 
uma elevada correlação entre os valores dos Índices de Gaussen e  Emberger. 
 
 
 
 
 
                                                             
1 O Índice de Gaussen relaciona o número de meses e dias secos do ano, durante o período seco (definido como o período em que a 
precipitação é inferior a duas vezes o valor da temperatura (P<2T)), com a precipitação e os dias de nevoeiro desse período. 
2 O Índice de Emberger considera o total da precipitação anual e as temperaturas máxima e mínima médias. O índice é representado 
com recurso ao “Climagrama” de Emberger que permite identificar andares climáticos e distribuir as estações de acordo com as suas 
caraterísticas climáticas (ALCOFORADO, et.al., 1993). 
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Também a classificação climática de Köppen1 dá conta das assimetrias climáticas do território 
continental a qual se baseia na temperatura média mensal e na distribuição da precipitação para 
definir zonas uniformes e tipos de clima para cada zona. De acordo com o método proposto por 
Köppen, RIBEIRO, et.al. (1991) fez uma adaptação ao território nacional da qual resultaram 4 tipos 
diferenciados de clima: Csa, Csb, Csc e Bs (vd. figura III.2.5). 
 

Atentos à figura III.2.5, constata-se uma clara assimetria litoral-interior e norte-sul, com o setor 
meridional e o vale superior do Douro sob o domínio do clima Csa - um clima quente e temperado2 
(C) com a estação seca coincidente com o verão (s) e temperatura média mensal do mês mais quente 
acima de 22 °C (a) (STRAHLER, 1992). O setor setentrional e a fachada Atlântica sul encontram-
se sob o domínio do clima Csb, muito semelhante ao Csa, embora com a temperatura média do mês 

                                                             
1 Segundo PEIXOTO (1987) esta classificação é a mais perfeita, pela sua adaptação à paisagem aos aspetos do revestimento vegetal 
do Globo, baseando-se nos valores médios de temperatura do ar e na quantidade de precipitação, resultando na distribuição 
correlacionada destes dois elementos ao longo do ano. 
2 É ainda referido que a temperatura média do mês mais frio se situa entre 18 °C e -3 °C (STRAHLER, 1992). 

Figura III.2.4 
Domínios bioclimáticos de Portugal Continental 

 
 
Fonte: Alcoforadoet al., (1993) 

Figura III.2.5 
Classificação climática de Köppen para Portugal 

continental 

 
Fonte: RIBEIRO, et. al.(1995, adaptado por Lautensach)  
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mais quente inferior a 22 °C e com pelo menos 4 meses com temperatura média acima de 10 °C. Os 
autores destacam ainda o clima da Serra da Estrela, como Csc (com menos de 4 meses com 
temperatura média acima de 10 °C) e o clima do Algarve meridional e bale inferior do Guadiana, como 
sendo BS ou BSs, “um clima de estepe, com chuvas preponderantes de inverno” (RIBEIRO, et. al., 
1991) (vd. figura III.2.5) 
 
O Alentejo, onde se integra o concelho de Viana do Alentejo, de acordo com aquelas classificações 
enquadra-se no tipo de clima Pré-Mediterrâneo interior (ALCOFORADO, et. al., 1993) e no tipo de 
clima Csa, da classificação de Köppen. É um “clima mesotérmico” (PEIXOTO, 1987), i.e., com 
temperaturas médias anuais na ordem dos 15-17 °C, sendo o inverno tépido (RIBEIRO, et. al., 1994) 
e o verão quente e seco, com a média do ar no mês mais quente sempre superior a 22 °C, e máximos 
que podem ultrapassar os 35 °C (MABBERLY e PLACITO, 1993). Relativamente à precipitação, a 
média anual é na ordem dos 600 a 1000 mm, com estiagem que se prolonga por quatro meses 
(RIBEIRO, et.al. 1999). 
 

PRECIPITAÇÃO MÉDIA ANUAL 
 
De um modo geral verifica-se que a precipitação média anual varia entre os cerca de 500mm e os 
850 mm no Alentejo Central, destacando-se dois centros pluviogénicos principais: um a ocidente 
marcado pela Serra de Monfurado com a estação de S. Pedro do Escoural a registar a precipitação 
mais elevada (832,6 mm), verificando-se um sub-centro na área de Alcáçovas, onde a precipitação 
média anual foi superior a 700 mm; o outro centro pluviogénico situado na área Serra de Ossa e 
Maciço Calcário de Estremoz, onde a interpolação linear pelo relevo revela precipitação superior a 
700 mm, embora os registos das estações de Estremoz e Alandroal sejam de 630,6 mm e de 664,2 
mm, respetivamente. A área de influência da Serra de Monfurado é superior à da Serra de Ossa e 
Maciço Calcário de Estremoz, desenvolvendo-se fundamentalmente para Noroeste (estação de Lavre 
com 669,6 mm) e Sudeste (estação de Portel com 647,6 mm) (figura III.2.6). Entre os dois relevos 
desenvolve-se uma área deprimida, com orientação NW-SE, onde a precipitação média anual é, em 
regra, inferior a 600mm (611,2 mm no concelho de Arraiolos) e onde se observam os valores mais 
baixos das estações de Reguengos de Monsaraz (540,1 mm) e Mourão (527,1 mm).  
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É clara a influência do Vale do Guadiana e da continentalidade nestes registos, corroborada pelos 
dados relativos aos domínios e classificações bioclimáticas analisados anteriormente.  
 
No concelho de Viana do Alentejo (vd. figura III.2.6), é a estação de Alcáçovas que apresenta o 
valor de precipitação mais elevado do concelho (723,6 mm), por influência da serra de Monfurado, 
mas também devido aos relevos próximos (Nossa Sr.ª da Esperança – 282 m e Outeiro da Cruz – 
257 m). A estação de Viana do Alentejo regista um valor um pouco mais reduzido, próximo dos 700 
mm, também influenciado pelo relevo definido pelo Monte de S. Vicente – 370 m). São valores 
relativamente elevados para o conjunto das estações do Alentejo Central, embora enquadrados nos 
valores das estações com maior influência da Serra de Monfurado. 

 
 
 

Figura III.2.6 
Precipitação média anual 

 
 Fonte: http://snirh.pt; CAOP 2014. 

http://snirh.pt/
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TEMPERATURA MÉDIA ANUAL 
 
No que respeita à temperatura média anual no Alentejo Central existiam poucos registos, pelo que 
a interpolação linear pelo relevo foi fundamental para a elaboração da figura III.2.7, onde se verifica 
uma diminuição generalizada de Oeste para Este e no vale do Guadiana. O resultado apresentado é 
muito influenciado pela ausência de registos, pelo que a distribuição da temperatura apresentada é 
muito condicionada pelo relevo. 
 
Verifica-se assim que as áreas mais movimentadas e de altitudes superiores apresentam os valores 
mais baixos de temperatura média anual, inferiores a 16 °C, como são as serras de Monfurado e de 
Portel e a Serra de Ossa e o Maciço Calcário de Estremoz. Os setores ocidentais da região 
apresentam os valores mais elevados de temperatura média anual (vd. figura III.2.7), pela localização 
geográfica, mais próxima do litoral e em áreas mais aplanadas, associadas à bacia do Sado (em 
termos hidrológicos e geomorfológicos). 
 
No concelho de Viana do Alentejo apenas a sede deste tem registo de temperatura média anual, 
com 15,2 °C (vd. figura III.2.7). Este valor reflete parte a influência do Monte de São Vicente na vila, 
que condiciona a exposição solar recebida, tornando aquela menos soalheira e condicionando em 
certa medida a temperatura média diária e mensal. A altitude é também um fator determinante já que 
a estação de Viana do Alentejo se encontra a uma altitude de 314 m, quando outras estações em 
análise estão a altitudes normalmente inferiores a 100 m. No setor de Alcáçovas os valores estimados 
são um pouco superiores aos da sede de concelho, provavelmente por influência do valor registado 
na estação da Barragem de Pego do Altar, a oeste (16,3 °C) (vd. figura III.2.7). 
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HUMIDADE RELATIVA (%) 

 
Para o estudo da Humidade Relativa (%) foram utilizados os dados da normal 1951-1980 (INMG, 
1992), e apenas para as estações de Alcácer do Sal, Évora e Viana do Alentejo, como é possível 
observar nos gráficos da figura III.2.8. As diferenças médias mensais são ténues, com valores médios 
na ordem dos 80%, embora a estação de Évora os valores sejam mais regulares, inferiores a 80% 
apenas em julho e agosto (com 77 e 79%, respetivamente). Importa referir que Évora regista valores 
para as 6h e Alcácer e Viana do Alentejo para as 9h (vd. figura III.2.8). 
 
Nas estações de Alcácer do Sal e Viana do Alentejo os valores são muito semelhantes, descendo 
abaixo dos 70% entre junho e agosto, apresentando valores superiores a 80% nos meses de inverno, 
embora não ultrapassando os 90% (vd. figura III.2.8). 
 

Figura III.2.7 
Temperatura média anual 

 
 Fonte: http://snirh.pt; CAOP, 2014. 

http://snirh.pt/
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FREQUÊNCIA E VELOCIDADE DO VENTO (km/h) 

 
No que respeita ao vento, os dados utilizados também se reportam à normal 1951-1980 e, à 
semelhança da análise à humidade relativa (%), podem ser observados para as estações de Alcácer 
do Sal, Évora e Viana do Alentejo (vd. figura III.2.9). 
 
A observação dos gráficos da figura III.2.9 permite verificar que os rumos dominantes (frequência) 
para todas as estações são de NW, com valores acima de 20%. No que respeita à estação de 
Alcácer do Sal verifica-se que o rumo NW registou 23,3% das ocorrências, seguido do rumo de W, 
com 19,6%. A velocidade do vento máxima registada foi de 9,9 km/h para o rumo SW, que à 

Figura III.2.8 
 

Humidade relativa (%), (9h) 
Alcácer do Sal (1951-1980) 

 

 

Humidade relativa (%), (6h) 
Évora (1951-1980) 

 

 

Humidade relativa (%), (9h) 
Viana do Alentejo (1951-1980) 
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semelhança dos outros sumos do quadrante de Oeste são os que apresentam velocidade superior, 
revelando assim a sua proximidade ao litoral e influência da circulação de Oeste. 

 
Na estação de Évora o rumo de NW atingiu 27,9% de frequência de ocorrência, seguido do sumo de 
SW, com 14,5%. A velocidade média do vento foi sempre superior a 12 km/h, atingindo-se o máximo 
no quadrante NW, com 18,4 km/h. 
 
No que respeita à estação de Viana do Alentejo, há a dominância dos rumo NW e NE, embora este 
último inferior a 20% (18,3%). Apesar deste domínio, a estação apresenta rumos muito equilibrados, 
destacando-se os rumos de S e SE, com uma frequência elevada, e que em associação com as 

Figura III.2.9 
Frequência (%) e velocidade (km/h) médias do vento, por rumo 

 
Frequência (%) e velocidade (km/h) médias do vento,  

por rumo, Alcácer do Sal (1951-1980) 

 

Frequência (%) e velocidade (km/h) médias do vento,  
por rumo, Évora (1951-1980) 

 
Frequência (%) e velocidade (km/h) médias do vento,  

por rumo, Viana do Alentejo (1951-1980) 
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velocidades verificadas (12,5 e 13,8 km/h, respetivamente), poderão contribuir para os valores de 
precipitação registados (vd. figuras III.2.6 e III.2.9). 
 

GEADA (N.º DE DIAS) 
 
Os registos de ocorrência de número de dias com geadas, por mês1 para as estações em análise 
reportam-se ao período 1951-1988 para Alcácer do Sal, 1956-1988 para Évora e 1956-1985 para 
Viana do Alentejo (vd. quadro III.2.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifica-se que a estação de Viana do Alentejo regista o maior número de dias com geada por 
ano (1188 dias) na série de dados utilizada, com destaque para os meses de janeiro (302 dias) e 
dezembro (311), embora se constate que para o período em análise, em termos médios, a ocorrência 
de geada se prolongou até maio. A estação de Alcácer do Sal regista um valor semelhante ao de 
Viana do Alentejo, embora ligeiramente inferior, com valores semelhantes em janeiro e dezembro, 
com a geada a prolongar-se apenas entre outubro e abril (vd. quadro III.2.1). A estação de Évora 
regista um valor muito baixo quando comparada com as outras estações em análise, para o que 
poderá contribuir a sua posição geográfica, ligeiramente sobrelevada relativamente à peneplanície 
circundante. 
 

                                                             
1Vd. capítulo VII.1.2.1. onde se elabora a análise ao número de dias com geada para o Alentejo central, no âmbito dos riscos naturais, 
em concreto dos fenómenos meteorológicos. 

Quadro III.2.1 
Número de dias com geada por mês, para Alcácer do Sal, Évora e Viana do Alentejo 

 
Local (série 
de dados) 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

Alcácer do 
Sal (51-88) 

324 191 85 23 - - - - - 14 106 325 1068 

Évora (56-88) 73 27 16 3 - - - - - 4 18 91 232 
Viana do 
Alentejo(56-
85) 

302 209 161 40 6 - - - - 16 143 311 1188 

Fonte: http://snirh.pt 
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Em síntese pode concluir-se que o clima do concelho de Viana do Alentejo é mediterrâneo, com 
verões quentes e secos, com temperatura média na ordem dos 15 °C, embora no verão ela seja 
superior a 22 °C (de acordo com a classificação de Köppen). A precipitação que atinge o concelho 
é na ordem dos 700 mm, ligeiramente superior a oeste, sendo consequência da influência de relevos 
próximos, o que poderá contribuir em grande medida para a reposição das reservas de água nos 
solos e em reservatórios superficiais e subterrâneos, de importância extrema atendendo aos cenários 
para o futuro do clima na região e no concelho.  

 
 

III.2.3. ASPETOS A RETER PARA O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
 
 
Uma vez analisados os principais fatores e elementos do clima, bem como os cenários possíveis para 
o futuro, importa agora sintetizar os principais aspetos positivos e negativos do clima do concelho, de 
modo a simplificar as orientações que devem ser enquadradas a este nível, no ordenamento e 
planeamento do território. 
 
Os principais pontos fortes registados prendem-se com o tipo de clima, mediterrâneo, que permite 
tirar partido do período seco do ano para o turismo, outras atividades económicas e valorização 
territorial, da precipitação média anual, com valores ótimos no que respeita ao potencial de recarga 
de recursos hídricos, da temperatura média anual moderada e de um regime de ventos com 
velocidades moderadas num quadro global. 
 
Ao nível dos pontos fracos aponta-se a irregularidade das precipitações, fruto das caraterísticas do 
clima, que podem originar valores interanuais muito díspares e chuvas concentradas, mas também 
escassez de recursos hídricos e também o elevado número de dias com geada, que pode influenciar 
muito negativamente a atividade agrícola e a prevenção rodoviária.  
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Deste modo, as principais orientações para o ordenamento que se podem retirar da análise ao clima 
prendem-se sobretudo com a educação ambiental para o presente e para o futuro, mas também 
algumas medidas de proteção individual e coletiva, designadamente: 
 
1. sensibilizar a população para o uso eficiente de água e para o seu armazenamento; 
2. sensibilizar a população para o uso de espécies autóctones nos arranjos de jardins e logradouros; 
3. sensibilizar a população para os efeitos das alterações climáticas e para modos de 

adaptação; 
4. instalar postos de abastecimento de biodiesel e energia elétrica para uso em viaturas; 
5. incentivar os munícipes para o uso de painéis solares ou geradores eólicos domésticos; 
6. colocar sinalética rodoviária nos troços potencialmente mais afetados pela geada; 
7. monitorizar as áreas afetadas pelas cheias e criar meios de salvaguarda, e.g. através da 

autoproteção; 
8. valorizar a manutenção dos logradouros (verdes) e jardins públicos; 
9. remover a nível municipal mecanismos de recolha e armazenamento de água da chuva 

para regas e lavagem de vias. 
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III.3.1. GEOMORFOLOGIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 
A forma como o Homem se apropria do território através das suas atividades, está necessariamente 
relacionada com as caraterísticas do território, como o declive, a morfologia, a distribuição dos 
recursos hídricos e da vegetação ou do clima, que podem condicionar as atividades que para ele 
estão previstas (SIRGADO, 1993). O autor refere mesmo que “grande parte dos problemas de 
ordenamento do território dos concelhos têm um caráter eminentemente físico”. O que significa que 
muitas vezes a capacidade de carga de determinado território é amplamente ultrapassada ou que a 
falta de conhecimento do território pode levar ao desordenamento. 
 
A análise geomorfológica surge assim como um elemento fundamental de conhecimento de um dado 
território, das suas limitações e potencialidades, e necessariamente no âmbito da elaboração de 
Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), mais concretamente de Planos Municipais de Ordenamento 
do Território (PMOT’s). Neste sentido o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT) 1 consagra a importância do conhecimento das caraterísticas físicas de um dado território, 
principalmente através do artigo 85.º, onde se consagra que um PDM estabelece o modelo de 
organização do território, estabelecendo “a caracterização (...) biofísica da área de intervenção” e “a 
definição de sistemas de proteção dos valores e recursos naturais, culturais, agrícolas e florestais, 
identificando a estrutura ecológica municipal (alíneas a) e c) ). A análise geomorfológica é ainda 
fundamental (a par da análise climática, hidrográfica, ou pedológica) na definição da REN2, RAN3 ou 
da delimitação de cartografia de zonas inundáveis4. 
 

                                                             
1 DL 380/99, de 22 de setembro, na redação atual conferida pelo DL 46/2009, de 20 de fevereiro. 
2 DL 166/2008, de 22 de agosto, na sua atual redação dada pelo DL 239/2012, de 3 de outubro, que estabelece o Regime Jurídico da 
Reserva Ecológica Nacional. 
3 DL 73/2009, de 31 de março, que estabelece o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 
4 DL 364/98, de 21 de novembro, que estabelece a obrigatoriedade de elaborar cartas de zonas inundáveis nos municípios com 
aglomerados urbanos atingidos por cheias; DL 115/2010, de 22 de outubro, que aprova o quadro para a avaliação e gestão das zonas 
inundáveis; Lei da água, L 58/2005, de 29 de dezembro. 
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É assim no sentido de se conhecerem as caraterísticas do concelho de Viana do Alentejo que se 
desenvolve o presente capítulo.  
 

 

III.3.2. ENQUADRAMENTO MORFOESTRUTURAL DO CONCELHO 
 
 
O enquadramento morfoestrutural constituía a base da compreensão das caraterísticas 
geomorfológica de um dado território definindo-se em termos gerais a génese da morfologia, o relevo 
e estrutura.  
 
Portugal continental encontra-se dividido em três grandes unidades morfoestruturais: o maciço antigo, 
as orlas mesocenozóicas e as bacias sedimentares do Tejo e Sado cenoantropozóicas (vd. figura 
III.3.1), muito diferentes entre si em termos de idade, constituição e evolução.  
 
O maciço antigo consiste a unidade mais extensa, ocupando cerca de 70% do território continental 
(MEDEIROS, 2000) e é constituído na sua maioria por rochas de idade Paleozóica, de origem 
metamórfica e plutónica.  
 
As orlas mesocenozóicas, ocidental e a meridional, são constituídas fundamentalmente por 
materiais sedimentares e rochas eruptivas, das Eras Secundária e Terciária, como indica a 
designação, sendo as bacias sedimentares do Tejo e Sado porções de crosta que se afundaram 
devido ao peso dos sedimentos provenientes das áreas circundantes e que continuam atualmente o 
seu processo evolutivo por via da continuada sedimentação. 
 
O concelho de Viana do Alentejo desenvolve-se sobre duas das três unidades morfoestruturais: o 
maciço antigo, que se desenvolve em 90% da área, e a bacia do Sado nos restantes 10%, no setor 
Oeste do concelho. O concelho localiza-se ainda na área de transição entre a peneplanície do Alto 
e do Baixo Alentejo, como é possível observar na figura III.3.1., para a qual a tectónica é um fator 
determinante, destacando-se duas grandes áreas: uma a oeste de Alcáçovas, onde o terreno é mais 
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movimentado, e outra a este de Alcáçovas, mais aplanada (vd. figura III.3.2). O concelho integra-se 
ainda na Zona de Ossa-Morena, uma das unidades paleogeográficas e tectónicas do maciço antigo 
(ou Hespérico) (RIBEIRO, et. al., 1995). 

 
No setor oriental do concelho a Serra de Portel consiste num elemento fundamental para a 
caraterização; a serra constitui um compartimento levantado, marginado por falhas: o alinhamento S. 
Bartolomeu – S. Pedro e o alinhamento Vila Ruiva – Vila Alva (FEIO, 1952). Estes alinhamentos 
marginam um nível de erosão que se prolonga para Oeste e no qual se localiza a vila de Viana do 
Alentejo, e que contacta a norte desta localidade com a peneplanície de Évora (FEIO, 1952) (vd. 
figura III.3.2). 
 
No setor ocidental, a Serra é marginada por uma escarpa de falha em frente a Vila Nova da Baronia 
(FEIO, 1952) que se prolonga de Sul para Norte, terminando junto do monte de S. Vicente (374 m), 
um relevo isolado, constituído por calcários cristalinos (mármores datados do Câmbrico) (vd. figura 
III.3.2). Segundo FEIO (1952), este relevo é mais antigo que a escarpa de falha de Vila Nova da 
Baronia, sendo mesmo anterior ao alinhamento S. Bartolomeu – S. Pedro, dado que a sua 
configuração resulta de processos de erosão diferencial (vd. figura III.3.2). 

Figura III.3.1 
Unidades morfoestruturais de Portugal Continental 

 

 
Fonte: CARVALHO (1977-78, adaptado) 





 
 

 

     Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

98 

Na área do concelho, o setor de Alcáçovas revela que a tectónica teve um papel preponderante na 
definição das unidades morfoestruturais, verificando-se que a peneplanície desce gradualmente de 
Évora até aquela localidade, sobrelevada num compartimento levantado (o bloco da Sr.ª da 
Esperança) limitado a sul por uma escarpa de falha (vd. figura III.3.2). Imediatamente a sul de 
Alcáçovas escoa a Ribeira das Banhas, numa posição deprimida, já que a sul desta uma escarpa de 
falha faz levantar outro compartimento, com inflexão para S e SSE. A escarpa de falha com orientação 
N-S, conhecido como o “degrau das Alcáçovas”, prolonga-se para fora da área do concelho, 
atravessando o Rio Xarrama no seu limite e infletindo depois para SE. O degrau a SW, ou degrau do 
Torrão, corresponde à fronteira entre o maciço antigo e a bacia do Sado.  
 
No concelho a Bacia do Sado desenvolve-se a oeste da linha de fratura que prolonga o degrau do 
Torrão para Norte, embora este seja pouco visível por se encontrar muito dissecado (FEIO e 
MARTINS, 1993) (vd. figura III.3.2). A Este do degrau de Alcáçovas a peneplanície encontra-se cerca 
de 100 m mais baixa que no compartimento levantado, decrescendo em direção ao Rio Xarrama 
(FEIO e MARTINS, 1993) (vd. figura III.3.2). 
 
O traçado dos principais cursos de água marca ainda mais a condicionante estrutural no concelho. 
Segundo FEIO e MARTINS (1993) desenvolvem-se no concelho mecanismos de antecedência1 
visíveis no Rio Xarrama pelo degrau das Alcáçovas, onde se verifica que mesmo após o levantamento 
do compartimento, o Rio continuou o seu percurso para oeste, quando deveria ter seguido o degrau 
para sul (vd. figura III.3.2, e atente-se também ao capítulo VI, figura VI.1.28), e na Ribeira das Banhas, 
ao atravessar o degrau do Torrão (vd. figura III.3.2). Constata-se assim que os cursos de água 
atravessam o bloco levantado, num troço meandriforme, aproveitando as áreas de fraqueza das 
fraturas. 
 
Também a Rib.ª de Alcáçovas tem parte do seu percurso condicionado por uma fratura de orientação 
E-W, localizada a norte do compartimento da Sr.ª da Esperança (vd. figura III.3.2). Outra falha que 
faz prolongar a escarpa de falha que margina este compartimento a sul, condiciona um troço da 
Ribeira das Alcáçovas a oeste, provocando-lhe uma inflexão para NW (vd. figura III.3.2).  
                                                             
1 Os cursos de água tinham um percurso definido antes das movimentações tectónicas e mantiveram-no posteriormente 



 
 

 

     Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
99 

Deste modo distinguem-se duas unidades principais: a peneplanície e os compartimentos 
levantados, principalmente no setor de Alcáçovas, sendo que a área ocupada pela Bacia do Sado é 
muito reduzida no concelho (vd. figura III.3.2).  
 
 

III.3.3. MORFOLOGIA E MORFOMETRIA 
 
 
O concelho de Viana do Alentejo é um bom exemplo do relevo típico do Alentejo, com extensas áreas 
aplanadas, ondulado e sem grandes contrastes morfológicos, pontuado por relevos integrados na 
paisagem, em regra pouco expressivos.  
 
No entanto, a uma escala maior verifica-se alguma movimentação, conferida pela amplitude 
altimétrica, superior a 350 m (vd. figura III.3.3), destacando-se dois setores fundamentais de onde 
se desenvolvem relevos positivos:  
 
1. junto de Viana do Alentejo, onde se desenvolve o monte, localmente conhecido por “Serra de 

Viana”, onde são atingidas as maiores altitudes do concelho (S. Vicente, 374 m e Covão, 368 m). 
O monte desenvolve-se em vertentes convexo-retilíneas com exposição a NE e retilíneas (ou 
retilíneo-côncavas) a SW (vd. figuras III.3.3 e III.3.4). Os declives são acentuados (vd. figura 
III.3.5) e os comandos de cerca de 100m. Na vertente exposta a Norte deste relevo desenvolve-
se a vila de Viana do Alentejo (vd. figura III.3.3); 

 
2. no setor a oeste de Alcáçovas, destaca-se o relevo Outeiro da Cruz (257 m) e os relevos 

adjacentes, para NW o relevo de Senhora da Esperança (282 m) e a SE deste o relevo de Vale 
de Nogueira (277 m) (vd. figura III.3.3). As vertentes de ambos os relevos apresentam perfil 
retilíneo ou retilíneo-côncavo, sendo particularmente declivosas e com comandos que podem 
chegar aos 80m (vertente exposta a NE do monte “Sra. da Esperança), um valor elevado no 
contexto concelhio (vd. figuras III.3.3, III.3.4 e III.3.5). 
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Entre Alcáçovas e o limite Oeste do concelho o relevo diminui gradualmente de altitude em direção à 
Bacia do Sado (vd. figura III.3.3), embora se destaque o vale encaixado da Ribeira das Alcáçovas, de 
vertentes retilíneas, declives muito acentuados, superiores a 30% e comandos elevados (vd. figura 
III.3.3 e III.3.4). Em direção a Este o vale do Rio Xarrama é pouco encaixado, constituindo uma 
extensa área aplanada que divide os dois setores de relevos positivos, e por onde a peneplanície 
penetra o concelho. A Este do Eixo Viana do Alentejo-Aguiar verifica-se de novo alguma 
movimentação do relevo, fruto da proximidade do compartimento levantado da Serra de Portel. 
Embora os declives sejam pouco acentuados, inferiores a 20% na sua maioria e as vertentes pouco 
extensas, revelando um modelado muito dissecado (vd. figura III.3.3 e III.3.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.3.4. 
Declives 

 
          Fonte: IGP, 1999/2005; CAOP 2014. 
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III.3.4. GEOLOGIA E LITOLOGIA 
 
 
No que respeita à geologia, e estando o concelho de Viana do Alentejo quase totalmente integrado 
no maciço antigo, verifica-se que aí se desenvolvem materiais datados fundamentalmente do 
Paleozóico. Como se verificou acima, esta constitui, apesar do modelado ondulado, uma área de 
intensa fraturação, o que se revela ao nível geológico e litológico (vd. figura III.3.6 e III.3.7). Os 
materiais mais antigos são datados do Pré-Câmbrico (± 600 MA), desenvolvendo-se também 
materiais datados do Quaternário (< 2 MA) (vd. figura III.3.6). 
 
Os materiais datados do Pré-Câmbrico e Câmbrico são em ambos os casos metamórficos e 
encontram-se sobretudo na área de Viana do Alentejo, com os primeiros a desenvolverem-se em 

Figura III.3.5. 
Exposições 

 
          Fonte: IGP, 1999/2005; CAOP, 2014. 
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pequenas faixas alongadas sensivelmente com orientação N-S, e os segundos a desenvolverem-se 
fundamentalmente a sul e este da sede de concelho (vd. figura III.3.6). 
 
Os materiais datados do Ordovícico localizam-se fundamentalmente no setor e Este do rio Xarrama, 
embora também ocorram no setor oeste, a norte de Alcáçovas (vd. figura III.3.6). 
 
No que respeita à litologia verifica-se que os materiais datados do Câmbrico consistem em calcários 
cristalinos (mármores que constituem a estrutura do monte de S. Vicente) e corneanas, que se 
desenvolvem principalmente a este de Viana do Alentejo (vd. figura III.3.7).  
 
Destaca-se ainda uma importante mancha de materiais de natureza cristalina (plutónica) e 
metamórfica datados do período Câmbrico no extremo SE do concelho (área de Quinta Nova-Horta 
da Tapadinha), que correspondem a “rochas quartzo-feldspáticas” como sejam gnaisses e a xistos e 
a quartzitos negros, segundo a carta geológica, respetivamente (vd. figuras III.3.6 e III.3.7). 
 
De idade pré-hercínica distingue-se uma área onde se desenvolvem corneanas (vd. figura III.3.7) que 
revelam a presença de uma auréola de metamorfismo, localizada a Este da vila de Viana. 
 
Pela observação da figura III.3.6 verifica-se a existência de materiais pré-hercínicos de natureza 
metamórfica, numa mancha de dimensão considerável, ocupando o setor central do concelho, e que 
corresponde a gnaisses migmatíticos (vd. também figura III.3.7). 
 
O setor oeste1 do concelho apresenta materiais fundamentalmente de idade hercínica (± 350 MA) 
(vd. figura III.3.6). Estes materiais constituem substratos ígneos, na sua maioria, principalmente 
riólitos (quartzo, pórfiro, correspondente extrusiva do granito e por isso semelhante a este na sua 
composição). Os materiais de idade hercínica estão ainda presentes no setor NE do concelho, 
correspondentes a quartzodioritos e granodioritos (rochas plutónicas) (vd. figura III.3.6 e III.3.7).  
 

                                                             
1 A divisão proposta é meramente indicativa e foi definida para facilitar a análise e exposição das observações. Considera-se assi que 
o Rio Xarrama, no seu setor mais estreito divide o concelho em dois setores (Este e Oeste).  
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Podem ainda observar-se alguns materiais datados da base do Miocénico, que correspondem à 
Formação de Vale do Guizo, constituída por conglomerados, areias, pelitos e calcários, na área da 
Bacia do Sado. Os materiais mais recentes com expressão no concelho de Viana do Alentejo 
correspondem a aluviões, que se desenvolvem ao longo dos principais cursos de água (e.g., Rio 
Xarrama e Ribeira das Alcáçovas) e que datam do Plistocénico (vd. figura III.3.6 e III.3.7). 
 

 

III.3.5. GÉNESE E EVOLUÇÃO DO RELEVO 
 
 
A região onde se insere o concelho de Viana do Alentejo apresenta alguma complexidade do ponto 
de vista geomorfológico. A análise da génese e evolução do relevo procura fundamentalmente 
verificar de que forma as caraterísticas físicas intrínsecas de um dado território (a litologia, a 
fraturação ou a estrutura) contribuíram para a sua configuração atual. 
 
A localização do concelho, parte integrante na Zona de Ossa-Morena, numa área de transição entre 
unidades morfoestruturais (maciço antigo e bacia do Sado), mas também na transição entre a 
peneplanície do Alto e do Baixo Alentejo, conferem-lhe heterogeneidade de modelados e algumas 
particularidades ao nível da região. A peneplanície (poligénica) (RIBEIRO, et.al., 1995) estende-se 
desde as proximidades de Portalegre até à base das serras algarvias, e designa-se habitualmente 
por peneplanície do Alto e do Baixo Alentejo. No setor do Alto Alentejo a peneplanície é designada 
por peneplanície do Alentejo (posição alta e posição baixa) (FEIO e MARTINS, 1993) A escarpa de 
falha da Vidigueira, a SE de Viana do Alentejo, separa os setores do Alto e do Baixo Alentejo. 
 
O concelho e Viana do Alentejo localiza-se assim na peneplanície do Alto Alentejo, na sua posição 
baixa, que se desenvolve grosso modo a Sul de Évora. O modelado é ondulado, o que, de acordo 
com (RIBEIRO, et.al., 1995) é resultado das amplas dobras hercínicas. Esta é uma área dissecada 
por agentes externos ao longo de milhares de anos, fruto da litologia que a constitui, o que se justifica 
pela presença de relevos residuais de dureza, como o monte de S. Vicente, constituído por calcários 
cristalinos, de idade Pré-Câmbrica (vd. capítulo III.3.4), mas também da tectónica, que fez levantar e 
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abater blocos, colocando em evidência compartimentos, como a Serra de Portel, cuja superfície se 
prolonga para o concelho de Viana do Alentejo.  
 
No setor este, a erosão diferencial destacou alguns relevos e fez dissecar e aplanar a peneplanície 
em extensas áreas, de entre as quais se destaca aquela onde escoa o Rio Xarrama, onde a 
“aplanação desce de forma gradual e forma como que larguíssima depressão, a cotas na ordem dos 
170-190m (...)” onde o rio corre sem encaixe “apesar de seguir uma fratura assinalada na carta 
geológica” (FEIO e MARTINS, 1993) (vd. figura III.3.4). No concelho de Viana do Alentejo a 
peneplanície prolonga-se para SW, em direção à bacia do Sado, na proximidade de Alcáçovas. A 
tectónica no setor Este do concelho determina a existência de alguns relevos associados ao horst de 
Portel (FEIO, 1952; RIBEIRO, et. al., 1995), que dominam a paisagem neste setor do concelho, 
destacando-o da peneplanície, que se desenvolve a oeste do eixo Viana do Alentejo-Aguiar e com 
alguns reflexos a Sul da sede de concelho, onde a escarpa de falha de Vila Nova da Baronia limita o 
horst, ligando o compartimento levantado ao monte de S. Vicente (vd. figura III.3.2). 
 
O setor oeste deve a sua evolução a questões mais relacionadas com a tectónica, já que esta é uma 
área de intensa fraturação (vd. figura III.3.2). Destaca-se mais a norte o Bloco da Sr.ª da Esperança, 
onde se localiza a vila de Alcáçovas, e que é marginado a Sul por uma escarpa de falha, mantendo a 
peneplanície a norte. A sul desenvolve-se outro compartimento levantado, marginado por escarpas 
de falha (degrau de Alcáçovas e do Torrão), decrescendo para SW, em direção à bacia do Sado (vd. 
figura III.3.2). O levantamento destes blocos ocorreu depois da instalação da rede hidrográfica, já que 
se verifica um dispositivo de antecedência no Rio Xarrama, junto à Barragem de S. Brissos (onde o 
degrau das Alcáçovas condiciona o seu traçado). O Rio teve capacidade para atravessar o bloco 
levantado ao invés de escoar para Sul ao longo do degrau. 
 
Verifica-se assim que a erosão diferencial e a tectónica constituem dois mecanismos fundamentais 
na evolução geomorfológica do concelho.  
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III.3.6. ASPETOS A RETER PARA O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 
Da análise geomorfológica destaca-se fundamentalmente a morfologia do relevo, de um modo geral 
pouco movimentada oferecendo facilidade para a ocupação antrópica, bem como os elementos que 
conferem singularidade na paisagem e que deverão integrar a estrutura ecológica municipal e 
elementos a salvaguardas. Destaca-se, desde logo, o Monte de S. Vicente (Viana do Alentejo), as 
áreas onde se verifica o fenómeno de antecedência, bem assim como os vales de fratura, como o 
vale da Ribeira de Alcáçovas.  
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III.4. HIDROGEOLOGIA 
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III.4.1. HIDROGEOLOGIA. DA ESCALA REGIONAL AO CONCELHO DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 
FUNDAMENTOS DA ANÁLISE 

 
A análise hidrogeológica no âmbito de estudos biofísicos constitui um elemento adicional de 
caraterização territorial dos recursos hídricos subterrâneos. É uma matéria intimamente relacionada 
com a geologia e litologia de um determinado local, mas também com a morfologia, que pode 
aumentar ou diminuir o escoamento superficial e desta forma permitir ou impedir a recarga dos 
aquíferos.  
 
Também a hidrogeologia constitui um elemento com estatuto de proteção dado pela legislação em 
vigor para o ordenamento do território, como é a Lei da Água1 ou a Lei de Bases do Ambiente2 que 
preconizam a proteção dos recursos hídricos subterrâneos. A proteção dada por estes diplomas 
passa sobretudo pela proteção da quantidade, no entanto, importa garantir a qualidade da água 
subterrânea, sendo que neste sentido surge o RJREN, que preconiza uma gestão cuidada dos usos 
compatíveis com as áreas de recarga de aquíferos.  
 

HIDROGEOLOGIA REGIONAL 
 
Em termos hidrogeológicos, o território nacional divide-se em três unidades, à semelhança do que 
ocorre em termos morfoestruturais, coincidindo as unidades. Os sistemas aquíferos do maciço antigo 

                                                             
1 Lei 58/2005, de 29 de dezembro, alterada pelo DL 245/2009, de 22 de setembro e pelo DL 130/2012, de 22 de junho, que transpôs 
para o direito interno a Diretiva Quadro da Água 2000/60/CE, de 23 de outubro. 
2 Lei 11/87, de 7 de abril. 
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são raros, quando comparados com os existentes nas orlas mesocenozóicas e nas Bacias Terciárias 
e pouco produtivos, sendo mais frequente encontrarem-se aquífugos1 ou aquitardos2.  
No entanto os aquíferos que existem representam valiosos recursos hídricos e muitas vezes 
constituem reservas muito produtivas no contexto em que estão inseridos. No maciço antigo existem 
10 sistemas aquíferos, praticamente todos desenvolvidos em rochas carbonatadas, sendo o 
aquífero Viana do Alentejo – Alvito um desses exemplos (vd. figura III.4.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
1 Segundo LENCASTRE, et.al., (2003) um aquífugo consiste numa “formação geológica que não contém água, nem a pode transmitir, 
como, por exemplo, um maciço granítico ou uma formação metamórfica não alterados nem fendilhados”. 
2 O aquitardo corresponde a “uma formação geológica que contém água, mas cuja transmissão é extraordinariamente lenta”, e.g., as 
argilas siltosas ou arenosas, (LENCASTRE, et.al., 2003). 

Figura III.4.1 
Sistemas aquíferos do maciço antigo 

 
Fonte: www.snirh.pt 
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HIDROGEOLOGIA NO CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO 
 
A análise da hidrogeologia do concelho foca-se assim no sistema aquífero Viana do Alentejo-Alvito, 
um dos sistemas aquíferos da unidade hidrogeológica maciço antigo, estando enquadrado no “setor 
de Montemor-Ficalho, da Zona de Ossa Morena” (ALMEIDA, et. al., 2000).  
O aquífero tem uma área de 18,4 km2, desenvolve-se entre o monte de S. Vicente e Alvito, e tem uma 
direção aproximadamente N-S (vd. figura III.4.2).  

 
O aquífero Viana do Alentejo – Alvito é constituído fundamentalmente por mármores impuros, no 
entanto ocorrem também importantes áreas de xistos negros (da série Agua de Peixes) e xistos 
verdes, quartzitos e gnaisses (vd. figura III.4.2). Estas caraterísticas litológicas determinam que este 
constitua um aquífero cársico1 e fissurado, de acordo com ALMEIDA, et. al. (2000), o que ocorre 

                                                             
1 Embora se atribua a classificação de aquífero cársico por se tratar de uma formação metamórfica (mármores), preferimos a definição 
de aquífero fissurado. 

Figura III.4.2 
Sistema aquífero Viana do Alentejo – Alvito 

Fonte: ALMEIDA, et. al., (2000); CAOP, 2014. 
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devido à intercalações de materiais menos permeáveis entre os calcários. Este facto determina que 
em alguns locais o aquífero seja livre e noutros confinado (onde existe cobertura de terra rossa) 
(ALMEIDA, et. al., 2000). Assim, a recarga faz-se por intermédio da infiltração onde se desenvolvem 
formações carbonatadas. 
 
A produtividade média do aquífero varia entre 15,6 l/s e 30,3 l/s, considerando-se que a recarga 
estimada para uma precipitação de 650mm/ano é de 1,7 hm3/ano na área de afloramento da formação 
carbonatada (ALMEIDA et. al., 2000).  
 
Os valores de produtividade e recarga revelam um aquífero bastante produtivo, e de grande 
importância para os recursos hídricos da região em que se insere, com um superavit de 1 hm3/ano, 
embora as saídas para rega e abastecimento não estejam contabilizadas, no entanto, de acordo com 
ALMEIDA, et. al. (2000), é um aquífero excedentário. 
 
Considerando que o aquífero se desenvolve em grande medida forma do concelho, proteção deve 
ser reforçada entre o município de Viana do Alentejo e o de Alvito, no sentido de se conjugarem 
esforços para que as atividades poluidoras contribuam o mínimo possível para a sua contaminação, 
como são a exploração de recursos geológicos, a descarga de efluentes domésticos e a atividade 
agropecuária. 
 
 

III.4.2. ASPETOS A RETER PARA O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 
Da análise ao aquífero Viana do Alentejo – Avito resultou a confirmação da importância que este tem 
no concelho, das suas caraterísticas e principais ameaças, do que resultam os principais pontos 
fortes e fracos. 
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Em relação aos principais pontos fortes, de destacar, a existência do aquífero no concelho, a 
produtividade moderada a alta, o facto de o sistema ser um sistema excedentário e o reduzido número 
ameaças externas (atividades económicas e áreas urbanas); 
 
Em relação aos principais pontos fracos, de destacar o cenário de escassez de recursos hídricos cada 
vez mais presente com eventuais alterações climáticas nesse sentido, o sistema aquífero suscetível 
à poluição dada a sua natureza cársica e fissurada e desconhecimento do número de captações e da 
quantidade de água extraída. 
Refletindo sobre os principais pontos fortes e fracos da hidrogeologia do concelho, impõem-se 
algumas orientações para o ordenamento e desenvolvimento do território, nomeadamente: 
 
1. sensibilizar a população para o uso eficiente de água e para o seu armazenamento; 
2. procurar contabilizar o número de captações e monitorizar a captação de água; 
3. fiscalizar /monitorizar a emissão de efluentes domésticos na área do aquífero; 
4. promover a nível municipal mecanismos de recolha e armazenamento de água da chuva para 

regas e lavagem de vias;  
5. formar a população para os impactes dos despejos de lixos na área do aquífero; 
6. sensibilizar as empresas de extração de rochas ornamentais para a problemática da poluição do 

aquífero. 
7. verificou-se assim que o sistema aquífero Viana do Alentejo – Alvito é de uma importância 

estratégica no concelho de Viana do Alentejo, pelo recurso hídrico que compreende. Num período 
de crescente preocupação devido às alterações climáticas importa envidar todos os esforços para 
proteger os recursos hídricos disponíveis, da poluição e da sobre-exploração.  
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III.5. HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA 
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III.5.1. HIDROGRAFIA 
 
A hidrografia reporta-nos ao tema da água, um bem essencial à vida e às atividades do Homem. A 
água constitui um património que deve estar acessível a todos. Como se referiu no capítulo III.3 a Lei 
da Água constitui o corolário da legislação conducente à proteção dos recursos hídricos e procura 
garantir a qualidade e quantidade dos mesmos, bem como o seu uso sustentável. Decorrente da 
temática da água enquanto recurso desenvolvem-se outras ligadas à sua proteção, como o domínio 
hídrico1  ou a REN, e também associadas à gestão de riscos, como a delimitação de cheias e 
inundações2. Assim, desenvolvemos uma análise da rede hidrográfica e das bacias hidrográficas com 
desenvolvimento no concelho. 
 

III.5.1.1. REDE HIDROGRÁFICA DO CONCELHO 
 
A localização do concelho no maciço antigo levou ao desenvolvimento de uma rede hidrográfica bem 
definida e densa, onde os principais cursos de água são o Rio Xarrama, a Ribeira das Alcáçovas, a 
Ribeira de Algalé e a Ribeira de Odivelas. A densidade elevada da rede hidrográfica é um indicador 
de menor probabilidade de ocorrência de cheias, de acordo com LENCASTRE, et.al. (2003). O tipo 
de rede de drenagem que mais se destaca é o dendrítico, embora com alguns troços sejam do tipo 
retangular, fruto da intensa fraturação, destacando-se desde logo a Ribeira das Alcáçovas, e o Rio 
Xarrama, no limite sul do concelho com setores retilíneos muito bem definidos, denunciando o 
controlo estrutural que lhes está subjacente (vd. figura III.5.1). 
 
 

DA HIERARQUIA DA REDE HIDROGRÁFICA 
 

                                                             
1 L 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece a Titularidade dos Recursos Hídricos. 
2 DL 364/98, de 21 de novembro, que estabelece a obrigatoriedade de elaboração de cartas de zonas inundáveis nos municípios com 
aglomerados urbanos atingidos por cheias. 
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A rede hidrográfica foi trabalhada no sentido de se aferir a classificação hierárquica, segundo o 
método de Strahler, que define que quanto maior o número de ordem de um curso de água, maior 
o seu número de tributários e a capacidade da bacia em gerar fluxo. A hierarquia de Strahler é 
construída a partir de cursos de água sem afluentes (ordem 1) e sempre que dois cursos de água 
com o mesmo número de ordem se intersetam, dão lugar a um curso de água com o número de 
ordem seguinte1.  
 
Assim, o valor mais elevado atingido no concelho de Viana do Alentejo é 6, atingido pelo Rio Xarrama 
e pela Ribeira das Alcáçovas (vd. figura III.5.1). A Ribeira das Banhas atinge o número de ordem 5 já 
próximo do limite do concelho, no entanto é um valor elevado, atendendo a que o seu percurso dentro 
do concelho é pouco extenso, pelo que se verifica que tem um elevado número de tributários. O 
número de ordem 5 é também atingido pela Ribeira da Fragosa e pelo setor montante do Rio Xarrama 
(vd. figura III.5.1). Todos estes cursos de água são tributários do Rio Sado, considerando-se, no 
entanto, na análise três bacias independentes. 
 
Com número de ordem 4 destacam-se no setor Oeste as Ribeiras de Trancão, de Monsalves, 
Ribeirinha, Reguengo, Morgado e Garção. Também a Ribeira das Banhas e de Vale da Ursa atingem 
o número de ordem 4, no setor Sudoeste (vd. figura III.5.1). Relativamente aos afluentes do Rio 
Xarrama, o número de ordem 4 é atingido pelas Ribeiras do Anel, Faleira, Flor da Rosa, Alpraçá, 
Espinheiros, Aguilhão e Murteiras. No setor Este a ribeira da Cegonha também atinge o número de 
ordem 4 no regolfo da albufeira da Barragem do Alvito (vd. figura III.5.1). 
 
A restante rede hidrográfica reparte-se pelos números de ordem 1, 2 e 3, sendo que o número de 
ordem 1 apresenta, naturalmente o maior número de cursos de água, principalmente associados ao 
Rio Xarrama e à Ribeira das Alcáçovas, onde o declive proporciona o desenvolvimento de pequenas 
linhas de água, muitas vezes tributárias do curso de água principal (vd. figura III.5.1). Verificamos pois 
que o concelho tem uma rede de drenagem bem organizada e os cursos de água boa capacidade de 
escoamento, atendendo à hierarquia atingida. 

                                                             
1 Não obstante a numeração ser contínua, um curso de água de ordem 6 ultrapassa em mais de 6 vezes a capacidade de escoamento 
de um curso de água de ordem 1, dado o elevado número de tributários que se vão anexando à medida que a hierarquia aumenta. 
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BACIAS HIDROGRÁFICAS E REGIME HIDROLÓGICO DO CONCELHO 
 
A delimitação da rede hidrográfica permite que se delimitem também bacias hidrográficas que podem 
ir da escala de um pequeno tributário à escala de um grande rio. Como referido, todos os cursos de 
água com desenvolvimento no concelho são tributários do Rio Sado, no entanto, considerou-se 
pertinente individualizar sub-bacias para os principais cursos de água do concelho. 
 
A bacia hidrográfica de maior dimensão no concelho é a do Rio Xarrama, desenvolvendo-se sobre a 
área mais aplanada do concelho, grosso modo no seu setor central. Esta bacia drena a área a norte 
de Évora, onde tem a sua cabeceira e atravessa o concelho, intersetando a Ribeira das Alcáçovas a 
sudoeste do concelho, a jusante da barragem de Pego do Altar (vd. figura III.5.2). 
 
A bacia hidrográfica de Alcáçovas ocupa a segunda área no concelho, no entanto tem uma área total 
superior, com a cabeceira na Serra de Monfurado, em Montemor-o-Novo, drenando também a área 
a Oeste de Évora. No concelho ela ocupa todo o setor Noroeste e praticamente todo o setor oeste, 
onde contacta com a Albufeira do Pego do Altar (vd. figura III.5.2). 
 
Relativamente à bacia hidrográfica de Algalé, ela tem a sua cabeceira em Alcáçovas, no relevo 
Cabeça Gorda (244m) e escoa para sudoeste através dos seus principais tributários, a Ribeira das 
Banhas e a Ribeira do Vale da Ursa. Na sua cabeceira a Ribeira de Algalé é responsável pelas únicas 
cheias em contexto urbano no concelho, em Alcáçovas. Ela própria é tributária do Rio Xarrama, com 
o qual interseta a Sudoeste, a jusante da Barragem de Vale do Gaio. A bacia com menor expressão 
no concelho é a da Ribeira de Odivelas, que drena apenas o setor Este no contacto com a Albufeira 
da Barragem de Odivelas e o setor a Sul de Viana do Alentejo. Esta bacia escoa o setor oeste da 
serra de Portel, dirigindo-se para Oeste, onde desemboca no Rio Xarrama a jusante da Barragem de 
Vale do Gaio, à semelhança da Ribeira de Algalé (vd. figura III.5.2). 
 
No que respeita ao regime hidrológico do concelho considera-se que é do tipo pluvial oceânico 

simples, caraterizado por ter apenas duas estações hidrológicas, a de escassez e a de abundância, 
à semelhança do que acontece no território de Portugal continental (com ligeiras alterações pontuais). 
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Neste tipo de regime a fonte de alimentação é estritamente pluvial e existe apenas um pico de 
escoamento anual (RAMOS, 2005). 
 
A rede hidrográfica do concelho é totalmente constituída por cursos de água sazonais, caraterísticos 
do clima mediterrâneo e da região em que o concelho se insere. A existência de albufeiras pode 
condicionar as condições de escoamento dos principais cursos de água (Rio Xarrama com a albufeira 
de Vale do Gaio, Ribeira das Alcáçovas com a Barragem de Pego do Altar e a Ribeira de Odivelas 
com a Barragem de Alvito) (vd. figura III.5.2). 
 
 

III.5.2. ASPETOS A RETER PARA O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
Uma vez concluída a análise à hidrografia co concelho verifica-se que não se registam grandes 
assimetrias ao nível da rede hidrográfica, desenvolvendo-se um padrão de escoamento muito similar 
em todas as bacias em análise. Verifica-se também que, mesmo com uma rede com franco 
desenvolvimento, a rede hidrográfica tem um caráter sazonal, funcionando apenas durante o período 
húmido.  
Identificam-se agora os principais pontos fortes e fracos decorrentes da análise da hidrografia no 
concelho. Em relação aos pontos fortes destacam-se: 

1. a rede hidrográfica bem desenvolvida, o que diminui a potencial ocorrência de cheias; 
2. a morfologia favorável ao escoamento, reduzindo a potencial ocorrência de cheias; 
3. as albufeiras de maior dimensão e os outros pontos de água constituem importantes 

reservatórios de água para o concelho e para a região. 
 
Como principais pontos fracos destacam-se: 

1. caráter sazonal do escoamento; 
2. áreas urbanas sujeitas ao regime de cheias; 
3. caraterísticas climáticas potenciam a escassez dos recursos hídricos; 
4. existência de regolfos de albufeiras nos principais limites do concelho podem provocar ondas 

de cheia e consequentemente danos materiais no concelho. 
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A identificação dos principais pontos fortes e fracos auxilia na definição de orientações fundamentais 
para o ordenamento do território e desenvolvimento, como sejam:  
 
1. sensibilizar a população para o uso eficiente de água e para o seu armazenamento; 
2. incentivar a reflorestação (com espécies autóctones) das áreas desflorestadas, de modo a 

minimizar o assoreamento dos cursos de água; 
3. monitorizar a zona ameaçada por cheias em Alcáçovas;  
4. informar a população afetada pelas cheias para as medidas de autoproteção ao fenómeno; 
5. formar os agentes de proteção civil para a prevenção e mitigação dos efeitos das cheias e 

inundações; 
6. promover a limpeza regular das linhas de água 
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III.6. SOLOS NO CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO.  

TIPOS E CAPACIDADE DE USO 
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III.6.1. SOLOS. UM RECURSO FUNDAMENTAL PARA O HOMEM 
 
 
Os solos são um recurso natural e a base da sobrevivência do Homem e sobre os quais se 
desenvolvem as atividades humanas. Consistem num elemento “vivo”, que evolui de acordo com os 
tipos litológicos que lhes estiveram na origem, com o clima onde se desenvolvem, a posição 
topográfica e geográfica que ocupam e os usos que lhes são dados.  
 
Deste modo, os solos são alvo de mecanismos de proteção legal, fundamentalmente através da 
LBPOTU1, consagrando “a preservação e defesa dos solos com aptidão natural ou aproveitados para 
atividades agrícolas, pecuárias ou florestais, restringindo-se a sua afetação a outras utilizações aos 
casos em que tal for comprovadamente necessário” (vd. alínea d), do n.º 1 do art.º 6.º). Também o 
PNPOT2 se à proteção do solo, através da promoção de uma estratégia nacional de proteção do solo. 
Neste sentido, o PROT Alentejo3 enuncia diversas medidas, diretas e/ou indiretas, transversais a 
vários setores e sistemas, com vista à salvaguarda do solo. Por último, o RJIGT4 define a forma como 
deve ser retratado o solo nos PMOT’s, já que estes constituem a base para a definição do regime de 
uso do solo (vd. n.º 2 do art.º 69). 
 
 

III.6.2. PRINCIPAIS FAMÍLIAS DE SOLOS NO CONCELHO 
 
 
Os solos do concelho de Viana do Alentejo encontram-se divididos em 8 famílias, como é 
possível observar no quadro III.6.1. e na figura III.6.1. 

                                                             
1 Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e do Urbanismo Lei 48/98, de 11 de agosto, na redação atual. 
2 Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território, L 58/2007, de 4 de setembro. 
3 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo RCM 53/2010, de 2 de agosto. 
4 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, DL 380/99 de 22 de setembro, na redação atual. 
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A família dominante no concelho, com cerca de 64% de área ocupada é a dos Solos Argiluviados 
pouco insaturados, de materiais não calcários, de dioritos ou quartzodioritos ou de rochas 
microfaneríticas ou cristalofílicas afins (tipo específico “Pm”), ou por vezes de rochas microfíricas 
(pórfiros) como os riólitos e afins (com menor expressão), do tipo (“Ppm”).  
De acordo com CERQUEIRA, (1992) estes são solos evoluídos. Nesta família de solos enquadram-
se também os solos “Pa” (e.g., subtipo “Pag”), solos mediterrâneos pardos, de materiais não 
calcários, normais, de depósitos argiláceos não consolidados. A distribuição dos solos Argiluviados 
pouco insaturados é generalizada por todo o concelho, observando-se manchas grandes manchas a 
Este e Oeste do Rio Xarrama, que interrompe a sua continuidade entre as duas metades do concelho 
(vd. figura III.6.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A segunda família de solos mais presente no concelho (25%), são os Solos litólicos (não húmicos, 
pouco insaturados, de granitos). De acordo com CARDOSO (1965) têm espessura fraca e baixo teor 
de matéria orgânica. Distribuem-se de um modo generalizado por todo o concelho, embora em 
manchas heterogéneas, de muito grande e muito pequena dimensão. Destacam-se, no entanto, as 
extensas manchas junto a Aguiar, na margem esquerda do Rio Xarrama, a noroeste e oeste de 
Alcáçovas, intercalados, por norma com os solos argiluviados (vd. figura III.6.1). 
 
 
 

Quadro III.6.1. 
Famílias de solos (Área em ha e %) 

 

Famílias de solos Área (ha) % 

Solos Argiluviados pouco insaturados 25 455 63,72 
Solos Litólicos 10 188 25,50 
Solos Incipientes 2 324 5,82 
Solos Hidromórficos 1 258 3,15 
Afloramentos Rochosos 136 0,34 
Barros Castanho-Avermelhados 32 0,08 
Solos Calcários 19 0,05 
Solos Podzolizados 11 0,03 
Total 39 948  100 

                    Fonte: Carta de Solos de Portugal, à escala 1:25 000, Folhas 469, 470, 471, 477, 478, 479, 488, 489, SROA. 
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Em terceiro plano surgem os Solos Incipientes, que ocupam uma área de 5,8% da área do concelho. 
Estes solos são pouco evoluídos, constituídos essencialmente por rocha-mãe desagregada 
(CERQUEIRA, 1992). No concelho, os solos incipientes agregam sobretudo aluviossolos e 
coluviossolos, ambos solos modernos que derivam da desagregação de outras rochas. Os 
aluviossolos ocorrem em baixas aluvionares, associados a aluviões, como se pode observar ao longo 
dos principais cursos de água. Os coluviossolos são solos que derivam de coluviões, i.e., depósitos 
de vertente, distribuídos pelo território municipal, embora com maior expressão a NNE de Alcáçovas 
e a sudeste de Aguiar, junto ao limite de concelho, onde se observam pequenas manchas isoladas 
(vd. figura III.6.1). 
 
Os Solos Hidromórficos ocupam a quarta posição em termos de área ocupada no concelho (vd. 
quadro III.6.1). São solos que enfrentam “encharcamentos temporários ou permanentes” 
(CERQUEIRA, 1965). Desenvolvem-se sobretudo ao longo de linhas de água temporárias e 
secundárias, onde o alagamento ocorre nos períodos húmidos dado o fraco declive que as carateriza. 
São visíveis particularmente no setor oeste do concelho, associados às Ribeiras de Poceirão e 
Trancão e seus tributários, no setor norte associados às Ribeiras de Malavesins e Malhada, ou no 
setor este, aos principais tributários das Ribeiras de Fragosa, Alpraçá e Laranjo (vd. figura III.6.1).   
 
Os Barros Castanho-Avermelhados, apenas 0,08% do total do concelho (vd. quadro. III.6.1). Os 
barros são solos ricos em argila, profundos e, normalmente com boa aptidão para a atividade agrícola. 
Localizam-se exclusivamente no setor Oeste, entre as Ribeiras de Canelas e Algalé, associados, 
muito provavelmente a Riólitos (vd. figura III.6.1). 
 
À semelhança do que acontece com os Barros, também os Solos Calcários são muito pouco 
expressivos no concelho de Viana do Alentejo, ocupando uma área de apenas 0,05% do concelho 
com expressão no limite oeste deste (vd. figura III.6.1). Segundo CARDOSO (1965) são solos de 
fraca espessura, baixo teor de matéria orgânica e derivam de rocha-mãe muito suscetível à erosão. 
 
No que respeita aos Solos Podzolizados, estes são solos constituídos fundamentalmente por areias 
e apresentam pouca capacidade de retenção de água (CERQUEIRA, 1992).  
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No concelho são a família de solos com menor expressão, ocupando uma área de 0,03%, o que 
corresponde a 11ha. São visíveis numa única mancha, na margem direita do Rio Xarrama, junto ao 
limite do concelho, a norte (vd. figura III.6.1). 
 
Os afloramentos rochosos ocupam uma área de 0,3% do total do concelho e encontram-se 
sobretudo associados ao Monte de S. Vicente, a sul da sede de concelho e à margem esquerda do 
Rio Xarrama, junto ao limite do concelho, junto à Ribeira da Fragosa e sensivelmente até à 
desembocadura da Ribeira da Flor da Rosa (vd. figura III.6.1). 
 
Verifica-se assim que o concelho de Viana do Alentejo apresenta solos, em regra, com fraco 
desenvolvimento vertical e fraco teor de matéria orgânica, o que condiciona a sua aptidão 
agrícola. No entanto, as atuais técnicas e meios permitem praticar agricultura mesmo em solos 
pobres, sem provocar perdas de solo e de produtividade. 
 
 

III.6.3. CAPACIDADE DE USO DO SOLO 
 
 
A capacidade de uso do solo (figura III.6.2) está relacionada com os tipos de solos, sem que haja 
necessariamente uma correspondência direta entre ambos (as diversas subclasses de tipo de solo 
integradas num grupo podem corresponder a capacidades de uso distintas). Este elemento de análise 
constitui uma das bases para a delimitação da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e encontra-se 
dividido em 5 classes de capacidade de uso, representadas pelas letras A (maior aptidão) a E 
(menor aptidão) e em subclasses que representam as limitações de cada solo e são de tês tipos: e) 
erosão do solo; h) excesso de água e s) limitações ao nível da zona radicular. 
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Os solos que apresentam a menor capacidade de uso para práticas agrícolas são os da classe “E”  e 
respetivas subclasses. São solos com limitações muito severas para as práticas agrícolas, 
consideradas não suscetíveis de utilização agrícola e com severas a muito severas limitações para 
pastagens, matos e exploração florestal ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de 
produção ou e recuperação (IHERA, 1999). Como se pode ver na figura III.6.2 têm particular 
expressão territorial no setor Oeste do concelho, estando mais em evidência ao longo da Rib.ª das 
Alcáçovas e em pequenos tributários (vales e valeiros sazonais) onde o declive é particularmente 
acentuado (vd. figura III.6.2). No setor este as manchas da classe “E” ocorrem sobretudo a nascente 
do eixo Viana do Alentejo-Aguiar e no monte de S. Vicente, onde se desenvolvem alguns afloramentos 
rochosos, o que lhes confere muito baixa capacidade de uso do solo (vd. figura III.6.2). 
 
Um pouco menos pobre que os solos anteriores, surgem os solos com capacidade de uso da classe 
“D”, caraterizados pelas suas limitações severas ou mesmo não suscetíveis à prática agrícola a não 
ser em casos excecionais (ou devidamente trabalhados), mas importantes e com poucas ou 
moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal, devido à 
suscetibilidade elevada ou muito elevada à erosão.  
 
Os solos da classe D têm uma distribuição espacial muito semelhante aos solos com capacidade de 
uso “E”, fundamentalmente a oeste e a este, embora com maior expressão territorial que os mais 
limitados (vd. figura III.6.2). 
 
Seguem-se os solos de capacidade de uso “C”, com capacidade de uso moderada, limitações 
acentuadas e recomendados para utilizações agrícolas pouco intensivas. Estes solos encontram-se 
representados em duas classes, de acordo com as limitações, já que os solos Ch integram a RAN1. 
Os solos com limitações fundamentalmente erosivas (Ce e Cs) localizam-se na área central do 
concelho, principalmente nas áreas marginais ao Rio Xarrama e de forma muito expressiva, a 
sudoeste, entre as Ribeiras de vale da Ursa e das Banhas (vd. figura III.6.2). Já os solos de 
capacidade Ch localizam-se junto de cursos de água secundários, em áreas deprimidas ou 
aplanadas, onde a acumulação de água é favorecida durante o período húmido, sendo visíveis 
                                                             
1Ao abrigo do DL 73/2009, de 31 de março, que estabelece o regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 
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principalmente no setor a norte da Ribeira das Alcáçovas e na margem esquerda do rio Xarrama, 
entre outros locais com menor expressão (vd. figura III.6.2). 
 
Os solos com melhores caraterísticas e aptidão agrícola são os solos das classes “B” e “A”. Os solos 
da classe “B” apresentam elevada capacidade de uso e riscos de erosão moderados, permitindo usos 
moderadamente intensivos. Estes solos têm uma distribuição clara, ocorrendo principalmente a Sul e 
sudeste de Alcáçovas (destacando-se a mancha que ocorre entre Alcáçovas e o Rio Xarrama) e ao 
longo do eixo Viana do Alentejo-Aguiar (principalmente entre as Ribeiras do Laranjo e dos 
Espinheiros) (vd. figura III.6.2). 
 
Os solos da classe “A” apresentam elevada capacidade de uso, poucas ou nenhumas limitações e 
potencial para usos agrícolas intensivos. Estes solos são os menos expressivos no concelho, 
ocorrendo em pequenas manchas nas áreas aluvionares, associadas aos leitos da Ribeirinha, da 
Ribeira do Vale da Ursa, do setor montante da Ribeira das Alcáçovas, mas também no Rio Xarrama 
e de modo muito expressivo junto à sede de concelho, numa área aplanada, junto ao setor montante 
da cabeceira da Ribeira de Alpraçá ou da Ribeira do Laranjo (vd. figura III.6.2). 
 
Verifica-se assim que o concelho de Viana do Alentejo apresenta uma área significativa com boa ou 
razoável aptidão agrícola dos seus solos. Estas áreas ocorrem ao longo dos principais cursos de água 
e dos vales amplos que caraterizam o concelho. 
 
 

III.6.4. PRINCIPAIS PROBLEMAS QUE AFETAM OS SOLOS E 
ORIENTAÇÕES PARA A MELHORIA 

 
 
O recurso solo é um elemento muito vulnerável à ação do homem e do meio e a sua degradação ou 
desaparecimento traduzem-se em consequências incalculáveis para o equilíbrio dos sistemas 
biofísicos e para a vida e atividades humanas, podendo conduzir, em última instância à desertificação. 
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A proteção e fundamentalmente a gestão equilibrada dos solos é fundamental no âmbito do 
ordenamento e planeamento do território, de modo a evitar perdas. 
 
Enquanto elemento vivo, o solo evolui de acordo com o meio onde se insere e enfrenta problemas 
inerentes às suas próprias caraterísticas de base. Os principais problemas que podem afetar os solos 
são a compactação, a pedregosidade, o estancamento e a erosão. 
 
A compactação é um dos problemas mais comuns e resulta de práticas agrícolas inadequadas, quer 
seja por meio de utilização de maquinaria pesada, quer através de cultivo em terrenos molhados, mas 
também da destruição do coberto vegetal. Nos solos com fraco teor de matéria orgânica este 
fenómeno é ainda mais visível, como é o caso da grande parte dos solos do concelho. A compactação 
deve ser corrigida, e.g., através de lavouras profundas, que permitem a misturas de horizontes 
profundos com os superficiais, enriquecendo assim todo o perfil do solo. 
 
A pedregosidade revela-se através do elevado número de pedras que cobrem os solos e que por 
esse motivo dificultam em grande medida as práticas agrícolas. Este problema é frequentemente 
resolvido através da despedrega, que liberta os solos para o cultivo, podendo ocorrer em todo o 
terreno, mantendo-o limpo (mas mais suscetível à erosão hídrica), ou nas áreas de cultivo apenas, o 
que funciona em cultivo arvense. 
 
O estancamento dos solos ocorre quando a água se mantém à superfície do solo, não havendo lugar 
a escoamento. Este constitui um problema para espécies pouco tolerantes ao contacto prolongado 
com a água. Os solos argilosos são mais propensos a desenvolver este problema, que pode ser 
combatido através da construção de canais (artesanais) de escoamento das áreas mais deprimidas 
ou de nivelamento do terreno. Existem contudo espécies adaptadas à presença de água, pelo que a 
sua utilização nestes solos é também uma forma de “resolução” desta limitação. 
 
No que respeita à erosão, este consiste num processo natural de degradação do relevo pelos agentes 
externos como a água ou o vento, influenciados pelo declive, clima local, coberto vegetal ou pelo teor 
de matéria orgânica em presença. No concelho de Viana do Alentejo os declives não são muito 
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acentuados, como foi possível verificar na figura III.3.4. o que resulta de um processo erosivo longo 
que formou a peneplanície. No entanto, é fundamental procurar reduzir a erosão quando esta é 
provocada ou acentuada de modo antrópico. A reflorestação é um dos métodos mais eficazes de 
combater a erosão, bem como a construção de terraços em áreas de declive acentuado, o que é 
particularmente visível na Ribeira das Alcáçovas, a jusante da ponte da ER 2 (vd. figura III.3.4). 
 
 

III.6.5. ASPETOS A RETER PARA O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 
Elaborada a análise das famílias de solo no concelho, verifica-se que as caraterísticas dos solos lhes 
conferem particularidades com reflexos ao nível da aptidão e dos principais problemas. Contudo, os 
problemas dos solos são cada vez menos complexos de solucionar, através de maquinaria e técnicas 
que permitem rentabilizar o espaço e a produção, sempre com a proteção em vista. Ainda assim, o 
solo apresenta problemas e deve ser preservado da melhor forma possível, através de uma gestão 
racional e da avaliação das necessidades a cada momento, de modo a manter o equilíbrio dos 
sistemas naturais com os antrópicos. Deste modo, deixam-se algumas considerações sobre as 
principais potencialidades e fragilidades que os solos do concelho apresentam e que devem ser 
equacionadas em sede da definição da política de ordenamento do território e desenvolvimento. 
 
Relativamente às potencialidades, refere-se: 

1. Existência de bons solos; 
2. Aptidão agrícola moderada na maior parte do concelho,  
3. Existência de áreas muito significativas de solos com capacidade de uso “B”; 
4. Declives pouco acentuados, de um modo geral; 
5. Erosão hídrica pouco acentuada; 
6. Fraca pressão antrópica nos terrenos de melhor qualidade. 

 
No que respeita às fragilidades, há a referir: 

1. Extensas áreas de aptidão muito baixa; 
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2. Extensas áreas de solos com limitações à erosão a e ao nível da zona radicular; 
3. Extensas áreas desflorestadas e com pastagens. 

 
As principais orientações para o ordenamento e desenvolvimento são:  
 

1. promover a reflorestação com espécies autóctones, em parcelas fragilizadas pela erosão 
hídrica;  

2. proteger as bolsas de terrenos com melhores solos dos processos urbanísticos; 
3. alertar a população para as consequências da utilização de químicos e pesticidas, nos 

solos e na água; Potenciar a agricultura biológica, mesmo que a um nível doméstico. 
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Lei 58/2005, de 29 de novembro – Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional 
a Diretiva n.º 2000/60/CE – Diretiva Quadro da Água, alterada pelo DL 245/2009, de 22 de setembro 
e pelo DL 130/2012, de 22 de junho. 
 
LENCASTRE, A., FRANCO, F.M. (2003) – Lições de Hidrologia. Universidade Nova de Lisboa, 
Lisboa, 3ª ed, 451p. 
 
RAMOS, C. (2005) – “Programa de Hidrogeografia” Linha de Investigação em Dinâmica Litoral Fluvial 
– DILIF 3, centro de Estudos Geográficos, UL, Lisboa, 122p. 
 

SOLOS 
CARDOSO, J.C. (1965) – “Os solos de Portugal. Sua classificação, caracterização e génese. 1, a Sul 
do Tejo. Direção Geral dos Serviços Agrícolas. Lisboa 
 
CERQUEIRA, J. (1992) – “Solos e clima em Portugal”. Nova Agricultura Moderna, Clássica Editora, 
Lisboa, 160 p. 
 
DL 73/2009, de 31 de março, que estabelece o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 
 
L 48/98, de 11 de agosto, com as alterações dadas pela L 54/2007, de 31 de agosto, que aprova a 
Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território de Urbanismo (LBPOTU). 
L 58/2007, de 4 de setembro, que aprova o Programa Nacional da Política de Ordenamento do 
Território (PNPOT). 
 
RCM 53/2010, de 5 de agosto, que aprova o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 
(PROT Alentejo). 
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