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IX.1.1. FUNDAMENTO E ALCANCE DAS CONDICIONANTES 
AO USO DO SOLO NO CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO 

 
 
Depois de apreendida a realidade que encerra o território do concelho de Viana do Alentejo e de 
estabelecida a estratégia para o desenvolvimento do mesmo, estão reunidas as condições para 
concretizar o modelo de ordenamento do território, consubstanciado na definição do regime de 
uso. Este, que “tem por base a classificação e qualificação do solo” (n.º 3 do artigo 84.º do RJIGT1), 
encontra nas condicionantes ao uso do solo “limitações ou impedimentos a qualquer forma específica 
de aproveitamento” (alínea c), n.º 1 do artigo 86 do RJIGT), utilização, uso e transformação do solo, 
pelo que a sua identificação antecede a definição do regime de uso para o território municipal (vd. 
figura IX.1.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
É neste sentido que o RJIGT determina que, do conteúdo material dos PDM, deverão constar: “a 
identificação de condicionantes, designadamente reservas e zonas de proteção” e “a definição dos 

                                                             
1 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro na sua redação 
atual. 

Figura IX.1.1 
Enquadramento das condicionantes 
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sistemas de proteção dos valores e recursos naturais, culturais, agrícolas e florestais” (alíneas n) e c) 
do n.º 1 do artigo 85.º do RJIGT)1. 
 
Com este pressuposto procede-se, numa fase prévia à proposta de ordenamento2, à delimitação das 
condicionantes ao uso do solo no concelho Viana do Alentejo, ou seja, as “servidões 
administrativa” 3  e as “restrições de utilidade pública” 4 , traduzidas na respetiva carta de 
condicionantes5 (figura IX.1.2 ft). Ambas constituem um instrumento fundamental da gestão municipal 
no que concerne aos processos de utilização, ocupação e transformação do território, bem como para 
a elaboração de outros instrumentos de gestão territorial (DGOTDU, 2000). Numa primeira fase são 
identificadas, seguindo-se uma análise do fundamento, quadro legal6 e consequência de cada uma. 
 
Nestes termos, assumindo a estrutura proposta pela DGOTDU 7 , atentando para a planta de 
condicionantes e ainda para a figura IX.1.3, constata-se no território municipal servidões e restrições 
de utilidade pública no domínio dos: 
 

1. Recursos Hídricos, 
2. Recursos Geológicos, 
3. Recursos Agrícolas e Florestais, 
4. Recursos Ecológicos, 
5. Património Edificado, 
6. Infraestruturas. 

 

                                                             
1 Não obstante a alínea c) se referir em concreto à definição da estrutura ecológica municipal, os elementos aqui referidos constituem 
na sua essência condicionantes ao uso do solo. 
2 No sentido estrito do termo. 
3 Segundo a DGOTDU (2011a) constituem um “encargo imposto sobre um imóvel em benefício de uma coisa, por virtude da utilidade 
pública desta”. 
4 Correspondem a “toda e qualquer limitação sobre o uso, ocupação e transformação do solo que impede o proprietário de beneficiar 
do seu direito de propriedade pleno, sem depender de qualquer acto administrativo uma vez que decorre diretamente da lei” (DGOTDU, 
2011a). 
5 Elaborada à escala 1:10.000 e integrando, no essencial, o disposto na “norma técnica sobre o modelo de dados para o PDM” 
(DGOTDU, 2011b). 
6 Optou-se por remeter para a bibliografia o enquadramento legal de cada uma das condicionantes, não obstante a sua leitura ser feita 
no capítulo respetivo. 
7 DGTODU, (2011a e 2011b). 
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Figura IX.1.3 
Servidões e restrições de utilidade pública no concelho de Viana do Alentejo 

 

 

 

• Exploração de massas minerais (pedreiras)
• Contratos de prospeção e pesquisa

Recursos Geológicos
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IX.1.2. RECURSOS HÍDRICOS 
 

IX.1.2.1. DOMÍNIO HIDRICO 
 
 
Os recursos hídricos constituem um bem de interesse comum atendendo à importância que 
assumem na sustentabilidade do planeta pelo que a sua salvaguarda é objeto central das políticas de 
ordenamento e ambiente. Compreendem, de acordo com o n.º 1 do artigo 1.º e artigos 3º, 5º e 7º da 
Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro1: 
1. as águas costeiras e territoriais; 
2. as águas interiores sujeitas à influência das marés, nos rios, lagos e lagoas; 
3. os cursos de água; 
4. os lagos e lagoas; 
5. os canais e valas; 
6. as albufeiras; 
7. os leitos e margens das águas superficiais; 
8. as águas subterrâneas; 
9. as zonas adjacentes; 
10.  as zonas de infiltração máxima, e; 
11.  as zonas protegidas. 
 
O domínio público hídrico2 compreende o domínio público marítimo, o domínio público lacustre 
e fluvial e o domínio público das restantes águas3 (vd. figuras IX.1.4 e IX.1.5). 
 

                                                             
1 Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos (LTRH). 
2 Ou os recursos hídricos dominiais. 
3 N.º 1 do artigo 2.º da LTRH. 
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Os recursos do domínio público hídrico são de uso e fruição comum, nomeadamente nas suas 
funções de recreio, estadia e abeberamento, não estando esse uso ou fruição sujeito a título de 
utilização, desde que respeite a lei geral e os condicionamentos definidos nos planos aplicáveis e não 
produza alteração significativa da qualidade e da quantidade da água (art.º 58.º da Lei n.º 58/2005, 
de 29 de dezembro1). 
 
Os recursos hídricos particulares ou patrimoniais englobam os recursos hídricos que não 
pertencem ao domínio público e estão sujeitos a servidões administrativas e a restrições de utilidade 
pública.  
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Lei da Água. 

Figura IX.1.4 
Domínio Público Hídrico: componentes 

 

Fonte: Adaptado da LTRH 

Domínio público hídrico (DPH)

Domínio público 
marítimo (DPM)

Domínio público 
lacrustre e fluvial

Domínio público das 
restantes águas
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Figura IX.1.5 
Domínio Público Hídrico: descrição das suas componentes 

 

Fonte: Adaptado da LTRH 

• As águas costeiras e territoriais;
• As águas interiores sujeitas à influência das marés, nos rios, lagos e lagoas;
• O leito das águas costeiras e territoriais e das águas interiores sujeitas à influência das marés;
• Os fundos marinhos contíguos da plataforma continental, abrangendo toda a zona económica 
exclusiva;

• As margens das águas costeiras e das águas interiores sujeitas à influência das marés.

Domínio público marítimo

• Cursos de água navegáveis ou flutuáveis, com os respetivos leitos, e ainda as margens
pertencentes a entes públicos;

• Lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis, com os respetivos leitos, e ainda as margens
pertencentes a entes públicos;

• Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, com os respectivos leitos e margens, desde
que localizados em terrenos públicos, ou os que por lei sejam reconhecidos como
aproveitáveis para fins de utilidade pública;

• Canais e valas navegáveis ou flutuáveis, ou abertos por entes públicos, e as respectivas
águas;

• Albufeiras criadas para fins de utilidade pública, com os respectivos leitos;
• Lagos e lagoas não navegáveis ou flutuáveis, com os respectivos leitos e margens, formados
pela natureza em terrenos públicos;

• Lagos e lagoas circundados por diferentes prédios particulares ou existentes dentro de um
prédio particular, quando tais lagos e lagoas sejam alimentados por corrente pública;

• Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis nascidos em prédios privados, logo que
transponham abandonados os limites dos terrenos ou prédios onde nasceram ou para onde
foram conduzidos pelo seu dono, se no final forem lançar-se no mar ou em outras águas
públicas.

Domínio público lacustre e fluvial

• Águas nascidas e águas subterrâneas existentes em terrenos ou prédios públicos;
• Águas nascidas em prédios privados, logo que transponham abandonadas os limites dos
terrenos ou prédios onde nasceram ou para onde foram conduzidas pelo seu dono, se no final
forem lançar-se no mar ou em outras águas públicas;

• Águas pluviais que caiam em terrenos públicos ou que, abandonadas, neles corram;
• Águas pluviais que caiam em algum terreno particular, quando transpuserem abandonadas os
limites do mesmo prédio, se no final forem lançar-se no mar ou em outras águas públicas;

• Águas das fontes públicas e dos poços e reservatórios públicos, incluindo todos os que vêm
sendo continuamente usados pelo público ou administrados por entidades públicas.

Domínio público das restantes águas
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Com efeito, as servidões administrativas aplicam-se, de acordo com os art.os 12.º e 21.º da LTRH 
e art.º 1387.º do Código Civil: 
 
1. aos leitos e margens das águas públicas não navegáveis nem flutuáveis que atravessem terrenos 

particulares; e  
2. às parcelas dos leitos e margens das águas do mar e de quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis 

que tenham sido objeto de desafetação ou tenham sido reconhecidas como privadas. 
 
Entende-se por leito o terreno coberto pelas águas quando não influenciadas por cheias 
extraordinárias, inundações ou tempestades. No leito compreendem-se os mouchões, lodeiros e 
areais nele formados por deposição aluvial. O leito das restantes águas (que não as águas do mar)1 
é limitado pela linha que corresponder à estrema dos terrenos que as águas cobrem em condições 
de cheias médias, sem transbordar para o solo natural, habitualmente enxuto. Essa linha é definida, 
conforme os casos, pela aresta ou crista superior do talude marginal ou pelo alinhamento da aresta 
ou crista do talude molhado das motas, cômoros, valados, tapadas ou muros marginais (n.os 1 e 3 do 
art.º 10.º da LTRH). 
 
A margem corresponde a uma faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das 
águas. A largura da margem conta-se a partir da linha limite do leito e varia do seguinte modo (art.º 
11.º da LTRH): 
 
1. a margem das águas do mar, bem como a das águas navegáveis ou flutuáveis sujeitas à jurisdição 

das autoridades marítimas e portuárias, tem a largura de 50 m; 
2. a margem das restantes águas navegáveis ou flutuáveis tem a largura de 30 m; 
3. a margem das águas não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente torrentes, barrancos e 

córregos de caudal descontínuo, tem a largura de 10 m. 
 

                                                             
1 Não se apresenta aqui a noção de leito e margem das águas do mar por não ter aplicação concreta no concelho de Viana do Alentejo. 
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As restrições de utilidade pública incidem, de acordo com o art.º 24.º da LTRH, sobre as zonas 
classificadas como zonas adjacentes a águas públicas e sobre as zonas inundáveis ou ameaçadas 
pelas cheias não classificadas como zonas adjacentes (art.º 40.º da LTRH e Decreto-Lei n.º 115/2010, 
de 22 de outubro). 
 
Sobre as parcelas privadas dos leitos ou margens de águas públicas recaem, nos termos do artigo 
21.º da LTRH, as seguintes servidões administrativas: 
 
1. de uso público, no interesse geral de acesso às águas e de passagem ao longo das águas da pesca, 

da navegação ou flutuação, quando se trate de águas navegáveis ou flutuáveis, e ainda da fiscalização 
e policiamento das águas pelas entidades competentes; 

 
2. Nestas parcelas, bem como no respetivo subsolo ou no espaço aéreo correspondente, não é permitida 

a execução de quaisquer obras permanentes ou temporárias sem autorização da entidade a quem 
couber a jurisdição sobre a utilização das águas públicas correspondentes; 

 
3. os proprietários de parcelas privadas de leitos e margens de águas públicas devem mantê-las em bom 

estado de conservação e estão sujeitos a todas as obrigações que a lei estabelecer no que respeita à 
execução de obras hidráulicas necessárias à gestão das águas públicas em causa, nomeadamente de 
correção, regularização, conservação, desobstrução e limpeza; 

 
4. o Estado, através dos seus serviços e o município, no caso de linhas de água em aglomerado urbano, 

podem substituir-se aos proprietários, realizando as obras necessárias à limpeza e desobstrução das 
águas públicas por conta deles. 

 
As restrições de utilidade pública aplicáveis às zonas adjacentes estruturam-se em duas 
tipologias: as referentes às áreas de ocupação edificada proibida e as referentes às áreas de 
ocupação edificada condicionada. A definição destas áreas deve constar do diploma que procede à 
classificação das zonas adjacentes. Uma vez que no concelho de Viana do Alentejo não existem 
zonas adjacentes classificadas nos termos da Lei da Água, não são apresentadas as respetivas 
restrições aplicáveis. 
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Porém, a Lei da Água estabelece no artigo 40.º interdições e restrições de utilidade pública para as 
zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias não classificadas como zonas adjacentes, mas 
delimitadas em sede de elaboração ou revisão de planos municipais de ordenamento do território 
(PMOT). 
 
Assim, determina-se que, na área assinalada como zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias1, 
para além da consulta prévia obrigatória à entidade tutelar (APA - ARH Alentejo) de todas as 
operações de urbanização ou edificação, deverão ser atendidas as seguintes restrições: 
 
1. é proibida a construção de novas edificações; 
2. é interdita a construção de caves; 
3. no caso de obras reconstrução integral de edificações é obrigatória a elevação da cota de soleira 

acima do nível máximo da maior cheia conhecida. 

 
No concelho de Viana do Alentejo, como se pode observar na figura IX.1.2 ft, o domínio hídrico 
compreende: 
 
1. as albufeiras de águas públicas do Alvito e do Pego do Altar e respetivas margens, com uma 

largura de 30 m; 
2. os cursos de água não navegáveis nem flutuáveis2 e respetiva margem3, com uma largura de 10 

m; 
3. as zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias. 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Veja-se a este respeito capitulo VII.1.3.2, concretamente a figura VII.1.3. 
2 Onde se incluem os planos de água não integrados na tipologia de albufeiras no âmbito da delimitação da Reserva Ecológica Nacional. 
3 Ainda que, por uma questão de leitura, só estejam representadas as margens dos cursos de água integrados na REN. 
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IX.1.2.2. ALBUFEIRAS DE ÁGUAS PÚBLICAS 
 
Ainda no âmbito da salvaguarda dos recursos hídricos, concretamente as massas de água 
armazenadas em albufeiras com fins de utilização pública (como seja o abastecimento ou a rega), foi 
publicado o regime jurídico de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das 
lagoas ou lagos de águas públicas (RJPAAP)1. 
 
De forma sintética constituem objetivos deste regime de proteção (artigo 4.º do RJPAAP): 
 
1. proteger e valorizar os recursos hídricos associados às albufeiras e o território envolvente das 

albufeiras com o fim de assegurar a qualidade e quantidade dos recursos hídricos e os 
ecossistemas aquáticos; 

2. garantir o desenvolvimento do uso ou usos principais, garantindo que as atividades secundárias 
não os comprometem, harmonizando-as entre si; 

3. garantir a integridade da paisagem associada aos recursos hídricos; 
4. controlar as situações de degradação ambiental, promovendo medidas adequadas a fazer cessar 

tais situações; 
5. garantir a segurança de pessoas e bens em situações de risco. 
 
 
O concelho de Viana do Alentejo integra (parcialmente) duas albufeiras de águas públicas 
classificadas2 (vd. quadro IX.1.1), com plano especial de ordenamento do território (PEOT) aprovado 
(vd. figura IX.1.2 ft), designadamente a albufeira de Alvito e a do Pego do Altar.  
 
 
 

                                                             
1 Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio. 
2 Ver ainda capítulo VIII.1.4 e VIII.1.5. 
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A planta de condicionantes do PDMVA (figura IX.1.2 ft) integra o limite dos POAAP em vigor, sendo 
que as condicionantes aplicáveis são as definidas nos respetivos POAAP, a saber1: 
 
1. NA ALBUFEIRA DE ALVITO: 
 
No plano de água da albufeira (ou leito da albufeira) não são permitidas seguintes atividades (artigo 
3.º da RCM 151/98): 
 
a) a pesca profissional, salvo nos períodos, locais e nas demais condições a fixar pela Direcção-Geral de 

Florestas; 
b) a caça, sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n.º 136/96, de 14 de Agosto; 
c) a aquicultura intensiva; 
d) a utilização, nas embarcações a motor, de óleos que não sejam biodegradáveis; 
e) a instalação de pontões ou de jangadas flutuantes para amarração de embarcações ou para apoio à 

utilização da albufeira, salvo quando adstritas a estabelecimentos turísticos, a zonas de recreio balnear 

                                                             
1 Por opção metodológica apenas se identificam as que, tendo incidência no território municipal, estão diretamente relacionadas com a 
albufeira sendo as restantes enquadradas na temática respetiva (ex.: captações de água, domínio hídrico, entre outras). 

Quadro IX.1.1 
Albufeiras de Águas Públicas 

 
ALBUFEIRA CLASSIFICAÇÃO1 POAAP4 

 

Alvito 
 

Albufeira de água pública de utilização protegida2 RCM 151/98, de 26 de dezembro5 

 

Pego do Altar 
 

Albufeira de água pública de utilização livre3 RCM 35/2005, de 24 de fevereiro 

Notas: 
1. No âmbito do artigo 7.º do RJPAAP e de acordo com a Portaria 522/2009, de 15 de maio, que procede à reclassificação das albufeiras de 
águas públicas de serviço público. 
2. “Aquelas que se destinam a abastecimento público (…) e aquelas onde a conservação dos valores naturais determina a sua sujeição a um 
regime de proteção mais elevado, designadamente as que se encontram inseridas em áreas classificadas” (alínea a), n.º 2, artigo 7.º, do 
RJPAAP). 
3. “Aquelas que não são suscetíveis de classificação nos tipos previstos nas alíneas anteriores, apresentando outras vocações, designadamente 
turística e recreativa” (alínea c), n.º 2, artigo 7.º,do RJPAAP). 
4. Planos de Ordenamento das Albufeiras de Águas Públicas. 
5. A RCM 106/2005, de 28 de junho determinou a revisão do plano. 
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concessionadas ou ao uso do público em geral e desde que licenciadas nos termos do Decreto-Lei n.º 
46/94, de 22 de Fevereiro; 

f) o fundamento de embarcações, por períodos superiores a vinte e quatro horas, fora das áreas destinadas 
a esse fim, a demarcar pela Direcção Regional do Ambiente — Alentejo nas imediações das zonas de 
equipamentos e estruturas turísticas; 

g) o acesso ou a permanência de gado. 

 
Na zona de proteção da albufeira, faixa terrestre de proteção à albufeira, com a largura máxima de 
500m medida na horizontal a partir do NPA, são proibidas as seguintes atividades (artigo 4.º da RCM 
151/98): 
 
a) o estabelecimento de indústrias que produzam ou usem produtos químicos tóxicos ou com elevados 

teores de fósforo ou de azoto; 
b) a instalação de explorações pecuárias intensivas, incluindo as avícolas; 
c) o armazenamento de pesticidas e de adubos orgânicos ou químicos; 
d) o emprego de pesticidas, a não ser com autorização especial, que só deverá ser concedida, a título 

excecional, em casos justificados e condicionados quanto às zonas a tratar e quanto à natureza, 
características e doses dos produtos a usar; 

e) o emprego de adubos químicos azotados ou fosfatados, nos casos que impliquem risco de contaminação 
da água destinada ao abastecimento de populações ou de eutrofização da albufeira; 

f) o lançamento de excedentes de pesticidas ou de caldas pesticidas e de águas de lavagem com uso de 
detergentes; 

g) a descarga ou infiltração no terreno de esgotos de qualquer natureza, não devidamente tratados e, 
mesmo tratados, quando seja viável o seu lançamento a jusante da albufeira ou quando excedam 
determinados valores, a fixar pelos serviços competentes, além de outros parâmetros, dos teores de 
fósforo, azoto, carbono, mercúrio e outros metais pesados (como o chumbo e o cádmio) e pesticidas. 

h) a caça nas praias, espaços turísticos e áreas de proteção definidas na planta de síntese, bem como numa 
faixa de 250 m envolvente das mesmas; 

i) o acesso de gado à albufeira e a sua permanência na zona reservada; 
j) todas as atividades que aumentem de forma significativa a erosão do solo e o transporte sólido para a 

albufeira, nomeadamente: 
i. a lavoura das encostas adjacentes segundo a linha de maior declive; 
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ii. a constituição de depósitos de terras soltas em áreas declivosas e sem dispositivos que evitem o seu arraste; 
iii. a constituição de depósitos de entulho ou de ferro-velho. 

 
Na zona reservada da albufeira, com uma largura de 50 m contados a partir da linha do NPA, não 
são permitidas quaisquer construções que não constituam infraestruturas de apoio à utilização da 
albufeira (artigo 5.º da RCM 151/98). 
 
2. NA ALBUFEIRA DO PEGO DO ALTAR: 
 
No plano de água da albufeira, ou seja, na área correspondente ao NPA (alínea x) da RCM 35/2005), 
são interditas as seguintes atividades (n.º 2 do artigo 7.º da RCM 35/2005): 
 
a) a rejeição de efluentes não tratados (de origem doméstica ou industrial), tanto no plano de água como 

nas linhas de água afluentes à albufeira; 
b) a aquicultura intensiva, sendo, no entanto, possível o licenciamento, pelos serviços competentes, de 

outros regimes, desde que se salvaguardem os objetivos do plano; 
c) a navegação recreativa com embarcações propulsionadas a motor de combustão interna fora das áreas 

a esse efeito destinadas; 
d) a realização de provas de competição desportiva com embarcações propulsionadas a motor com 

combustão interna, excetuando as provas de pesca desportiva; 
e) o fundeamento de embarcações com abandono fora das áreas destinadas a esse fim; 
f) a extração de inertes no leito da albufeira, exceto quando tal se justifique por razões ambientais ou se 

necessário ao bom funcionamento das infraestruturas hidráulicas. 

 
Na zona de proteção da albufeira, ou seja, na faixa terrestre de proteção à albufeira, com a largura 
máxima de 500 m medida na horizontal a partir do NPA (alínea cc) da RCM 35/2005), é interdito (n.º1 
do artigo 8.º): 
 
a) o estabelecimento de indústrias que produzam ou usem produtos químicos tóxicos ou com elevados teores 

de fósforo ou de azoto; 
b) a instalação de explorações pecuárias intensivas, incluindo as avícolas; 
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c) o armazenamento de pesticidas e de adubos orgânicos ou químicos, com exceção dos destinados a 
consumo na exploração, desde que sob coberto e em piso impermeabilizado; 

d) o emprego de pesticidas, à exceção da utilização de produtos fitofarmacêuticos homologados para as 
respetivas culturas e desde que aplicados segundo as orientações constantes dos respetivos rótulos; 

e) o emprego de adubos orgânicos e químicos azotados e fosfatados, nos casos de comprovado risco de 
contaminação da água por nitratos ou fosfatos de origem agrícola, através da sua monitorização, 
excetuando-se as aplicações que sigam as recomendações de manuais de boas práticas agrícolas; 

f) o lançamento de excedentes de pesticidas ou de caldas pesticidas e de águas de lavagem com uso de 
detergentes; 

g) a descarga, ou infiltração no terreno, de esgotos de qualquer natureza, não devidamente tratados e, mesmo 
tratados, quando seja viável o seu lançamento a jusante da albufeira ou quando excedam determinados 
valores, a fixar pelos serviços competentes, além de outros parâmetros, dos teores de fósforo, azoto, 
carbono, mercúrio e outros metais pesados (como o chumbo e o cádmio) e pesticidas; 

h) a instalação de depósitos de resíduos de qualquer natureza; 
i) a circulação de veículos de qualquer natureza, nomeadamente motociclos e veículos todo o terreno, fora dos 

acessos e trilhos a esse fim destinados, com exceção dos veículos em serviço de fiscalização e de 
emergência e das máquinas agrícolas; 

j) a instalação em locais públicos, sem prévio licenciamento, de tendas ou equipamentos móveis; 
l) a realização, sem prévia autorização das entidades competentes, de eventos turístico-culturais ou turístico-

desportivos; 
m) a prática de campismo fora dos locais destinados a esse efeito. 

 
Na zona reservada da albufeira, ou seja, na faixa terrestre marginal à albufeira, compreendida na 
zona de proteção da albufeira, com a largura máxima de 50m medida na horizontal a partir do NPA 
(alínea ee) da RCM 35/2005), são interditos (n.º2 do artigo 17.º): 
 
a) a construção, com exceção de infraestruturas de apoio à utilização da albufeira previstas no presente 

Regulamento, nos termos da legislação em vigor, e a realização de obras de alteração e ou conservação 
de construções existentes que não envolvam o aumento da área construída, desde que estejam 
devidamente fundamentadas e que garantam as necessárias condições de habitabilidade; 

b) a construção de vedações que possam impedir o livre acesso à margem; 
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c) a abertura de estradas ou caminhos e o assentamento de condutas que conduzam efluentes para a albufeira, 
com exceção da construção de caminhos para peões, bicicletas ou cavalos, que não impermeabilizem o 
solo e em condições que não constituam obstáculo à livre passagem e infiltração das águas; 

d) a descarga de resíduos sólidos ou entulho de qualquer tipo e a instalação de depósitos de sucata; 
e) a permanência de gado nas zonas de recreio e lazer. 
 

IX.1.2.3. CAPTAÇÕES DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS PARA 
ABASTECIMENTO PÚBLICO 

 

Atendendo à importância efetiva e estratégica das águas subterrâneas, nomeadamente enquanto 
opções viáveis para o abastecimento público, a sua proteção constitui um objetivo fulcral no quadro 
de um desenvolvimento equilibrado e duradouro (DGOTDU, 2011). Assim, se justifica a constituição 
de servidões relativas à captação de águas subterrâneas para abastecimento público, as quais se 
encontram regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, com as alterações 
decorrentes do artigo 37.º da Lei da Água, pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio e pela 
Portaria n.º 702/209, de 6 de julho, e que se concretizam no estabelecimento de um perímetro de 
proteção. Este abrange a área limítrofe ou contígua à captação de água e compreende: a zona de 
proteção imediata, a zona de proteção intermédia e a zona de proteção alargada (n.ºs 1 e 3 do art.º 
37.º da Lei da Água). 
 
A proposta de delimitação dos perímetros de proteção das captações de água subterrânea para 
abastecimento público é da responsabilidade da administração da região hidrográfica territorialmente 
competente, com base nas propostas e estudos apresentados pelas entidades responsáveis pelas 
referidas captações (n.ºs 7 e 8 do art.º 37.º da Lei da Água). 
 
No concelho de Viana do Alentejo não existe qualquer perímetro de proteção de captações de água 
subterrânea para abastecimento público publicado em Diário da República1, pelo que os mesmos não 

                                                             
1 Informação veiculada pela ARH do Alentejo, telefonicamente no dia 22 de janeiro de 2015. 
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são cartografados na Carta de Condicionantes. A publicação dos referidos perímetros requer a 
atualização da Carta de Condicionantes. 
 
 

IX.1.3. RECURSOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS 
 
 

Os recursos agrícolas e florestais, como pilares do desenvolvimento económico e condição para a 
sustentabilidade ambiental representam um bem de interesse comum cuja salvaguarda e valorização 
se impõe. É neste contexto que foram criadas servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública tendo por incidência estes recursos. 
 
Por outro lado, estabelece o RJIGT que “os instrumentos de gestão territorial identificam as áreas 
afetas a usos agro-florestais, bem como as áreas fundamentais para a valorização da diversidade 
paisagística” (n.º 1 do artigo 13.º), pelo que, se destacam, com incidência no território municipal, os 
seguintes recursos agrícolas e florestais: 
1. os espaços afetos à Reserva Agrícola Nacional (RAN); 
2. as oliveiras; 
3. os sobreiros e azinheiras; 
4. os povoamentos florestais percorridos por incêndios; 
5. a proteção ao risco de incêndio florestal; 
 

IX.1.3.1. RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL 
 
A Reserva Agrícola Nacional (RAN) é constituída pelo conjunto das áreas que em termos 
agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos apresentam a maior aptidão para a atividade agrícola 
(artigo 2.º do RJRAN1), integrando os solos das classes A1 e A2, ou na ausência de classificação das 
terras (artigo 6.º), pelas classes de capacidade de uso A, B e Ch, as áreas com unidades de solo 

                                                             
1 Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional - Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março.. 
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classificados como baixas aluvionares e coluvionares (art. 8.º), sem prejuízo de outras tidas como 
relevantes, de acordo com o previsto no artigo 9.º. 
 
Assim, pelas caraterísticas que apresentam, estes solos são de uso exclusivo para a agricultura, 
sendo portanto interditas todas as ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades 
agrícolas (artigo 21.º), nomeadamente: 
a. operações de loteamento e obras de urbanização, construção ou ampliação, salvaguardadas algumas 

exceções1, designadamente as utilizações não agrícolas de solos integrados na RAN; 
b. lançamento ou depósito de resíduos radioativos, resíduos sólidos urbanos, resíduos industriais ou 

outros produtos que contenham substâncias ou microrganismos que possam alterar e deteriorar as 
caraterísticas do solo; 

c. aplicação de volumes excessivos de lamas nos termos da legislação aplicável, designadamente 
resultantes da legislação aplicável, designadamente resultantes da utilização indiscriminada de processos 
de tratamento de efluentes; 

d. intervenções ou utilizações que provoquem a degradação do solo, nomeadamente erosão, 
compactação, desprendimento de terras, encharcamento, inundações, excesso de salinidade, poluição e 
outros efeitos perniciosos; 

e. utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e fitofarmacêuticos; 
f. deposição, abandono ou depósito de entulhos, sucatas ou quaisquer outros resíduos. 

 
Qualquer intervenção que careça de licença, concessão, aprovação e autorização administrativa a 
efetuar em solos de RAN carece de parecer prévio favorável da entidade Regional de Reserva 
Agrícola do Alentejo, sob pena de o ato administrativo que a confere constituir ato nulo. 
 
A RAN do concelho de Viana do Alentejo (vd. figura IX.1.2 ft) ocupa uma superfície de 159,8 km2 (40,6 
% da área do concelho), distribuindo-se essencialmente pelos setores norte e sul da freguesia de 
Alcáçovas e pelo setor norte da freguesia de Viana do Alentejo. 
 
 

                                                             
1 Definidas no artigo 22.º do RJRAN. 
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IX.1.3.2. OLIVEIRAS 
 
O olival constitui, na economia nacional, uma “reserva de carácter estratégico” (DGOTDU, 2011), 
potenciando o emprego e as exportações mas também o sistema ecológico. Importa por isso 
salvaguardar esta cultura condicionando o corte de oliveiras. 
 
Esta preocupação traduz-se, nos termos do Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio, na proibição do 
arranque e corte de oliveiras sem autorização, sendo autorizados apenas: 
 
a. quando o arranque for efetuado em zonas de expansão urbana previstas em PDM e em áreas de 

desenvolvimento urbano prioritário; 
b. quando o arranque for efetuado em zonas destinadas a obras de hidráulica agrícola, a vias de comunicação 

ou construções e empreendimentos de interesse nacional, regional e local, bem como a obras de defesa 
do património cultural; 

c. quando as oliveiras tiverem atingido um estado de decrepitude ou de doença irrecuperável que torne a sua 
exploração antieconómica; 

d. quando a sua exploração for considerada excessivamente onerosa, em virtude da natureza ou declive do 
terreno; 

e. quando as densidades de povoamento forem inferiores a 45 árvores por hectare; 
f. quando o arranque se destinar a viabilizar outras culturas de maior rendibilidade ou de comprovado 

interesse económico e social; 
g. quando o arranque se destinar à implantação de novo olival; 
h. quando o corte raso tenha como objetivo a regeneração do olival existente; 
i. quando o arranque tenho por objetivo a plantação de vinha, em regiões vinícolas oficialmente demarcadas; 
j. quando o arranque se destinar a obras, quer com finalidade exclusivamente agrícola de reconhecida 

utilidade, quer para habitação dos agricultores; 
k. quando o arranque seja efetuado em áreas de explorações mineiras nos termos legais. 
 

No concelho de Viana do Alentejo “o olival, que por vezes ocorre em associação com espécies, 
apresenta um peso (…) relativamente residual (1 161 ha, i.e., 3% da área do concelho) (…), com 
particular destaque para a mancha que envolve a vila de Viana do Alentejo pelo setor sul e também 
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a mancha a sul de Alcáçovas. As áreas a norte e nor-noroeste da sede de concelho, apesar de mais 
pequenas, possuem, no conjunto, um peso importante no total deste uso” (vd. capítulo V.1.2). 
 
Não obstante a distribuição deste uso, optou-se do ponto de vista metodológico por não representar 
cartograficamente esta condicionante. Esta opção tem por base as metodologias de elaboração do 
uso do solo (vd. capítulo V.1.2), as caraterísticas do povoamento desta espécie, designadamente por 
ocorrer em associação com outras espécies e ainda pela escala de trabalho do PDM. Contudo, a sua 
salvaguarda está garantida pela integração desta condicionante no regulamento do plano. Na prática, 
aquando da gestão do plano, concretamente, com recurso à cartografia de gestão, o particular deverá 
fazer prova da inexistência da espécie.  
 

IX.1.3.3. SOBREIROS E AZINHEIRAS 
 
A proteção do sobreiro e da azinheira encontra, em critérios de natureza ambiental e económica, o 
seu fundamento (vd. figura IX.1.6). Assim, de acordo com o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio1, 
“os povoamentos destas espécies, nomeadamente os sistemas com aproveitamento agro-
silvopastorial conhecidos por «montados», incluem alguns dos biótopos mais importantes ocorrentes 
em Portugal continental em termos de conservação da natureza, desempenhando (…) uma 
importante função na conservação do solo, na regularização do ciclo hidrológico e na qualidade da 
água. Paralelamente, estas espécies representam um recurso renovável de extrema importância 
económica a nível nacional e a nível local”. 
 
 
 

                                                             
1 Alterado pelo DL 155/2004, de 30 de junho. 
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Neste sentido o Decreto-Lei n.º 169/2001, determina as seguintes servidões: 
 
1. não são permitidas conversões em povoamentos de sobreiro ou azinheira, exceto as que visem 

a realização: 
i. de empreendimentos de imprescindível utilidade pública; 
ii. de empreendimentos agrícolas com relevante e sustentável interesse para a economia local, 

desde que a área sujeita a corte não ultrapasse 10% (ou 20 ha) da superfície de exploração 
ocupada por sobreiros ou azinheiras e se verifique uma correta gestão e um bom estado 
vegetativo e sanitário da restante área ocupada por qualquer das espécies; 

iii. da alteração do regime de talhardia; 
 
2. o corte e arranque só pode ser autorizado, pela entidade competente: 

i. em desbaste, com vista à melhoria produtiva dos povoamentos e caso não exista um plano 
de gestão florestal aprovado; 

Figura IX.1.6 
Objetivos de proteção dos sobreiros e azinheiras 

 

 
Fonte: Adaptado de DL 169/2001, de 25 de maio 
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ii. em cortes de conversão nas condições admitidas no ponto 1; 
iii. por razões fitossanitárias, nos casos em que as caraterísticas de uma praga ou doença o 

justifiquem. 
 
3. ficam vedadas por um período de 25 anos quaisquer alterações ao uso do solo nas áreas 

ocupadas por povoamento destas espécies e que tenham sofrido conversões decorrentes de: 
i. terem sido percorridas por incêndio; 
ii. terem sido realizados cortes ou arranques não autorizados; 
iii. ter ocorrido anormal mortalidade ou depreciação do arvoredo em consequência de ações ou 

intervenções por qualquer forma prejudiciais que determinaram a degradação das condições 
vegetativas ou sanitárias do povoamento; 
 

4. a proibição, pelo prazo de 25 anos, em terrenos em que tenha ocorrido o corte ou arranque 
ilegal de povoamentos de sobreiro e azinheira: 

i. de toda e qualquer conversão que não seja de imprescindível utilidade pública; 
ii. de operações relacionadas com edificação, obras de construção, obras de urbanização, 

loteamentos e trabalhos de remodelação dos terrenos; 
iii. a introdução de alterações à morfologia do solo ou do coberto vegetal; 
iv. o estabelecimento de novas atividades, designadamente agrícolas, industriais ou turísticas. 

 
No concelho de Viana do Alentejo, os povoamentos de sobreiro ou azinheira, identificados na figura 
IX.1.2 ft, assuem alguma expressão (vd. capítulo V.1.2), distribuindo-se essencialmente ao longo de 
todo o vale da Ribeira de Alcáçovas e dos seus afluentes, bem como a sul e sudeste desta localidade. 
Em todo o setor meridional da freguesia de Viana também apresentam uma dimensão considerável, 
enquanto em Aguiar se destacam apenas as manchas a sudeste (vd. figura V.1.1). 
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IX.1.3.4. POVOAMENTOS FLORESTAIS PERCORRIDOS POR 
INCÊNDIOS 

 
Os povoamentos florestais constituem um recurso ambiental, económico e social de relevo, 
contribuindo significativamente para o desenvolvimento sustentável do território, pelo que, a sua 
destruição constitui uma perda importante. Neste sentido, perspetivando uma ação preventiva, com 
vista a salvaguardar o recurso e a limitar o uso admitido em áreas de povoamentos florestais 
percorridas por incêndios, é definida uma servidão administrativa1 sobre estes (vd. figura IX.1.7). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Determina assim o regime jurídico, a proibição de determinadas ações por um determinado período 
após a ocorrência do incêndio, para assim demover uma qualquer intenção criminal que possa estar 
na origem do incêndio. Na prática, nos espaços florestais percorridos por incêndios, em solo rural, 
durante o período de 10 anos2 a contar da data de ocorrência do incêndio, fica proibida3: 
a. a realização de obras de construção de quaisquer edificações; 
b. o estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras que 

possam ter impacte ambiental negativo; 

                                                             
1 Determinada pelo DL 327/90, de 22 de outubro, alterado pela L 54/91, pelo DL 34/99 e republicado pelo DL 55/07, que estabelece o 
Regime Jurídico de Proteção dos Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios. 
2 De referir que, caso o povoamento seja de sobreiros ou azinheiras, este período é de 25 anos (vd. capítulo IX.1.3.3). 
3 As ações identificadas nas alíneas a) a h) podem ser levantadas, durante o prazo de um ano após a data da ocorrência do incêndio 
(artigo 1.º, n.º4 do DL 327/90). No caso de se tratar de uma ação de interesse público ou de um empreendimento de relevante interesse 
geral, todas as proibições podem ser levantadas (artigo 1.º, n.º4 do DL 327/90). 

Figura IX.1.7 
Objetivos de proteção dos povoamentos florestais percorridos por incêndios 
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c. a substituição de espécies florestais por outras, técnica e ecologicamente desadequadas; 
d. o lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros efluentes 

líquidos poluentes; 
e. o campismo fora de locais destinados a esse fim; 
f. a realização de operações de loteamento; 
g. a realização de obras de urbanização; 
h. a realização de obras de reconstrução ou de ampliação das edificações existentes; 
i. a alteração ou revisão de PMOT que venha a permitir ocupação urbanística em terrenos que à 

data do incêndio não estejam classificados como solo urbano, constituindo ato nulo, todos os atos 
que violem estas proibições. 

 
A carta de condicionantes inclui as áreas ardidas do concelho de Viana do Alentejo (vd. figura IX.1.2 
ft) entre 2006 e 20141, as quais totalizam cerca de 667,42 hectares, sendo que o ano de 2006 se 
destaca claramente como o ano em que os incêndios consumiram maior área (242,7 ha, dos quais 
77% correspondem a uma ocupação dominante de eucalipto). As áreas ardidas localizam-se 
essencialmente nas freguesias de Alcáçovas e Aguiar. 
 
Contudo, pela dinâmica deste fenómeno e condicionantes daí resultantes no espaço e no tempo, a 
planta de condicionantes sofrerá atualização anual2, com a integração de eventuais novas áreas 
ardidas3 e a eliminação daquelas que ultrapassaram o período proibitivo. 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Considera-se este período porque se refere aos 10 anos anteriores à publicação do PDM. O ICNF ainda não disponibilizou a 
informação das áreas ardidas referente ao ano de 2014, por isso, os valores e respetiva cartografia não incluem as áreas ardidas de 
2014. 
2 Ver a este respeito capítulo IX.4. 
3 O levantamento cartográfico das áreas percorridas por incêndios florestais é da responsabilidade da Direção Geral das Florestas, 
com a colaboração das câmaras municipais, sendo o cadastro atualizado com referência a 31 de dezembro de cada ano (vd. art.º 2.º, 
DL 327/90 de 22 de outubro, na sua atual redação). 
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IX.1.3.5. PROTEÇÃO AO RISCO DE INCÊNDIO 
 
A importância estratégica dos povoamentos florestais no desenvolvimento sustentável do território e 
a consequente necessidade de prevenir a ocorrência de incêndios e de os combater de forma eficaz 
e eficiente, num modelo ativo, dinâmico e integrado constituem a base do Sistema Nacional de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI)1, em articulação com o Regime Jurídico de Proteção dos 
Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios. 
 
Neste sentido, o SNDFCI “prevê o conjunto de medidas e ações estruturais e operacionais relativas 
à prevenção e proteção das florestas contra incêndios, nas vertentes de sensibilização, planeamento, 
conservação e ordenamento do território florestal, silvicultura, infra-estruturação, vigilância, deteção, 
combate, rescaldo, vigilância pós-incêndio e fiscalização a levar a cabo pelas entidades públicas com 
competências na defesa da floresta contra incêndios” (n.º1 do artigo 2.º), estabelecendo, no âmbito 
do planeamento da defesa da floresta contra incêndio, os elementos de planeamento e as medidas 
de organização do território (vd. figura IX.1.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Aprovado pelo DL 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo DL 17/2009, de 14 de janeiro. 

Figura IX.1.8 
Planeamento da defesa da floresta contra incêndios 

 
Fonte: Adaptado de DGOTDU, 2010 
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Para efeitos de ordenamento do território, concretamente, como condicionantes ao uso, ocupação e 
transformação do solo destaca-se: 
 

1. Risco de incêndio - determina o artigo 16.º do SNDFCI que os instrumentos de gestão 
territorial devem refletir a cartografia de risco de incêndio que consta no Plano Municipal 
de Defesa da Floresta Contra Incêndio (PMDFCI), sendo interdita a construção de 
edificações1 nos terrenos classificados com risco de incêndio elevado ou muito elevado, 
fora das áreas edificadas consolidadas (vd. capitulo VII.1.4 e figura VII.1.9); nas restantes 
classes, as novas edificações no espaço florestal ou rural têm de salvaguardar, na sua 
implantação no terreno, a garantia de distância à estrema da propriedade de uma faixa de 
proteção nunca inferior a 50 m e a adoção de medidas especiais relativas à resistência do 
edifício, à passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no 
edifício e respetivos acessos. No concelho de Viana, as áreas classificadas no PMDFCI com 
risco de incêndio elevado ou muito elevado ocupam uma superfície de 6168,7 ha, constituindo 
áreas non aedificandi; 
 

2. Faixas de gestão de combustíveis – as redes primárias devem ser declaradas de utilidade 
pública, ficando qualquer alteração ao uso do solo ou do coberto vegetal sujeita a parecer 
vinculativo da autoridade competente (ICNF). No concelho de Viana do Alentejo não existem 
faixas de gestão de combustíveis primárias, de acordo com o Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), não havendo assim lugar à declaração de utilidade 
pública. Não obstante, o PMDFCI estabelece redes secundárias de faixas de gestão de 
combustível ao longo dos principais eixos viários, na área envolvente aos aglomerados, 
estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos, de acordo com o artigo 15.º 
do Decreto-Lei 124/2006, de 28 de junho. 

 

Acresce ainda que os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título 
detenham terrenos confinantes a edificações, designadamente habitações, estaleiros, armazéns, 

                                                             
1 Destinadas a habitação, comércio, serviço e indústria. 
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oficinas, fábricas ou outros equipamentos, são obrigados a proceder à gestão de combustíveis numa 
faixa de 50 m em redor daquelas edificações ou instalações, medida a partir da alvenaria exterior da 
edificação, de acordo com o anexo ao DL 17/2009, de 14 de janeiro. 
 

Finalmente, do ponto de vista da gestão, nos termos do definido no PROF AC, todas as explorações 
florestais privadas, não integradas em Zona de Intervenção Florestal (ZIF) com área igual ou superior 
a 100 hectares estão sujeitas à elaboração obrigatória de Plano de Gestão Florestal, ficando as 
restantes sujeitas ao cumprimento (artigo 40.º do PROF AC): 
 
a. normas de silvicultura preventiva; 
b. normas genéricas de intervenção nos espaços florestais; 
c. modelo de silvicultura adequado à sub-região homogénea em que se insere a exploração. 
 
Tal como no caso das áreas percorridas por incêndios, também o caso das áreas de risco de incêndios 
deverão sofrer alteração, com a consequente republicação da carta de condicionantes (figura IX.1.2 
ft) na sequência da dinâmica do PDM (vd. capítulo IX.4) já que estas decorrem diretamente do 
PMDFCI. 
 
 

IX.1.4. RECURSOS ECOLÓGICOS 
 

 
A conservação da natureza e a salvaguarda e proteção de pessoas e bens face à suscetibilidade aos 
riscos naturais constituem objetivos de uma política sustentável de ordenamento do território. Neste 
sentido, os instrumentos de gestão territorial “identificam os recursos e valores naturais, os sistemas 
indispensáveis à utilização sustentável do território, bem como estabelecem as medidas básicas e os 
limiares de utilização que garantem a renovação e valorização do património natural” (n.º 1 do artigo 
12.º do RJIGT), cabendo aos planos municipais de ordenamento do território (PMOT) estabelecer “os 
parâmetros de ocupação e de utilização do solo adequados à salvaguarda e valorização dos recursos 
e valores naturais” (alínea b) do n.º 3, do artigo 12.º do RJIGT). 
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No território municipal, a salvaguarda e proteção dos recursos ecológicos incide sobre: 
 
1. espaços afetos à Reserva Ecológica Nacional (REN); 
2. espaços condicionados pela Rede Natura 2000 (RN2000). 
 

IX.1.4.1. RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 
 
Concretiza ainda o RJIGT que “os instrumentos de gestão territorial identificam as áreas, valores e 
sistemas fundamentais para a proteção e valorização dos espaços rurais e urbanos, designadamente 
as áreas de reserva ecológica”, cabendo aos PMOT estabelecer “os parâmetros de ocupação e de 
utilização do solo assegurando a compatibilização das funções de proteção, regulação e 
enquadramento com os usos produtivos, o recreio e o bem-estar das populações” (artigo 14.º). 
 
É neste contexto que o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN1) determina que 
“compete à câmara municipal elaborar a proposta de delimitação da REN a nível municipal” (n.º1 do 
artigo 10.º), neste caso concreto, “em simultâneo com a formação de planos municipais de 
ordenamento do território” (artigo 15.º do RJREN). 
 
A REN constitui uma estrutura biofísica (vd. figura IX.1.9) que integra “… o conjunto das áreas que, 
pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são 
objeto de proteção especial”, assumindo-se assim como uma restrição de utilidade pública que 
determina um regime territorial especial. Nesse sentido estabelece “condicionamentos à ocupação, 
uso e transformação do solo, identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse 
regime nos vários tipos de áreas” (artigo 2.º do RJREN). 
 
 
 

                                                             
1 Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação n.º 63-B/2008, de 21 de outubro. 
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Nas áreas sujeitas ao RJREN (artigo 20.º) são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou 
privada que se traduzam em: 
a. operações de loteamento; 
b. obras de urbanização; 
c. obras de construção e ampliação; 
d. vias de comunicação; 
e. escavações e aterros; 
f. destruição do revestimento vegetal para fins não agrícolas nem florestais. 
 
A estas interdições excecionam-se os usos e as ações de relevante interesse público1 e aquelas que 
se apresentem compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e 
redução de riscos naturais2, nos termos definidos na Portaria n.º 1356/2008, de 28 de novembro3. 
 

                                                             
1 Nos termos do artigo 21.º do RJREN. 
2 Objetivos estes definidos no n.º 3 do artigo 20.º do RJREN. 
3 Determina as condições a observar para a viabilização dos usos e ações compatíveis com o regime da REN. 

Figura IX.1.9 
Reserva Ecológica Nacional 

 

 
Fonte: Adaptado do RJREN 
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A REN para o concelho de Viana do Alentejo (vd. figuras. IX.1.3 ft e IX.1.10) abrange uma área de 
6253 ha, correspondente a 16,23% da superfície do concelho. As tipologias com maior expressão 
territorial são as áreas com elevado risco de erosão hídrica dos solos (8,4% da área do concelho), as 
zonas ameaçadas pelas cheias não classificadas com zonas adjacentes (6,3%), as margens dos 
cursos de água (1,5%) e as áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (1,4%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX.1.4.2. REDE NATURA 2000 
 
O ordenamento do território, na perspetiva do desenvolvimento territorial sustentável, integra medidas 
de conservação da natureza visando a promoção da biodiversidade. De entre estas, em resultado da 
aplicação de diretivas comunitárias1, destaca-se a Rede Natura 2000 que, como rede ecológica, tem 
o objetivo de “contribuir para assegurar a biodiversidade, através da conservação dos habitats 
naturais (…) e dos habitats de espécies da flora e da fauna selvagens (…), considerados ameaçados 
no espaço da União Europeia" (ICNF, 2013). 

                                                             
1 Diretiva Aves e Diretiva Habitats transpostas para o direito interno pelo Decreto-Lei 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 
49/2005, de 24 de fevereiro. 

Figura IX.1.10 
Áreas integradas na REN com incidência no concelho de Viana do Alentejo 

 

 
Fonte: Adaptado do RJREN 
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Da transposição das diretivas comunitárias resultou que “os instrumentos de gestão territorial (…) 
devem conter as medidas necessárias para garantir a conservação dos habitats e das populações 
das espécies que fundamentaram a classificação dos sítios e das ZPE” e ainda a elaboração do Plano 
Setorial da Rede Natura 1  (PSRN2000) que “vincula as entidades públicas, dele se extraindo 
orientações estratégicas e normas programáticas para a atuação da administração (…) local, devendo 
as medidas e orientações nele previstas ser inseridas nos planos municipais de ordenamento do 
território” (PSRN2000). 
 
É neste contexto que, atendendo à presença no território municipal de duas Zonas Especiais de 
Conservação2, o PDM integra esta condicionante transpondo as orientações de gestão determinadas 
pelo PSRN 2000 (vd. quadro IX.1.2), que no entanto, não substitui a consulta do diploma original em 
contexto de gestão do plano. 
 
De acordo com o ICNF, estudos desenvolvidos, após a publicação do PSRN 2000, sobre a 
distribuição da espécie Linaria ricardoi, espécie da flora que motivou a criação do SIC Alvito-Cuba, 
demonstraram que a mesma se localiza essencialmente fora da Rede Natura 2000, não havendo 
registo da sua ocorrência na área do SIC Alvito-Cuba, pelo que não se justificará, neste concelho, a 
aplicação de orientações de gestão para a conservação desta espécie. 
 

Quadro IX.1.2 
Detalhe das orientações de gestão com referência aos valores naturais para o SIC de Cabrela 

 
Orientações de gestão Habitats e valores 

naturais3 
Agricultura e Pastorícia 

 Adotar práticas de pastoreio específicas 
 manter o uso ganadeiro, sem intensificação pecuária nem a utilização de 

espécies forrageiras de prolongada persistência, como por exemplo 
ervilhaca, festucas, etc; estas pastagens devem associar-se a bovinos e 

 

3170*; 5330, 6310; 91B0 
Hyacinthoides vicentina  
 
 

                                                             
1 Resolução de Conselho de Ministros 115-A/2008, de 21 de julho. 
2 Zona Especial de Conservação do Alvito/Cuba e Zona Especial de Conservação de Cabrela. Ver a este respeito o capítulo VI.1.6.5. 
3 Com expressão territorial no concelho de Viana do Alentejo. 
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em menor grau a ovinos; promover a conversão de parcelas atualmente 
afetas à exploração agrícola; 

 salvaguardar do pastoreio os locais mais sensíveis; 
 Manter práticas de pastoreio extensivo 
 Salvaguardar de pastoreio 
  condicionar o acesso do gado a determinados troços das margens das 

linhas de águas, definindo áreas de bebedouro e salvaguardando as 
áreas de ocorrência mais importantes 

 Assegurar mosaico de habitats (bosquetes, sebes e matos, intercalados 
com zonas mais abertas de pastagens e zonas agrícolas) 

 Conservar / promover sebes, bosquetes e arbustos 
 promover a manutenção/criação de sebes e bordaduras de vegetação 

natural na periferia das zonas húmidas 
 em áreas mais abertas, para aumentar a diversidade de presas e 

facilitar deslocações na paisagem 
 Condicionar mobilização do solo 
  manutenção através de gradagens das pastagens de escala da parcela 

agrícola, sobre solos arenosos; evitar a utilização de arados de lâminas 
profundas 

 Condicionar a intensificação agrícola 
 Condicionar uso de agro-químicos /adotar técnicas alternativas 
 evitar utilização de herbicidas nas pastagens; por precaução, devem ser 

mantidos os níveis estritamente indispensáveis considerando o efeito 
cumulativo de estrumes devido à permanência do gado 

 Condicionar uso de agro-químicos /adotar técnicas alternativas em áreas 
contíguas ao habitat 

 Outros condicionamentos específicos a práticas agrícolas 
 à escala da parcela, evitar o uso agrícola dirigido para a produção de 

hortícolas, forrajeiras, pequenos frutos, hidroponia, etc. 
 Condicionar expansão do uso agrícola 

Mauremys leprosa  
3290; 6310; Rhinolophus 
hipposideros 
9330; 9340; 92D0 
Festuca duriotagana; Salix 
salvifolia ssp australis 
Rhinolophus hipposideros 
 
 
Lutra lutra 
Rhinolophus hipposideros 
3170* 
Hyacinthoides vicentina 
 
Rhinolophus hipposideros 
Rhinolophus hipposideros; 
Chondrostoma lusitanicum; 
Chondrostoma polylepis 
Hyacinthoides vicentina  
 
3170*; 3260; Lutra lutra; 
Mauremys leprosa 
 
Hyacinthoides vicentina 
 
5330; 6420; 9330; 9340 

Silvicultura 
 Adotar práticas silvícolas específicas 
 condicionar operações de desmatação 
 Promover a regeneração natural 
 Condicionar mobilização do solo 
 Conservar / recuperar povoamentos florestais autóctones 
 com um subcoberto diversificado 
 Manter / melhorar ou promover manchas de montado aberto 
 Conservar / recuperar vegetação dos estratos herbáceo e arbustivo 
 manter elevados níveis de naturalidade no subcoberto de povoamentos 

ripícolas 
 Promover áreas de matagal mediterrânico 
 Condicionar a florestação 
 Tomar medidas que impeçam a florestação 
 Reduzir risco de incêndio 

 
6310; 91B0; 9330; 9340 
5330 
6310; 91B0; 9330; 9340 
5330 
 
Rhinolophus hipposideros  
Rhinolophus hipposideros 
Rhinolophus hipposideros 
Salix salvifolia ssp australis 
9330; 9340; Rhinolophus 
hipposideros 
5330; 9330; 9340; 
Hyacinthoides vicentina 
91B0 
5330; 9330; 9340; 
Chondrostoma lusitanicum; 
Chondrostoma polylepis; Lutra 
lutra; Mauremys leprosa; 
Rhinolophus hipposideros; 
Rutilus alburnoides 

Construção e Infraestruturas  
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 Condicionar a construção de infraestruturas 
 Condicionar expansão urbano-turística 
 ordenar expansão urbano-turística de forma a não afetar as áreas mais 

sensíveis 
 Condicionar construção de açudes em zonas sensíveis 
 manter o regime hídrico nas zonas de ocorrência, evitando a construção de 

represas que provoquem inundação das zonas depressionárias, em que 
existe acumulação temporária de água 

 Condicionar construção de barragens em zonas sensíveis 
 manter o regime hídrico na sua área de ocorrência, nomeadamente cursos 

de água de regime intermitente, evitando a construção de represas a 
montante da sua área de distribuição 

 Melhorar transposição de barragens /açudes 
 colocação de passagens adequadas para peixes 
 Assegurar caudal ecológico 
 Condicionar transvases 
 Reduzir mortalidade acidental 
 passagens para fauna e sinalizadores em rodovias 
 evitar o uso de vedações rematadas no topo com arame farpado 

 

5330; 9330; 9340 
5330; 9330; 9340 
Lutra lutra; Mauremys leprosa 

3260; 3290; Chondrostoma 
lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Rutilus alburnoides 
Hyacinthoides vicentina 
 
3260; 3290; Chondrostoma 
lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Rutilus alburnoides 
Festuca duriotagana 
 
Rutilus alburnoides 
Chondrostoma lusitanicum; 
Chondrostoma polylepis; 
Rutilus alburnoides 
3260; Chondrostoma 
lusitanicum; Chondrostoma 
polylepis; Lutra lutra; Mauremys 
leprosa; Rutilus alburnoides 
Chondrostoma lusitanicum; 
Chondrostoma polylepis; 
Rutilus alburnoides 
 
Lutra lutra 
Rhinolophus hipposideros 

 
Outros usos e Atividades 
 Conservar / recuperar vegetação ribeirinha autóctone 
  adensar povoamentos ripícolas 

 Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água 
nomeadamente regularizações 
 nomeadamente regularizações, cortes e desbastes; a seleção da 

maquinaria e estratégias para as limpezas de linhas de água deverá 
garantir a continuidade e a complexidade dos povoamentos, evitando a 
redução a um simples remate arbóreo das margens ribeirinhas; não 
imobilizar os taludes de margem através de enrocamentos ou betonização 

 Monitorizar, manter / melhorar qualidade da água 
 conservação das suas áreas de alimentação 
 considerando como valores de referência os limites previstos para as 

“águas de ciprinídeos”, de acordo com o disposto no DL nº 236/98, de 1 de 
Agosto 

 Condicionar captação de água 
 nas zonas mais sensíveis e durante os meses de menor pluviosidade 
 Condicionar drenagem 
  em zonas mais sensíveis 
  condicionar drenagem dos terrenos através de valas ou outros 

dispositivos; laquear valas existentes 
 Regular uso de açudes e charcas 

 
Chondrostoma lusitanicum; 
Chondrostoma polylepis; Lutra 
lutra; Mauremys leprosa;; 
Rhinolophus hipposideros; 
Rutilus alburnoides 
Salix salvifolia ssp australis 
3170*; 3260; 3290; 
Chondrostoma lusitanicum; 
Chondrostoma polylepis; Lutra 
lutra; Mauremys leprosa; Rutilus 
alburnoides 
Festuca duriotagana; Myosotis 
lusitânica 
Salix salvifolia ssp australis 
 
 
3170*; 3260; 3290; Lutra lutra; 
Mauremys leprosa 
Rhinolophus hipposideros 
Chondrostoma lusitanicum; 
Chondrostoma polylepis; 
Rutilus alburnoides 
3170*; 3260 
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 salvaguardar os charcos temporários do gado; evitar a mobilização dos 
charcos temporários localizados em terrenos agrícolas 

 Incrementar sustentabilidade económica de atividades com interesse para a 
conservação 

 Regular dragagens e extração de inertes 
 tomar medidas que impeçam a extração de inertes nas zonas coincidentes 

com áreas de reprodução 
 tomar medidas que impeçam a extração de inertes nos locais de 

reprodução da espécie, em qualquer época do ano. Nos restantes locais, 
condicionar durante a Primavera 

 Tomar medidas que impeçam as deposições de dragados ou outros aterros 
 em áreas mais sensíveis 
 Ordenar acessibilidades 
 evitar pisoteio, através de sinalização de acessos à linha de água e, se 

necessário, instalação de parques de estacionamento junto a alguns 
acessos 

 Ordenar atividades de recreio e lazer 
 em áreas mais sensíveis, associadas às zonas húmidas 
 Ordenar prática de desporto da natureza 
 desportos associados a cursos de água 
 espeleologia 

Chondrostoma lusitanicum; 
Chondrostoma polylepis; Lutra 
lutra; Mauremys leprosa; Rutilus 
alburnoides 
3170*; 3260; 6420 
Mauremys leprosa 
Hyacinthoides vicentina 
 
3170*; Mauremys leprosa 
 
 6310; 9330; 9340 
3170* 
Mauremys leprosa 
Chondrostoma lusitanicum; 
Chondrostoma polylepis; 
Rutilus alburnoides 
 
Chondrostoma lusitanicum; 
Chondrostoma polylepis; 
Rutilus alburnoides 
9330; 9340 
Festuca duriotagana 
 
Mauremys leprosa 
 
Chondrostoma lusitanicum; 
Chondrostoma polylepis 
Rhinolophus hipposideros 

 
Orientações Específicas 
 Manter / recuperar habitats contíguos 
 assegurar continuum fluvial  

 
 Efetuar desmatações seletivas 
 Efetuar gestão por fogo controlado 
 Manter as edificações que possam albergar colónias /populações 
 Estabelecer programa de repovoamento / reintrodução 
 Controlar a predação e/ou parasitismo e/ou a competição inter-específica 
 Impedir introdução de espécies não autóctones /controlar existentes  
  implementar programas de controlo e erradicação de espécies vegetais 

exóticas invasoras das margens das linhas de água e encostas adjacentes, 
promovendo a sua substituição por espécies autóctones 

  controlar introduções furtivas de espécies animais potenciais competidoras 
 Recuperar zonas húmidas 

 
Chondrostoma lusitanicum; 
Chondrostoma polylepis; 
Rutilus alburnoides 
6420 
6420 
Rhinolophus hipposideros 
Chondrostoma lusitanicum 
91B0 
9330; 9340 
Chondrostoma lusitanicum; 
Chondrostoma polylepis; 
Rutilus alburnoides 
Mauremys leprosa 
Mauremys leprosa 
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IX.1.5. PATRIMÓNIO EDIFICADO 
 

 
O património material constitui um testemunho da ocupação humana no território, no decurso da 
história e representa os seus modos de vida, hábitos e tradições, ou seja, a sua forma de adaptação 
às especificidades do território. Trata-se assim de um elemento importante para a memória e 
identidade local e assim potenciador de uma coesão territorial 
 
Consonante com esta perspetiva, a Lei de Bases do Património Cultural1 (LBPC) estabelece2 duas 
formas de proteção do património: a classificação e a inventariação. A proteção do património através 
da sua classificação3, nos termos do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro4, é efetuada em 
categorias5 e atende ao seu grau de interesse6 (vd. figura IX.1.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Lei 107/2001, de 8 de setembro que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural. 
2 Artigos 16.º, 18.º e 19.º. 
3 Na linha do definido na LBPC. 
4 Alterado pelo DL 265/2012, de 28 de dezembro. 
5 Nos termos do artigo 2.º do DL 309/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual. 
6 Nos termos do artigo 3.º do DL 309/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual. 

Figura IX.1.11 
Classificação dos bens culturais 

 

 
Fonte: Adaptado de LBPC e de DL 309/2009, de 23 de outubro na sua redação atual. 
Nota: * Corresponde a categorias dos bens culturais imóveis 
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A classificação determina a definição de uma zona de proteção, na perspetiva de uma abordagem 
integradora, isto é, visando a salvaguarda da área envolvente como enquadramento patrimonial e 
cénico ao bem cultural classificado e simultaneamente a sua proteção e valorização. Neste sentido, 
o Decreto-Lei n.º 309/09, de 23 de outubro1 prevê a definição de três zonas de proteção: 
 
a. zona geral de proteção (ZGP), delimitada automaticamente com a decisão de abertura do 

procedimento e definida num raio de 50 m contados a partir dos limites externos do imóvel (artigo 
37.º); 

b. zona especial de proteção provisória (ZEPp), fixada quando a zona geral de proteção se revele 
insuficiente ou desadequada para a proteção e valorização do bem imóvel (artigo 38.º); 

c. zona especial de proteção (ZEP), que constitui uma unidade autónoma de planeamento (artigo 
41.º). 

 
As consequências da classificação traduzem-se na definição de restrições de utilidade pública ao 
bem imóvel e de servidões administrativas para a área envolvente impondo limites à fruição, 
alienação e transformação do imóvel e do espaço envolvente (vd. figura IX.1.12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas de proteção 
e do plano de pormenor de salvaguarda. 
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A diversidade e riqueza patrimonial do concelho de Viana do Alentejo, como se pode constatar no 
capítulo VI.1, traduz-se, no que concerne ao património edificado classificado (vd. quadro IX.1.3), em 
oito imóveis localizados nas freguesias de Viana do Alentejo e de Alcáçovas (vd. figura IX.1.2 ft). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IX.1.12 
Servidões e restrições de utilidade pública* 

 
Fonte: Adaptado de LBPC e de DL 309/2009, de 23 de outubro na sua redação atual. 
Nota: * Sem prejuízo de outras que, por uma opção de sistematização, não se incluem aqui. 

Quadro IX.1.3 
Bens culturais imóveis classificados 

 
Classificação Designação Diploma Legal 

Monumento Nacional 

Castelo de Viana do Alentejo Decreto de 16 de junho de 1910 
Igreja Matriz de Viana do Alentejo Decreto de 16 de junho de 1910 

Santuário de N.ª Sr.ª de Aires1 Decreto 31-J/2012, de 31 de dezembro 
Capela do Cruzeiro Decreto 31-J/2012, de 31 de dezembro 

Monumento de Interesse 
Público 

Fonte dos Escudeiros Portaria 504/2011, de 18 de abril 

Interesse Público 
Igreja Matriz do Salvador2 Decreto 45/93, de 30 de novembro. 
Paço dos Henriques3 Decreto 45/93, de 30 de novembro 
Pelourinho de Viana do Alentejo Decreto 23122, de 11 de outubro de 1933 

Fonte: Adaptado de IGESPAR 
Notas: 1. O que inclui ainda a classificação de toda a cerca do Santuário, abrangendo o templo e dependências anexas, a antiga hospedaria e 
a fonte e tanque de Nossa Senhora de Aires, no Terreiro dos Peregrinos. 2. Inclui o adro e o cruzeiro. 3. O que inclui o jardim e capela de 
Nossa Senhora da Conceição. 
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Com o fundamento de “assegurar medidas especiais sobre o património cultural nacional, no quadro 
da obrigação do Estado de proteger e valorizar esse mesmo património cultural” (Portaria n.º 
504/2011), o Governo determinou a integração na mesma Zona Especial de Proteção, dos imóveis 
Fonte dos Escudeiros, Castelo de Viana do Alentejo1 e Igreja Matriz de Viana do Alentejo (vd. figura. 
IX.1.13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numa perspetiva equivalente, desta feita, referente ao Santuário de Nossa Senhora de Aires2 e à 
Capela do Cruzeiro3, o governo procedeu à fixação Zonas Especiais de Proteção de forma a 
salvaguardar os imóveis na sua envolvente natural, respeitando o entendimento e a continuidade 
territorial entre o mesmo, o território e os imóveis, e garantindo as leituras de vista adequadas (vd. 
figuras IX.1.14 e IX.1.15). 
 
 
 
 

                                                             
1 Cuja ZEP tinha sido publicada no Diário do Governo, II série, n.º150, de 30 de junho de 1948. 
2 Portaria 307/2014, de 14 de maio. 
3 Portaria 313/2014, de 14 de maio. 

Figura IX.1.13 
Zona Especial de Proteção da Fonte dos Escudeiros, Castelo e Igreja Matriz de Viana do Alentejo 

 
Fonte: Portaria 504/2011, de 18 de abril. 
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Figura IX.1.14 
Zona Especial de Proteção do Santuário de Nossa Senhora de Aires 

 
Fonte: Portaria 307/2014, de 14 de maio. 

Figura IX.1.15 
Zona Especial de Proteção da Capela do Cruzeiro 

 
Fonte: Portaria 313/2014, de 14 de maio. 
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Uma vez que se verifica uma dinâmica do conhecimento do património e dos procedimentos de 
classificação dos bens culturais, a informação constante na planta de condicionantes deverá ser 
atualizada e esta republicada sempre que justificada pela existência de novos bens classificados ou, 
eventualmente, desclassificados. 
 
 

IX.1.6. INFRAESTRUTURAS 
 
 

A estruturação do território determina o seu grau de atratividade e conforto, resultando também na 
competitividade e qualidade de vida que um território pode proporcionar. Assim, o acesso a bens 
elementares como seja a água, ou a eletricidade, assim como as condições de mobilidade e 
acessibilidade de um território, nos seus vários modos, constituem elementos estruturantes do 
território, com um manifesto interesse público. Fundamenta-se assim a necessidade de definir regras 
de proteção e salvaguarda do investimento público efetuado e do serviço público prestado, que se 
traduzem em servidões e restrições de utilidade pública. Para o território municipal, na linha do 
definido no capítulo V.4, destacam-se as seguintes infraestruturas: 
 
a. a rede de abastecimento de água, 
b. a rede de saneamento, 
c. a rede elétrica, 
d. a rede rodoviária; 
e. a rede ferroviária, 
f. marcos geodésicos. 
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IX.1.6.1. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
O acesso a água para consumo com parâmetros de qualidade é uma necessidade básica da 
sociedade atual, constituindo mesmo um indicador de desenvolvimento. Assim, o abastecimento de 
água, como serviço (e investimento) público é objeto de uma servidão que visa: 
 
1. proteger os diferentes componentes da rede (condutas, depósitos, entre outros), salvaguardando 

a necessidade de realizar intervenções de manutenção/ampliação; 
2. condicionar a realização, nos terrenos confinantes, de quaisquer obras ou ações que possam de 

algum modo afetar a pureza, potabilidade ou o abastecimento da água (DGOTDU, 2000). 
 
A constituição de servidões relativas ao abastecimento de água1 está prevista no Decreto-Lei n.º 
34021, de 11 de novembro de 1944, conjugado com o regime geral de constituição de servidões que 
resulta do Código das Expropriações (CE), aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro (art.º 
8.º). 
 
A servidão constitui-se por despacho do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do território, sob 
proposta da entidade interessada nas pesquisas, nos estudos ou nos trabalhos de abastecimento de 
água (n.º 1 do artigo 14.º do CE). O referido despacho delimita a área da servidão, mencionando a 
largura e o comprimento da faixa de servidão e estabelece os condicionamentos a observar. 
 
Nestes termos, ficam os proprietários, arrendatários ou possuidores por qualquer outro título 
dos terrenos em que tenham de se realizar os estudos, pesquisas ou trabalhos de abastecimento de 
água, ou dos terrenos que a eles derem acesso, obrigados a consentir a sua ocupação e trânsito 
na execução de escavações, assentamento de tubagens e seus acessórios, desvio de águas 
superficiais e subterrâneas e de vias de comunicação, enquanto durarem esses trabalhos, estudos e 
pesquisas (artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 34.021, de 11 de novembro de 1944). Aos proprietários 

                                                             
1  Onde se incluem as pesquisas, estudos e trabalhos necessários ao estabelecimento de redes de abastecimento de água, 
considerados de utilidade pública (artigo 1.º do DL n.º 34021) 
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afetados é devida indemnização pelos ónus constituídos, existindo o dever de reposição dos terrenos 
nas condições iniciais (artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro). 
 
Em síntese, as consequências desta servidão determinam: 
 
a. a necessidade de garantir o acesso à rede de abastecimento; 
b. a interdição da edificação sobre a rede de abastecimento. 
 
A rede municipal de abastecimento de água, caraterizada no capítulo V.4.4 e representada na figura 
IX.1.2 ft, que inclui as condutas adutoras e os reservatórios e/ou estações elevatórias, constitui assim 
uma condicionante ao uso do solo, embora não exista qualquer servidão, legalmente constituída, 
relativa às faixas envolventes. 
 

IX.1.6.2. REDE DE SANEAMENTO 
 
Na perspetiva da salvaguarda do investimento público, a pesquisa e os trabalhos necessários ao 
estabelecimento de redes de esgotos, assim como a rede em si, são considerados de utilidade 
pública, pelo que se estabelecem servidões administrativas. Estas visam assim garantir a proteção 
das infraestruturas de interesse coletivo através da proibição de construir sobre os coletores, tornando 
possível a sua reparação ou substituição. 
 
A constituição de servidões relativas ao sistema de drenagem e de tratamento de águas residuais1 
está prevista no Decreto-Lei n.º 34021, de 11 de novembro de 1944, conjugado com o regime geral 
de constituição de servidões que resulta do Código das Expropriações (CE), aprovado pela Lei n.º 
168/99, de 18 de setembro (art.º 8.º). 
 
A servidão constitui-se por despacho do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do território, sob 
proposta da entidade interessada nas pesquisas, nos estudos ou nos trabalhos de saneamento dos 

                                                             
1  Onde se incluem as pesquisas, estudos e trabalhos necessários ao estabelecimento de redes de abastecimento de água, 
considerados de utilidade pública (artigo 1.º do DL n.º 34021) 
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aglomerados populacionais (n.º 1 do artigo 14.º do CE). O referido despacho delimita a área da 
servidão, mencionando a largura e o comprimento da faixa de servidão e estabelece os 
condicionamentos a observar. 
 
As consequências desta servidão determinam a obrigatoriedade, para os proprietários, arrendatários 
ou possuidores por qualquer outro título dos terrenos em que tenham de se realizar os estudos, 
pesquisas ou trabalhos de saneamento, ou dos terrenos que a eles derem acesso, de consentir a sua 
ocupação e trânsito na prossecução de escavações, assentamento de tubagens e acessórios, desvio 
de águas superficiais e subterrâneas e vias de comunicação, enquanto durarem esses trabalhos, 
estudos e pesquisas (artigo 2.º do DL 34021). 
 
Aos proprietários afetados é devida indemnização pelos ónus constituídos, existindo o dever de 
reposição dos terrenos nas condições iniciais (artigo 6.º do DL n.º 123/2010, de 12 de novembro). 
 
A rede municipal de saneamento básico, caraterizada no capítulo V.4.5 e representada na figura 
IX.1.2 ft, que inclui as ETAR, os coletores de esgoto e as estações de bombagem, constitui assim 
uma condicionante ao uso do solo, embora não exista qualquer servidão, legalmente constituída, 
relativa às faixas envolventes. 
 

IX.1.6.3. REDE ELÉTRICA 
 
O modo de vida da sociedade contemporânea depende significativamente da disponibilidade de 
recursos energéticos. No caso concreto da rede elétrica, a utilidade pública da infraestrutura e as 
questões de segurança que lhe são inerentes, justificam a constituição de servidões e a existência de 
restrições. 
 
Assim, constituem servidões as instalações de serviço público destinadas à produção, ao transporte 
e à distribuição de eletricidade1, de acordo com os Decretos-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, DL 

                                                             
1 Ver a este respeito capitulo V.4.7. 
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n.º 172/2006, de 23 de agosto, DL n.º 43335, de 19 de novembro de 1960 e com o Regulamento de 
Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de julho de 1936. 
 
As consequências da servidão são as seguintes: 
 
a. devem ser garantidas distâncias mínimas estabelecidas nos regulamentos de segurança das 

instalações elétricas e demais legislação aplicável de modo a garantir a segurança de pessoas 
de e bens e o bom funcionamento das infraestruturas; 

b. as instalações elétricas devem respeitar o património cultural, estético e científico da paisagem 
(artigo 6.º do Decreto-Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro), de entre outros; 

c. as linhas da Rede Nacional de Transporte têm servidões de passagem onde: 
i. deve ser garantido o espaço necessário à manutenção de distâncias de segurança considerando 

os condutores nas condições definidas no regulamento aplicável; 
ii. estão condicionadas e/ou sujeitas a parecer prévio algumas atividades. 

 
Nos termos do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de junho, que determina que os planos 
municipais de ordenamento do território devem incluir as instalações elétricas (existentes e previstas), 
incluindo corredores de acesso às linhas elétricas. No concelho de Viana do Alentejo as 
infraestruturas da Rede Elétrica Nacional (vd. figura V.4.18) encontram-se identificadas na carta de 
condicionantes (vd. figura IX.1.2 ft) : 
 
a. linhas de muito alta tensão (150 kV) que transportam a energia elétrica desde as centrais de 

produção de Setúbal, Sines, Alqueva e Tunes até à subestação de Évora e que constituem a rede 
nacional de transporte; 

b. linhas de média e alta tensão que constituem a rede de distribuição principal; 
c. postos de transformação. 
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IX.1.6.4. REDE RODOVIÁRIA 
 
A rede de infraestruturas, como seja a rede rodoviária, e respetivos serviços, é determinante no 
dinamismo económico e na atratividade e competitividade de um território, na fixação de população e 
na definição do modelo de ocupação do solo. Em bom rigor constitui um bem público, que implica 
investimentos significativos e que como tal importa salvaguardar e garantir o fácil acesso para 
oportunas intervenções de beneficiação ou alargamento. 
 
Por outro lado atendendo às funções e pressões a que a rede está sujeita, carece de salvaguarda em 
relação aos usos adjacentes de modo a garantir as devidas condições de segurança e conforto para 
os seus utilizadores, e em relação às diversas pressões relacionadas com diferentes formas de 
utilização. Na rede viária geram-se ainda importantes níveis de ruído que importa minimizar. 
 
Da conjugação destes três fatores (vd. figura IX.1.16) resulta o fundamento para a definição de 
servidões específicas para a rede rodoviária, atendendo às suas caraterísticas (físicas e de 
funcionalidade) e às funções que desempenha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IX.1.16 
Fundamentos da definição de servidões 

 
Fonte: Adaptado de DGOTDU, 2000 
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A rede rodoviária com incidência no território municipal abrange as infraestruturas viárias do Plano 
Rodoviário Nacional (PRN 2000) e as vias municipais existentes (vd. figura IX.1.17), bem como as 
infraestruturas viárias previstas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na planta de condicionantes (vd. figura IX.1.2 ft) foram identificadas1 as seguintes vias que constituem 
a rede rodoviária: 
1. Rede do PRN2000 

1.1. RNC sob jurisdição da EP 
1.1.1. IC33 previsto 
1.1.2. EN257 – entre Viana do Alentejo (km 19+700) e o limite do concelho do Alvito. 
1.2. RNC sob jurisdição da autarquia 
1.2.1. EN257 – entre o Km 0 e Viana do Alentejo (km 19+700). 
1.3. ER sob jurisdição da EP 
1.3.1. ER2 – entre o limite do concelho de Montemor-o-Novo e o limite do concelho de Alcácer 

do Sal, com exceção do troço correspondente à travessia de Alcáçovas. 

                                                             
1 Ver a este respeito o capítulo V.4.2.2. 

Figura IX.1.17 
Rede rodoviária com incidência no território municipal 

 

 

• Rede Nacional Complementar (RNC) sob jurisdição da Estradas de 
Portugal (EP);

• RNC sob jurisdição da autarquia;
• Estradas Regionais (ER) sob jurisdição da EP;
• ER sob jurisdição da autarquia

Rede do PRN2000

• Estradas Municipais;
• Caminhos não classificados;
• Arruamentos

Rede Municipal
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1.3.2. ER254 – entre o limite do concelho de Évora e o entroncamento com a EN257, em Viana 
do Alentejo, com exceção do troço correspondente à travessia de Aguiar. 

1.3.3. ER257 prevista - entre o entroncamento com a ER2, em Alcáçovas, até ao limite do 
concelho de Alcácer do Sal. 

1.4. ER sob jurisdição da autarquia 
1.4.1. ER2 - troço correspondente à travessia de Alcáçovas. 
1.4.2. ER254 - troço correspondente à travessia de Aguiar. 
 

2. Rede Municipal 
2.1. Estradas Municipais 
2.1.1. EM516 
2.1.2. EM540 
2.2. Caminhos Municipais 
2.2.1. CM1116 
2.2.2. CM1117 
2.2.3. CM1117-1 
2.2.4. CM1118 
2.3. Caminhos Não Classificados 
2.4. Arruamentos 

 
A consequência da servidão para a rede rodoviária nacional e regional1, de acordo com o disposto 
na alínea c) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de janeiro, consiste na constituição de áreas 
non aedificandi de 20 m para cada lado do eixo da estrada2 e nunca a menos de 5 m da zona da 
estrada3, devidamente identificadas na carta de condicionantes (vd. figura IX.1.2 ft). Acresce ainda 
que qualquer intervenção direta e indireta nestas vias está sujeita a parecer e aprovação das 
entidades competentes.  

                                                             
1 Independentemente da entidade que gere a infraestrutura. 
2 Entende-se por eixo da estrada a linha de separação dos dois sentidos do trânsito ou, no caso de existir separador, a linha que o 
divide ao meio, ou ainda, no caso dos ramos do nós de ligação entre estradas nacionais ou entre estas e estradas não nacionais, a 
linha que divide ao meio a faixa ou faixas de rodagem que constituem o ramo do nó (alínea d) do artigo 2.º do DL n.º 13/94). 
3 Entende-se como zona da estrada o solo ocupado pela estrada, abrangendo a faixa de rodagem, bermas, pontes e viadutos nela 
incorporados e, quando existam, as valetas, passeios, banquetas e taludes (alínea b) do artigo 2.º do DL n.º 13/94). 
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Relativamente à rede rodoviária municipal, apenas as estradas e caminhos municipais beneficiam 
de áreas de servidão non aedificandi, estabelecidas no artigo 58.º da Lei n.º 2110/61, de 19 de 
agosto1, nas quais não é permitido efetuar quaisquer construções nas faixas limitadas de cada lado 
da via por uma linha que dista do seu eixo 6 ou 4,5 metros, consoante se trate de estradas ou 
caminhos municipais, que podem ser alargadas respetivamente até ao máximo de 8 e 6 metros 
para cada lado do eixo, na totalidade ou apenas nalguns troços de vias e nas zonas de visibilidade 
do interior das concordâncias das ligações ou cruzamentos com outras comunicações rodoviárias. No 
entanto, por uma questão de escala e, por conseguinte, de leitura, optou-se por não representar na 
carta de condicionantes estas servidões.  
 
De salientar porém, que a legislação prevê algumas exceções para estas áreas non aedificandi, 
nomeadamente a possibilidade de construções dentro dos aglomerados, desde que para os mesmos 
existam planos de urbanização ou planos de pormenor (artigos 58.º ao 61.º). 
 
Acrescem ainda outras limitações ao regime de uso com sejam as faixas de respeito 2  ou os 
afastamentos específicos em função da atividade a instalar (artigos 48.º e 50.º da Lei 2110/61, de 
10 de agosto de 1961). 
 
Com incidência no território municipal regista-se 3  também a existência de uma servidão non 

aedificandi associada a uma infraestrutura rodoviária prevista, o IC33 – Grândola (A2) / Évora 
(IP2). Esta servidão, representada na planta de condicionantes (vd. figura IX.1.2 ft), resulta da 
aprovação do estudo prévio para a referida infraestrutura (Declaração n.º 205/2011, de 10 de agosto, 
2.ª série), onde se inclui a delimitação de um corredor, cuja zona de servidão non aedificandi se rege 
pelo art. 3.º do Decreto-Lei n.º 13/94.  
 
 

                                                             
1 Alterada pelo Decreto-Lei 360/77, de 1 de setembro. 
2 Constituem faixas onde determinadas atividades estão sujeitas a licenciamento municipal (artigo 79.º da L 2110/61) 
3 Ver a este respeito o capítulo V.4.2.2. 
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IX.1.6.5. REDE FERROVIÁRIA 
 
A rede de transportes ferroviários, como infraestrutura potenciadora da mobilidade de pessoas e 
mercadorias e, por esse motivo, como determinante na atratividade e dinamismo do território constitui 
um investimento público de relevante interesse público que importa proteger. Essa proteção dirige-se 
não apenas ao investimento em si, mas também à segurança dos cidadãos, designadamente dos 
proprietários dos terrenos confinantes com o domínio público ferroviário. É neste contexto que o 
RJBDPF1 estabelece uma servidão à faixa ferroviária2 com alcance sobre os prédios confinantes ou 
vizinhos ao mesmo. 
 
As implicações da servidão para os prédios confinantes ou vizinhos obrigam o proprietário a “abster-
se de realizar obras, exercer atividades ou praticar atos que possam fazer perigar a segurança da 
circulação ferroviária e/ou da infraestrutura ferroviária” (n.º 1, artigo 14.º do RJBDPF), sendo proibido, 
de entre outras atividades: 
 
a. fazer construções, edificações, aterros, depósitos de materiais ou plantação de árvores a 

distância inferior a 10 m; 
b. fazer escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5 m da linha férrea. 
 
Quando se verifique que a altura das construções, edificações, aterros, depósitos de terras ou árvores 
é superior, real ou potencialmente, a 10 m, a distância a salvaguardar deve ser igual à soma da altura, 
real ou potencial, com o limite definido para as construções, edificações, aterros, depósitos de 
materiais ou plantação de árvores. 
 
Quando a linha férrea estiver assente em aterro, a escavação não pode ocorrer senão a uma distância 
equivalente a uma vez e meia a altura do aterro; em qualquer caso, quando a profundidade das 

                                                             
1 Decreto-Lei 276/2003, de 4 de novembro estabelece o regime jurídico dos bens do domínio público ferroviário (RJBDPF). 
2 Quando outra delimitação não for estabelecida ou não resultar da natureza do suporte da via, a faixa ferroviária é constituída pelas 
faixas de terreno demarcadas através das arestas superiores das áreas escavadas ou das arestas inferiores do talude dos aterros, em 
que os carris se encontram colocados ou, na falta destes pontos de referência ou de outros indícios, por linhas traçadas a 1,5 m da 
aresta exterior dos carris externos da via. 
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escavações ultrapasse os 5 m de profundidade, a distância a salvaguardar deve ser igual à soma da 
profundidade com o limite definido para as escavações (artigo 15.º do RJBDPF). 
 
O concelho de Viana do Alentejo é atravessado pela Linha do Alentejo (vd. capítulo V.4.2.3 e figura 
IX.1.2 ft), integrando ainda dois apeadeiros (um em funcionamento, o de Alcáçovas e outro 
desativado, o de Viana do Alentejo), sendo que a servidão correspondente à zona envolvente de 10 
m para cada lado da faixa ferroviária se encontra também representada na figura IX.1.2 ft. 
 

IX.1.6.6. MARCOS GEODÉSICOS 
 
O conhecimento do território implica, de entre outras condições, a disponibilidade de uma base 
geográfica de referenciação, sem a qual, seria impossível representar com exatidão os diferentes 
fenómenos que nele ocorrem. Neste processo, a Rede Geodésica Nacional, concretamente, os 
marcos geodésicos, assumem-se, funcionalmente, como um instrumento de apoio à produção 
cartográfica, garantia de rigor no posicionamento geográfico de um objeto. 
 
Estas funções, pela importância que possuem, são legalmente protegidas1. Assim, a implantação dos 
marcos geodésicos é feita em locais que garantam o visionamento entre eles (locais altos e isolados) 
e foi definida uma área mínima de 15 metros de raio a partir da construção do marco, onde só 
poderão ser autorizadas construções ou plantações desde que não prejudiquem a visibilidade dos 
marcos. Acresce ainda que, qualquer projeto de obra ou plano de arborização carece de parecer 
prévio favorável da entidade competente, no caso, a Direção Geral do Território. 
 
Os marcos geodésicos encontram-se devidamente assinalados na carta de condicionantes, embora 
se tenha optado por não representar a servidão por uma questão de leitura (vd. figura IX.1.2 ft).  
 
 
 

                                                             
1 Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril que estabelece as zonas de proteção aos marcos geodésicos. 
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IX.1.7. RECURSOS GEOLÓGICOS 
 
A existência e disponibilidade de recursos geológicos constitui uma condição necessária ao 
funcionamento das economias e ao desenvolvimento, importando assegurar o equilíbrio entre a sua 
exploração e o ambiente. 
 
No concelho de Viana do Alentejo identificam-se duas tipologias de recursos geológicos com 
servidões associadas1: 
 
1. Exploração de massas minerais (pedreiras); 
2. Contratos de prospeção e pesquisa. 
 

IX.1.7.1. PEDREIRAS 
 

A gestão dos recursos geológicos deverá ser o mais sustentável possível na proporção direta da sua 
finitude e dos crescentes consumos motivados pelos hábitos, pelo progresso tecnológico e pela 
velocidade da mudança. Por outro lado, a importância económica dos recursos geológicos tem-se 
vindo a traduzir na proliferação de explorações de massas minerais (pedreiras), com impactes 
ambientais diversos, diretos e indiretos, localizados ou mais extensivos às áreas de exploração. Desta 
noção resulta a necessidade de estabelecer regras para o aproveitamento, valorização e proteção 
destes recursos e do ambiente. É neste sentido que se dirige o regime jurídico de revelação e 
aproveitamento dos recursos geológicos, Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março, que estabelece 
regras a considerar em todo o período de vida da exploração (da implantação à desativação), 
consagrando nomeadamente no artigo 35.º que “o prédio no qual se localize uma pedreira (…) e, bem 
assim, os prédios vizinhos podem ser objeto de servidão administrativa, em razão do interesse 
económico da exploração”.  

                                                             
1 Informação confirmada telefonicamente pelo Arqt.º Nuno Neves da DGEG em 20/03/2015. 
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No concelho de Viana do Alentejo, não obstante o potencial de aproveitamento dos recursos 
geológicos, a atividade extrativa resume-se a 12 pedreiras licenciadas, identificadas na planta de 
ordenamento (como espaços afetos à exploração de recursos geológicos) e na Planta de 
Condicionantes (como explorações de massas minerais): 

N.º Cadastro: 2039 - Pardal Monteiro Mármores, S.A.; 

N.º Cadastro: 2402 – Joaquim Duarte Urmal & Filhos, Lda. 

N.º Cadastro: 2504 – Marmetal – Mármores e Materiais de Construção, S.A.; 

N.º Cadastro: 3200 – Magratex – Mármores e Granitos para Exportação, Lda.; 

N.º Cadastro: 3205 – Mármores do Condado, S.A.; 

N.º Cadastro: 3224 – Mármores Sampaio, Lda.; 

N.º Cadastro: 4168 - Marmetal – Mármores e Materiais de Construção, S.A.; 

N.º Cadastro: 4492 – Irmãos Baptista, Lda.; 

N.º Cadastro: 4668 – Fabrimar – Indústria de Rochas e Equipamentos, S.A.; 

N.º Cadastro: 5635 – M. S. Ferreira, Lda.; 

N.º Cadastro: 5696 – Marlena – Indústria de Mármores e Granitos, Lda.; 

N.º Cadastro: 6245 – Green’s Stones – Rochas Ornamentais, Lda. 

 

 IX.1.7.2. CONTRATOS DE PROSPEÇÃO E PESQUISA 

 
Encontram-se também sujeitas a servidão as áreas abrangidas por contratos de prospeção e 
pesquisa, designadas por áreas reservadas, no âmbito da alínea a) do artigo 8.º do DL 90/90, de 16 
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de março. No concelho de Viana do Alentejo, a DGEG identificou a existência de três contratos de 
prospeção e pesquisa, os quais não se representam na Carta de Condicionantes: 
 
1. MNPP00913 - MAEPA - EMPREEND. MINEIROS E PARTICIPAÇÕES, LDA – exploração de Cu, 
Pb, Zn, Au e Ag; 
2. MNPP00412 - MAEPA - EMPREEND. MINEIROS E PARTICIPAÇÕES, LDA. – exploração de Cu, 
Pb, Zn, Au, Ag, Ni, V, Mo e Sb; 
3. MNPP01311 - EUROCOLT RESOURCES UNIPESSOAL, LDA. – exploração de Au, Ag, Cu, Pb, 
Zn e metais associados. 
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LEGISLAÇÃO 

 
Decreto-Lei 380/99, de 22 de setembro, na sua redação atual – estabelece o Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial 
 
 
DOMÍNIO HÍDRICO 
 

Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro – aprova o quadro para a avaliação e gestão dos riscos de 
inundação com o objetivo de reduzir as suas consequências prejudiciais. 
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio – estabelece o regime jurídico da utilização dos recursos hídricos. 
 
Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de novembro – estabelece a obrigatoriedade dos municípios elaborarem uma 
carta de zonas inundáveis nos municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias. 
 
Decreto-Lei n.º 47344, de 25 de novembro de 1966 – aprova o Código Civil, na sua redação atual. 
 
Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro – aprova a lei da água. 
 
Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, alterada pela Lei 78/2013, de 21 de novembro – estabelece a titularidade 
dos recursos hídricos. 
 

ALBUFEIRAS DE ÁGUAS PÚBLICAS E LAGOS OU LAGOAS DE ÁGUAS PÚBLICAS 
 

Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio – estabelece o regime jurídico de proteção das albufeiras de águas 
públicas de serviço público e dos lagos ou lagoas de águas públicas. 
 
Portaria n.º 1021/2009, de 10 de setembro – estabelece os elementos que devem instruir os pedidos de 
autorização relativos a atividades condicionadas na albufeira de águas públicas de serviço público e nos lagos 
ou lagoas de águas públicas. 
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Portaria n.º 522/2009, de 15 de maio - procede à reclassificação das albufeiras de águas públicas de serviço 
público. 
 
Resolução de Conselho de Ministros 106/2005, de 28 de junho – determina a revisão do plano de ordenamento 
da albufeira de Alvito. 
 
Resolução de Conselho de Ministros 35/2005, de 24 de fevereiro – aprova o plano de ordenamento da albufeira 
do Pego do Altar. 
 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 151/98, de 26 de dezembro – aprova o plano de ordenamento da 
albufeira de Alvito. 
 

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL 
 
Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março – define o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 
 
Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril, retificada pela Declaração de Rectificação n.º 15/20011, de 23 de maio – 
define as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN. 
 

OLIVEIRA 
 
Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio – estabelece o regime de arranque e corte de oliveiras. 
 

SOBREIRO E AZINHEIRA 
 
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho - estabelece 
medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira. 
 
Lei n.º 33/96, de 17 de agosto – estabelece a Lei de Bases da Politica Florestal. 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 15/2012, de 10 de fevereiro de 2012 – institui o sobreiro como 
árvore nacional de Portugal. 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 68 

 

POVOAMENTOS PERCORRIDOS POR INCÊNDIOS 
 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro – estabelece 
as medidas e ações estruturais e operacionais relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios 
no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. 
 
Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 28-C/91, de 28 de 
fevereiro e alterado pela Lei n.º 54/91, de 8 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de fevereiro e pelo 
Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março que foi retificado pela Declaração de Retificação n.º 37/2007, de 9 de 
maio – regula a ocupação do solo nos povoamentos florestais percorridos por incêndio. 
 
Decreto-Lei n.º180/89, de 30 de maio – torna obrigatória a rearborização das áreas percorridas por incêndio, 
nas áreas de competência do ICNB. 
 
Decreto-Lei n.º 139/88, de 22 de abril – torna obrigatória a rearborização das áreas percorridas por incêndio. 
 

PROTEÇÃO AO RISCO DE INCÊNDIO 
 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro – estabelece 
as medidas e ações estruturais e operacionais relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios 
no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. 
 
Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 28-C/91, de 28 de 
fevereiro e alterado pela Lei n.º 54/91, de 8 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de fevereiro e pelo 
Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março que foi retificado pela Declaração de Retificação n.º 37/2007, de 9 de 
maio – regula a ocupação do solo nos povoamentos florestais percorridos por incêndio. 
 
Decreto-Lei n.º 180/89, de 30 de Maio – torna obrigatória a rearborização das áreas percorridas por incêndio, 
nas áreas de competência do ICNB. 
 
Decreto-Lei n.º 139/88, de 22 de abril – torna obrigatória a rearborização das áreas percorridas por incêndio. 
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Decreto Regulamentar 36/2007, de 2 de abril – Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central. 
 

RECURSOS GEOLÓGICOS 
 
Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março – define o aproveitamento dos recursos geológicos. 
 
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, republicado pelo DL n.º 340/2007, de 12 de outubro – define o 
regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras). 
 

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 
 
Decreto-Lei n.º 166/08, de 22 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação n.º 63-B/2008, de 21 de 
outubro – estabelece o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional. 
 
Portaria n.º 1356/08, de 28 de novembro – estabelece as condições para a viabilização dos usos e ações 
compatíveis com os objetivos da REN. 

 
 
REDE NATURA 
 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro – aprova o 
regime jurídico da avaliação de impacto ambiental. 
 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro – transpõe 
para a ordem jurídica interna a Diretiva 79/409/CEE, do Conselho de 2 de abril (relativa à conservação das 
aves selvagens) e a Diretiva 92/43/CEE, do Conselho de 21 de maio (relativa à preservação dos habitats 
naturais e da fauna e da flora selvagens). 
 
Despacho Conjunto n.º 583/2001, de 11 de junho – obriga a que todos os projetos de instalação de parques 
eólicos em ZPE ou em ZEC estejam sujeitos ao procedimento de avaliação de impacte ambiental, 
independentemente das caraterísticas particulares e do número de torres de tais projetos. 
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Diretiva 92/43/CEE, do Conselho de 21 de maio, alterada pela Diretiva 97/62/CE, do Conselho de 27 de outubro 
– estabelece o regime relativo à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens. 
 
Diretiva 79/409/CEE, do Conselho de 2 de abril, alterada pelas Diretivas 91/244/CEE, da Comissão de 6 de 
março, 94/24/CE, do Conselho de 8 de junho e 97/49/CE, da Comissão de 29 de junho – estabelece o regime 
relativo à conservação das aves selvagens. 
 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho - aprova o Plano Setorial da Rede Natura 
2000. 
 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 66/2001, de 6 de Junho – determina a elaboração do Plano Setorial 
relativo à implementação da Rede Natura 2000 e constitui a respetiva comissão mista de coordenação. 

 
PATRIMÓNIO EDIFICADO 
 
Decreto nº 31-J/2012, de 31 de dezembro - classifica o santuário de Nossa Senhora de Aires (incluindo a cerca 
do Santuário, abrangendo o templo e dependências anexas, a antiga hospedaria e a fonte e tanque de Nossa 
Senhora de Aires, no Terreiro dos Peregrinos) e a capela do Cruzeiro como monumentos nacionais. 
 
Decreto n.º 45/93, de 30 de novembro - classifica o Paço dos Henriques (incluindo o jardim e capela de Nossa 
Senhora da Conceição) e a Igreja Matriz do Salvador (incluindo o adro e o cruzeiro) como imóveis de interesse 
público. 
 
Decreto n.º 23122, de 11 de outubro de 1933 – classifica o Pelourinho de Viana do Alentejo como imóvel de 
interesse público. 
 
Decreto n.º 21875, de 18 de novembro de 1932 - determina a criação de Zonas de Proteção aos edifícios 
públicos de reconhecido valor arquitetónico. 
 
Decreto de 16 de junho de 1910 – classifica o castelo de Viana do Alentejo e a igreja matriz de Viana do 
Alentejo como monumentos nacionais. 
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Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro – Estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis de 
interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas de proteção e do plano de pormenor de salvaguarda, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 265/2012, de 28 de dezembro. 
 
Decreto-Lei n.º 140/2009, de 15 de junho – estabelece o regime jurídico dos estudos, projetos, relatórios, obras 
ou intervenções sobre bens culturais classificados, ou em vias de classificação, de interesse nacional, de 
interesse público ou de interesse municipal. 
Decreto-Lei n.º 205/88, de 15 de junho - define quais os técnicos que podem assinar projetos em zonas de 
proteção de monumentos nacionais e imóveis de interesse público (altera o Decreto n.º 73/73, de 28 de 
fevereiro). 
 
Decreto-Lei n.º 116-B/76, de 9 de fevereiro - altera o artigo 44º do Decreto-Lei n.º 20985, determina que os 
proprietários de imóveis classificados são obrigados a realizar obras de conservação. 
 
Decreto-Lei n.º 46349, de 22 de maio de 1965 – (Regulamento da Junta Nacional de Educação), na 2.ª secção 
- determina que, em casos especiais, os monumentos nacionais e imóveis de interesse público poderão ter 
zonas de proteção superiores a 50 m. 
 
Decreto-Lei n.º 20985, de 7 de março de 1932 - estabelece zonas de proteção dos imóveis classificados como 
monumentos nacionais e imóveis de interesse público. 
 
Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro - estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do 
património cultural. 
 
Portaria n.º 313/2014, de 14 de maio – fixa a zona especial de proteção da Capela do Cruzeiro. 
 
Portaria n.º 307/2014, de 14 de maio – fixa a zona especial de proteção do Santuário de Nossa Senhora dos 
Aires. 
 
Portaria n.º 504/2011, de 18 de abril - classifica a fonte dos escudeiros como monumento de interesse público, 
estabelecendo a sua zona especial de proteção. 
 

REDE DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO 
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Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de novembro – estabelece o regime especial das expropriações e constituição 
de servidões necessárias à realização das infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento de 
águas residuais que integram candidaturas beneficiárias de co-financiamento comunitário. 
 
Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto – aprova o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento 
público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos. 
 
Decreto-Lei n.º 62/96, de 4 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 195/2009, de 20 de agosto – aprova o 
regime jurídico e as bases do contrato de concessão da exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de 
recolha, tratamento e rejeição de efluentes. 
 
Decreto-Lei n.º 319/94, de 24 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 195/2009, de 20 de agosto – aprova 
o regime jurídico e as bases do contrato de concessão da exploração e gestão dos sistemas multimunicipais 
de captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público. 
 
Decreto-Lei n.º 34.021, de 11 de novembro de 1944 – declara de utilidade pública e estabelece o regime da 
constituição das servidões necessárias às pesquisas, estudos ou trabalhos de abastecimento de águas 
potáveis ou de saneamento de aglomerados populacionais. 
 
Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto – aprova as normas técnicas a que devem obedecer a 
conceção, o dimensionamento, a conceção e a exploração dos sistemas de abastecimento de água, bem como 
as respetivas normas de higiene e segurança. 
 
Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, alterado pelas leis 67-A/2007, de 31 de dezembro e 56/2008, de 4 de 
setembro – aprova o código das expropriações. 
 

REDE ELÉTRICA 
 
Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de julho de 1936 (artigos 18.º, 19.º, 54.º e 56.º) – aprova o regulamento de licenças 
para instalações elétricas. 
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Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960 (artigos 37.º e 51.º) – estabelece o regime aplicável à rede 
elétrica nacional (aplicável à constituição de servidões por força do artigo 75.º do DL172/2006). 
 
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de junho (artigo 2.º) – determina a existência de corredores de proteção para 
linhas de alta tensão. 
 
Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 215-A/2012, de 8 de outubro – 
estabelece as bases gerais da organização e funcionamento do Sistema Elétrico Nacional (SEN) bem como 
as bases gerais aplicáveis ao exercício das atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização 
da eletricidade à organização dos mercados de eletricidade. 
 
Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 215-B/2012, de 8 de outubro – 
desenvolve os princípios constantes no Decreto-Lei n.º 29/2006 e estabelece o regime jurídico aplicável às 
atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de eletricidade, bem como à operação 
logística de mudança de comercializador e aos procedimentos aplicáveis à atribuição de licenças e 
concessões. 
 
Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro – aprova o Regulamento de Segurança de Redes de 
Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão. 
 
Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro – Aprova o Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas 
de Alta Tensão. 
 
Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro – adota as restrições básicas e fixa os níveis de referência relativos 
à exposição do público em geral a campos eletromagnéticos. 
 

REDE RODOVIÁRIA NACIONAL, ESTRADAS REGIONAIS E ESTRADAS E CAMINHOS 
MUNICIPAIS 
 

Declaração n.º 205/2011, de 10 de agosto, 2.ª série - aprovação do Estudo Prévio do IC33 - Grândola 
(A2)/Évora (IP2). 
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Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 13/2008, de 29 de fevereiro, pelo 
Decreto-Lei n.º 110/2009, de 18 de maio e pelo Decreto-Lei n.º 44-A/2010, de 5 de maio. 
 
Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 
182/2003, de 16 de agosto – aprova o Plano Rodoviário Nacional. 
 
Decreto-Lei n.º 105/98, de 24 de abril e Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, 
de 1 de abril e pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de abril. 
Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de janeiro – estabelece o regime de proteção às estradas da rede nacional. 
 
Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de janeiro – estabelece as áreas de proteção das estradas nacionais não 

integradas no PRN, alterado pelo Decreto-Lei, n.º 219/72, de 27 de Junho, e parcialmente alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 175/2006, de 28 de agosto. 
 
Lei n.º 2037, de 19 de agosto de 1949 (Estatuto das Estradas Nacionais, parcialmente em vigor). 
 
Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961, alterada pelo Decreto-Lei n.º 360/77, de 1 de setembro - promulga o 
Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais. Estabeleceu, designadamente, a servidão non 

aedificandi das estradas e caminhos municipais. 
 

REDE FERROVIÁRIA 
 
Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro - estabelece o regime jurídico dos bens do domínio público 
ferroviário. 
 

MARCOS GEODÉSICOS 
 
Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril - Estabelece as zonas de proteção aos marcos geodésicos. 
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PARTE IX.2. A PROPOSTA DE ORDENAMENTO 
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IX.2.1. A PROPOSTA DE ORDENAMENTO. ÂMBITO E ALCANCE 
 
 
O processo de planeamento e ordenamento do território à escala municipal assenta substantivamente 
nos planos territoriais de âmbito municipal (PTAM), como seja o PDM: um PTAM à escala do concelho 
e como tal elaborado com base numa visão sistémica e integradora sobre o território. Como tal, em 
rigor, o PDM para que seja efetivamente um instrumento consequente deve ser concretizado com 
base num conhecimento aprofundado dos fenómenos geográficos, e das suas inter-relações, que têm 
lugar no território a que se dirige, e que lhe dão singularidade, e do contexto supralocal em que se 
integra em diversos âmbitos, com seja, o ambiental, social, económico e político, etc., sem nunca 
esquecer o ordenamento jurídico e quadro dos IGT e outros instrumentos enquadradores e 
balizadores. 
 
A abordagem de caraterização e diagnóstico elaborada, permitiu assim construir uma imagem, tão 
próxima quanto possível em termos técnicos, do território e espaço vivido do concelho de Viana do 
Alentejo, e avaliar das suas fragilidades e apontar linhas de força. Com esse exercício reuniram-se 
as condições necessárias para concretizar uma estratégia para o desenvolvimento, realista e 
madura, ancorada numa visão prospetiva inspiradora para o território e em desafios para o futuro. 
A resposta a estes, por sua vez, foi prosseguida através de vetores de ação, que ajudam a 
materializar a estratégia, e de um modelo de desenvolvimento territorial que a concretiza no terreno 
(vd. figura VIII.3.3). A sua operacionalização, contudo, decorre de um nível mais operativo veiculado 
na política municipal de ordenamento do território, com a definição do regime de uso do solo e 
demais regras de gestão e ordenamento complementares, que têm sede e expressão geográfica na 
planta de ordenamento do PDMVA. É dedicado à política de ordenamento do território do concelho 
de VA que se desenvolve este capítulo, elaborado em sete (7) momentos fundamentais: 
 
1. aborda-se a relação existente entre a estratégia e modelo de desenvolvimento, com a proposta de 
ordenamento materializada na respetiva carta; 
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2. sistematizam-se as opções tomadas para a elaboração da proposta de ordenamento no que 
respeita à definição do regime de uso do solo, abordando-se as categorias e respetivas 
subcategorias de uso do solo adotadas, nos termos do previsto no RJIGT e DR n.º 11/2009, de 29 
de maio, sem prejuízo das orientações de referência do PROTA1, com as devidas adaptações às 
especificidades do território e à estratégia e política de ordenamento preconizadas; 
3. com a definição do regime do uso do solo, procede-se à integração de outros elementos que 
definem o ordenamento municipal 2 , nomeadamente as orientações para as acessibilidades e 
mobilidade numa lógica de inclusão e a definição da estrutura ecológica municipal (EEM), 
designadamente, a metodologia para a sua delimitação e implicações desta na gestão do território; 
4. identifica-se a articulação de regimes entre o PDMVA e os PMOT e PEOT eficazes de modo a 
garantir a integração de políticas com diversas escalas; 
5. abordam-se os sistemas estruturantes do território municipal, como sejam, os equipamentos de 
utilização coletiva e as infraestruturas que por força do seu papel estruturante no território,  do ponto 
de vista da atratividade, são objeto de programação, nos termos definidos na carta de ordenamento; 
6. analisam-se os elementos patrimoniais e respetivos regimes de salvaguarda e valorização; 
7. abordam-se as unidades e subunidades operativas de planeamento e gestão (respetivamente, 
UOPG e SUOPG) enquanto instrumentos de operacionalização do PDM, integrando os diferentes 
elementos e procedendo à definição dos termos de referência para cada uma. Lançam-se assim nesta 
fase as bases da execução da programação, para a qual se remete (capítulo IX.4). 
 
Por fim, procede-se a uma análise integrada da carta de ordenamento, visando reforçar a 
componente sistémica do PDM no que concerne, designadamente, à política municipal de 
ordenamento do território. 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto, na redação atual conferida pela Declaração de Retificação n.º 30-
A/2010, de 1 de outubro. 
2 Dando resposta ao estabelecido na Portaria n.º 138/2005, de 2 de fevereiro. 
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IX.2.2. A PROPOSTA DE ORDENAMENTO ASSENTE NUMA 
ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO 

 
 
A estratégia de desenvolvimento do território (capítulo VIII.3.), ancorada em oito (8) desafios 
fundamentais e concretizada em cinco (5) domínios de ação estratégica, tem como base operativa 
o modelo de desenvolvimento territorial (MDT) (capítulo VIII.3.4) da visão para o território do 
concelho. E, como se pode ver na figura VIII.3.3, assenta em quatro grandes unidades funcionais 
estruturantes do território, nomeadamente: 
 
1. os sistemas produtivos locais; 
2. a rede urbana; 
3. o sistema ambiental e patrimonial; 
4. os eixos relacionais de interdependência intralocais. 
 
A planta de ordenamento (figura IX.2.1 ft), na sua escala e alcance, toma assim como referência 
balizadora o MDT. É uma planta fundamental no PDM que com rigor da escala de base (1: 10 000) 
“representa o modelo de organização espacial do território municipal, de acordo com os sistemas 
estruturantes, e a classificação e qualificação do solo e ainda as unidades operativas de planeamento 
e gestão definidas”, de acordo com o artigo 86.º do RJIGT. 
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IX.2.3. O REGIME DE USO DO SOLO NO CONCELHO DE VIANA DO 
ALENTEJO. A BASE DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

 
 
A Constituição da República Portuguesa1, determina no quadro dos direitos e deveres sociais, que “ 
(…) as autarquias locais definem as regras de ocupação, uso e transformação dos solos urbanos, 
designadamente através de instrumentos de planeamento, no quadro das leis respeitantes ao 
ordenamento do território e ao urbanismo” (n.º 4 do artigo 65.º). E é precisamente nesta linha que a 
LBPOTU 2  estabelece que “o regime de uso do solo é definido mediante a classificação e 
qualificação do solo” (n.º 1 do artigo 15.º). 
 

Assim, nos termos RJIGT, a classificação do solo “determina o destino básico dos terrenos, 
assentando na distinção fundamental entre solo rural e solo urbano” (n.º 1 do artigo 72.º) e “a 
qualificação do solo (…) regula o aproveitamento do mesmo em função da utilização dominante que 
nele pode ser instalada ou desenvolvida, fixando os respetivos usos e, quando admissível, 
edificabilidade” (n.º 1 do artigo 73.º), através da integração do solo em categorias (e subcategorias) 
funcionais e operativas nos termos do artigo 73.º do RJIGT e do DR n.º 11/2009 (figura IX.2.2). 
 

As categorias funcionais são estabelecidas tendo por base a utilização dominante 3  e as 
caraterísticas morfotipológicas de organização do espaço (alínea a) do n.º 2 do artigo 20.º do DR 
n.º 11/2009), enquanto as categorias operativas4 são estabelecidas para efeitos de execução do 
plano municipal de ordenamento do território, tendo por base o grau de urbanização do solo, o grau 

                                                             
1 Lei Constitucional 1/2005, de 12 de agosto. 
2 Lei de bases da política de ordenamento do território e de urbanismo. Lei 48/98, de 11 de agosto, na sua redação atual. 
3  Nos termos do artigo 10.º do DR n.º 11/2009, a utilização dominante corresponde à “afetação funcional prevalecente” de uma dada 
categoria ou subcategoria de espaços considerada na qualificação do solo. No âmbito do PDM de Viana do Alentejo, considera-se que 
o uso dominante de uma dada categoria/subcategoria de solo representa 70% do total dos usos que admitidos, devendo o conceito ser 
aplicado aquando de novas intervenções urbanas, a todos os solos, com exceção dos solos urbanizados consolidados (que não 
integrados em unidade de execução), no pressuposto de que estes traduzem, per se, o uso dominante admitido. 
4 Exclusivas do solo urbano. 
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de consolidação morfotipológica e a programação da urbanização e da edificação (alínea b) do 
n.º 2 do artigo 20.º do DR n.º 11/2009). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É com este enquadramento que se procede à classificação e qualificação do solo do território 
municipal de Viana do Alentejo, começando por estabelecer a classificação do solo. Neste âmbito 
considera-se como solo urbano aquele “para o qual é reconhecida vocação para o processo de 
urbanização e de edificação, nele se compreendendo os terrenos urbanizados ou cuja urbanização 
seja programada, constituindo o seu todo o perímetro urbano” (alínea a) do n.º 2 do artigo 15.º da 
LBPOTU) e como solo rural aquele “para o qual é reconhecida vocação para as atividades agrícolas, 
pecuárias, florestais ou minerais, assim como o que integra os espaços naturais de proteção ou de 
lazer, ou que seja ocupado por infraestruturas que não lhe confiram o estatuto de solo urbano” (alínea 
b) do n.º 2 do artigo 15.º da LBPOTU). 
 

IX.2.3.1. O SOLO URBANO. DA DEFINIÇÃO À SUA DISTRIBUIÇÃO NO 
CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO 

  
O solo urbano suporta a ocupação humana, nomeadamente as funções residenciais, de atividades 
económicas e de equipamentos e industriais, entre outras, pelo que está preferencialmente sujeito a 

Figura IX.2.2 
Classificação e qualificação do solo. Enquadramento 
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maior pressão (urbanística) e uma maior exigência de qualidade do ambiente urbano e das condições 
de vida da população.  
 
Como tal o DR n.º11/2009 determina que a classificação do solo urbano “visa a sustentabilidade, a 
valorização e o pleno aproveitamento das áreas urbanas, no respeito pelos imperativos de economia 
do solo e dos demais recursos territoriais”, segundo o n.º 1 do artigo 6.º, e “fundamenta-se na 
indispensabilidade e adequação quantitativa e qualitativa de solo para implementar a estratégia de 
desenvolvimento local”, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º. 
 
O município de Viana do Alentejo, atendendo às especificidades do seu povoamento1 apresenta três 
aglomerados urbanos, correspondentes às três sedes de freguesia (vd. capítulo V.2), decorrendo das 
caraterísticas funcionais que apresenta e da visão que se coloca para este espaço, propõe-se uma 
qualificação urbana assente em cinco (5) categorias funcionais, com as respetivas categorias 
operativas (vd. figura IX.2.3). Por uma questão de sistemática abordar-se-á cada uma 
individualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Ver a este respeito capítulo V.2. 

Figura IX.2.3. 
Qualificação do solo urbano no PDMVA 

 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 

82 

 
I. DO ESPAÇO CENTRAL 

 
Os espaços urbanos são normalmente constituídos por um espaço com uma forte centralidade 
devido à concentração de funções urbanas, como sejam, comércio e serviços 1 , muitas vezes 
associadas à função residencial, e a uma forte presença de elementos patrimoniais identitários que 
reforçam a memória coletiva de um lugar. É aqui que o espaço urbano é particularmente vivido e, 
onde por inerência, estão instaladas as principais atividades económicas, constituindo o CBD2 de um 
lugar. 
 
É com este princípio que o DR n.º 11/2009 considera como espaços centrais as “áreas que se 
destinam a desempenhar funções de centralidade para o conjunto do aglomerado urbano, com 
concentração de atividades terciárias e funções residenciais” (alínea a) do n.º 1 do artigo 21.º). 
 
Decorre daqui a qualificação do “espaço central” das sedes de freguesia do concelho de Viana do 
Alentejo. Do grau de consolidação que apresentam, diversidade funcional e concentração de 
elementos de interesse patrimonial a valorizar - com a atribuição de funcionalidades compatíveis com 
as suas caraterísticas e promotoras da sua vivência -, uma rede de acessibilidades e padrões de 
mobilidade complexos e a sua relação com o edificado e malha urbana, bem como a emergência de 
fenómenos demográficos próprios e por vezes preocupantes (perda e/ou envelhecimento da 
população acentuada), associados à necessidade de introduzir fatores de dinâmica socioeconómica 
e de sociabilidades, determinam como objetivos de ação para estes espaços, nomeadamente: 
 
1. a colmatação da malha urbana e a requalificação de espaços intersticiais degradados ou 

devolutos; 
2. uma intervenção urbanística que vise a manutenção e consolidação da malha, valorizadora das 

caraterísticas morfotipológicas e os valores patrimoniais em presença; 
3. a salvaguarda e promoção dos bens culturais de interesse arquitetónico; 

                                                             
1 Incluindo aqui os equipamentos. 
2 Sigla do inglês “Central Business District”. 
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4. a diversidade funcional através de políticas de discriminação positiva, a definir em sede de 
regulamento próprio, para usos compatíveis; 

5. a estruturação de um espaço inclusivo para todos e sustentável, e atrativo por essa via; 
6. a regeneração urbana com a introdução através de planos, programas e outros instrumentos  

que valorizem o espaço e potenciem a sua atratividade económica e a fixação de população;  
7. a reabilitação urbana1  do edificado, através da melhoria das condições de habitabilidade, a 

recuperação e manutenção de fachadas a par da eliminação de infraestruturas ou elementos 
dissonantes; 

8. a requalificação e valorização do espaço público, designadamente ao nível do pavimento 
(uniformização na perspetiva das acessibilidades para todos) e mobiliário urbano (uniformização, 
otimização da distribuição); 

9. constituírem-se como espaço não exclusivos, acessíveis a todos com intervenções urbanas 
seguindo a abordagem do design for all, i.e., que seja respeitador das diferenças, que seja 
funcional, esteticamente apelativo, confortável, seguro e compreensível, e incentivador da 
utilização de modos suaves de mobilidade; 

10. o dinamismo económico, assim como a sua notoriedade deverão constituir uma prioridade de 
intervenção, traduzida no apoio e envolvimento dos atores locais como principais agentes da 
atratividade territorial; 

11. todos os espaços verdes (públicos ou privados) deverão manter essa função, procurando 
sempre que necessário, promover a sua requalificação e manutenção, como condição de um 
ambiente urbano saudável e equilibrado. 

 
Com esta perspetiva e considerando a situação existente e visão para este espaço, o uso dominante 
admitido é o residencial, sendo usos complementares do uso dominante o comércio e os serviços, 
os equipamentos de utilização coletiva, os empreendimentos turísticos, as instalações de recreio e 
lazer e os estabelecimentos de restauração e bebidas. 
 

                                                             
1 Designadamente com recurso ao regime jurídico da reabilitação urbana, DL 307/2009, de 23 de outubro. 
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São usos compatíveis com o uso dominante, os estabelecimentos industriais (tipo 3 1 ), de 
armazenagem, de logística e as oficinas. 
 
Do ponto de vista operativo, esta categoria de solo integra “solo urbanizado consolidado”, pelo 
que, considerando o grau de consolidação que apresenta e objetivos definidos, as intervenções no 
edificado preexistente ou novo devem ser conduzidas no respeito pelas seguintes regras: 
 
1. respeito pelos alinhamentos dos planos da fachada existentes, podendo o Município propor outros, 
sempre que tal seja fundamentado por razões de funcionalidade do espaço e segurança rodoviária 
ou outras; 
2. proibição de fracionar os prédios, donde resultem fachadas com menos de 6 m; 
3. intervenções de arquitetura contemporânea, desde que compatíveis com valores patrimoniais 
em presença e/ou respeitadoras do conjunto urbanístico onde se integram, utilizando para o efeito 
materiais nobres e identitários e a utilização de uma cor de base branca; 
4. um máximo de 2 pisos acima da cota de soleira; 
5. a altura da fachada máxima de 8m, salvo em casos tecnicamente justificados; 
6. um índice de ocupação do solo (Io) máximo de 0,8;  
7. admite-se a exceção de aplicação do último parâmetro para os usos de turismo, comércio, 
serviços e equipamentos, para os quais se admite um Io máximo de 1. 
 
Os espaços centrais, particularmente o de Viana do Alentejo e de Alcáçovas constituem áreas 
preferenciais de intervenções de reabilitação urbana, nos termos da Lei, podendo a mesma decorrer 
através da elaboração de um Plano de Pormenor de Salvaguarda (PPS) e ou de um PP de 
Reabilitação (PPRU), nos termos da Lei. Constituem por isso Subunidades Operativas de 
Planeamento e Gestão (SUOPG). 
 
 
 

                                                             
1 Nos termos do DL 169/2012, de 1 de agosto. 
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II. ESPAÇO RESIDENCIAL 
 
Por definição, segundo a da alínea b) do n.º 1 do artigo 21.º do DR n.º 11/2009, os “espaços 
residenciais” são “áreas que se destinam preferencialmente a funções residenciais, podendo acolher 
outros usos desde que compatíveis com a utilização dominante”. 
No caso dos aglomerados do concelho de Viana do Alentejo, os “espaços residenciais” 
compreendem áreas com uma dimensão significativa relacionada com a função residencial 
predominante, desenvolvendo-se de um modo geral como uma auréola urbana envolvente ao “espaço 
central”. 
 
As especificidades destas áreas, concretamente, a necessidade de se regenerarem através de 
ganhos de vivência e dinamismo económico e de espaços de recreio e lazer que garantam o equilíbrio 
e a sustentabilidade do ambiente urbano, a adequação do dimensionamento das infraestruturas 
(particularmente da rede viária e dos estacionamentos), determinam como objetivos de ação para 
estes espaços, nomeadamente: 
 
1. a colmatação da malha urbana e a eliminação de espaços intersticiais degradados ou devolutos; 
2. uma intervenção urbanística que vise a manutenção e consolidação da malha, respeitando as 

caraterísticas morfotipológicas e eventuais elementos patrimoniais em presença, de modo a evitar 
dissonâncias e a criar uma linguagem do espaço urbano harmonioso e com identidade; 

3. a diversidade funcional através de políticas de discriminação positiva, a definir em sede de 
regulamento próprio, para usos compatíveis; 

4. a estruturação de um espaço inclusivo para todos e sustentável, e atrativo por essa via; 
5. a reabilitação urbana1  - edificado–através da melhoria das condições de habitabilidade, a 

recuperação e manutenção de fachadas de interesse a par com a eliminação visual de 
infraestruturas ou outros elementos dissonantes; 

6. a regeneração urbana com a introdução através de planos, programas e outros instrumentos  que 
valorizem o espaço e potenciem a sua atratividade económica e a fixação de população;  

                                                             
1 Designadamente com recurso ao regime jurídico da reabilitação urbana, DL 307/2009, de 23 de outubro. 
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7. a requalificação e valorização do espaço público, designadamente ao nível do pavimento 
(uniformização na perspetiva das acessibilidades para todos) e mobiliário urbano (uniformização, 
otimização da distribuição); 

8. constituir-se como espaço não exclusivo, acessíveis a todos com intervenções urbanas seguindo 
a abordagem do design for all, i.e., que seja respeitador das diferenças, que seja funcional, 
esteticamente apelativo, confortável, seguro e compreensível, e incentivador da utilização de 
modos suaves de mobilidade; 

9. o dinamismo económico, assim como a sua notoriedade deverão constituir uma prioridade de 
intervenção, traduzida no apoio e envolvimento dos atores locais como principais agentes da 
atratividade territorial; 

10. todos os espaços verdes (públicos ou privados) deverão manter essa função, procurando 
sempre que necessário, promover a sua requalificação e manutenção, como condição de um 
ambiente urbano saudável e equilibrado. 

 
Com esta perspetiva e considerando a situação existente e visão para este espaço, o uso dominante 
admitido é o residencial, sendo usos complementares do uso dominante o comércio e os serviços, 
os equipamentos de utilização coletiva, os empreendimentos turísticos, as instalações de recreio e 
lazer e os estabelecimentos de restauração e bebidas. 
 
São usos compatíveis com o uso dominante, os estabelecimentos industriais (tipo 3 1 ), de 
armazenagem, de logística e as oficinas. 
 
Do ponto de vista operativo, esta categoria integra solo urbanizado consolidado e a consolidar e 
solo urbanizável.  
 
Assim, para o solo urbanizado consolidado e a consolidar, considerando o grau de consolidação 
e objetivos traçados, as intervenções no edificado preexistente ou novo devem ser conduzidas no 
respeito pelas seguintes regras: 

                                                             
1 Nos termos do DL 169/2012, de 1 de agosto. 
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1. o respeito pelos alinhamentos existentes, podendo o Município definir outros ou serem propostos 
outros, sempre que tal seja fundamentado por razões de funcionalidade do espaço e segurança 
rodoviária ou outras; 
2. proibição de fracionar os prédios, donde resultem fachadas com menos de 6 m; 
3. intervenções de arquitetura contemporânea, desde que compatíveis com eventuais elementos 
patrimoniais em presença e/ou no respeito pela envolvente urbanística onde se integra (proximidade 
imediata ao espaço central); 
4. um máximo de 2 pisos acima da cota de soleira; 
5. a altura da fachada máxima de 8m, salvo em casos tecnicamente justificados; 
6. um índice de ocupação do solo (Io) máximo de 0,8;  
7. admite-se a exceção de aplicação do último parâmetro para os usos de turismo, comércio, 
serviços e equipamentos, para os quais se admite um Io máximo de 1. 
 
Para o solo urbanizável as regras para a urbanização e edificação são: 
 
1. a sua operacionalização deve decorrer através de um instrumento de execução; 
2. um índice de ocupação do solo máximo de 0,8; 
3. um máximo de dois pisos acima da cota de soleira,  
4. a altura da fachada máxima de 8m, salvo em casos tecnicamente justificados; 
5. para os usos de turismo, comércio, serviços e equipamentos admite-se um Io máximo de 1. 
 

III. ESPAÇO URBANO DE BAIXA DENSIDADE 
 
Os “espaços urbanos de baixa densidade” (EUBD), nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 21.º 
DR n.º 11/2009, são consideradas “áreas edificadas com usos mistos às quais o plano municipal de 
ordenamento do território atribui funções urbanas prevalecentes e que devem ser objeto de um regime 
de uso do solo que garanta o seu ordenamento numa ótica de sustentabilidade e a sua 
infraestruturação com recurso a soluções apropriadas”. 
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No concelho de Viana do Alentejo, nas franjas dos espaços urbanos consolidados, nas sedes de 
freguesia, desenvolvem-se por vezes áreas que apresentam uma fraca coesão, com caraterísticas 
de espaços de transição urbano-rural, ainda que o primeiro claramente prevaleça sobre o segundo. 
E, como tal, carecem de um regime de uso que as qualifique e ordene. Foi com este pano de fundo 
que se delimitaram os “espaços urbanos de baixa densidade” no concelho de Viana do Alentejo, 
para os quais, considerando as suas especificidades, se apontam como objetivos de ação, 
nomeadamente: 
 
1. um desenvolvimento urbano harmonioso e integrado com o espaço envolvente, no respeito 

pela morfotipologia e pelas caraterísticas de ruralidade confinantes. Neste sentido, a malha 
urbana a implementar e consolidar deverá ser assumida como uma área de transição para o rural, 
reflexo das densidades definidas; 

2. a requalificação do espaço público garantindo a melhor transição deste com o domínio privado; 
3. a promoção da melhoria das condições de acessibilidades, mobilidade e segurança rodoviária, 

condicionando o estacionamento ao interior da edificação, libertando o espaço de circulação; 
4. espaço público deverá ser acessível a todos; 
5. a manutenção das áreas verdes privadas (logradouros/hortas de apoio), através de 

intervenções de requalificação, mantendo essencialmente o seu caráter non aedificandi; 
6. o respeito pelos elementos do património rural presentes que deverão ser objeto de 

intervenções de integração na ocupação urbana proposta numa perspetiva de salvaguarda, 
promoção e conservação, atendendo ao contributo que os mesmos garantem para a memória e 
identidade local; 

7. a instalação de atividades económicas ancoradas nos produtos do mundo rural1, valorizando e 
assumindo a proximidade e intimidade com a realidade rural; 

 
Com esta perspetiva e considerando a situação existente e visão para este espaço, o uso dominante 
admitido é o residencial, sendo usos complementares do uso dominante o comércio e os serviços, 

                                                             
1 Designadamente através de atividades de produção, comercialização e transformação de produtos locais com origem no rural. Veja-
se a este respeito conceito no capítulo XIII.1. 
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os equipamentos de utilização coletiva, os empreendimentos turísticos, as instalações de recreio e 
lazer e os estabelecimentos de restauração e bebidas. 
 
São usos compatíveis com o uso dominante, os estabelecimentos industriais (tipo 3 1 ), de 
armazenagem, de logística e as oficinas. 
 
Do ponto de vista operativo esta categoria de solo integra “solo urbanizado a consolidar”. Pelo 
que, considerando a estruturação que apresenta e objetivos definidos, as intervenções no espaço 
e/ou no edificado preexistente ou novo devem ser conduzidas no respeito pelas seguintes regras: 
 
1. seguir preferencialmente o alinhamento do existente, estruturado pelas vias principais, e onde não 
aplicável caberá aos serviços municipais proceder a essa definição aquando do processo de 
licenciamento;  
2. intervenções de arquitetura contemporânea, desde que respeitadora dos elementos patrimoniais 
em presença e das caraterísticas da paisagem rural adjacente; 
3. um índice de ocupação do solo máximo de 0,15; 
4. não ultrapassar os 750m2 de área total de construção, sendo que se admite um máximo de 
500m2 de área total de construção para uso residencial; 
5. ter um máximo de dois pisos acima da cota de soleira; 
6. a altura da fachada máxima de 8m, salvo em casos tecnicamente justificados; 
5. para os usos de turismo, comércio, serviços e equipamentos, admite-se um Io máximo de 0,8, 
até uma área máxima de construção de 2000m2. 
 

IV. ESPAÇO DE ATIVIDADE ECONÓMICA 
 
Os “espaços de atividades económicas” (EAE) são, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 21.º 
do DR n.º 11/2009, “áreas que se destinam preferencialmente ao acolhimento de atividades 
económicas com especiais necessidades de afetação e organização do espaço urbano”. 

                                                             
1 Nos termos do DL 169/2012, de 1 de agosto. 
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É este conceito, associado à clara noção dos ganhos de escala e de oportunidade que a concentração 
de atividades económicas numa determinada áreas potencia, que determinou a qualificação dos 
“espaços de atividades económicas” nas três sedes de freguesia. 
 
Decorrente das especificidades identificadas e da visão estabelecida para cada um dos espaços 
delimitado, existente ou a criar, que se apontam os seguintes objetivos de ação: 
 
1. garantir a expansão dos espaços existentes de forma integrada e harmoniosa com a realidade 

preexistente; 
2. promover prioritariamente o dinamismo económico e a sua notoriedade destes espaço através 

do apoio e do envolvimento dos atores e nos recursos locais e do marketing territorial; 
3. garantir que as cargas e descargas se façam no interior dos lotes, libertando assim espaço público 

para circulação; 
4. promover as condições de acessibilidade e mobilidade no contexto de cargas e descargas, 

veículos de maiores dimensões, deslocações dos utentes e funcionários, procurando adequar o 
dimensionamento dos arruamentos e dos estacionamentos às caraterísticas da atividade 
económica e promovendo a segurança e o conforto para todos; 

5. todos os espaços verdes (públicos ou privados) deverão manter essa função, procurando 
sempre que necessário, promover a sua requalificação e manutenção, como condição de um 
ambiente urbano saudável e equilibrado, ao mesmo tempo que se deverá privilegiar a criação de 
barreiras arbóreas de enquadramento à atividade industrial e assim salvaguardar o espaço 
público. 

 
Com esta perspetiva e considerando a situação existente e visão para este espaço, os usos 
dominantes admitidos são todos os tipos de estabelecimentos industriais, oficinas, atividades de 
transporte, armazenagem e logística, bem como a acolher outros usos desde que complementares 
ou compatíveis com o uso dominante.  
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São usos complementares do uso dominante, os serviços e os equipamentos de apoio às empresas, 
designadamente, centros de investigação e desenvolvimento e ainda edificações ou componentes 
edificadas para alojamento do pessoal, designadamente, de vigilância e de segurança. 
 
É compatível com o uso dominante a instalação de unidades comerciais, de restauração e bebidas, 
serviços e equipamentos de utilização coletiva, bem como atividades de produção de energia e de 
gestão de resíduos.  
 
Do ponto de vista operativo, esta categoria integra solo urbanizado (consolidado e a consolidar) 
e solo urbanizável. 
 
No que respeita ao solo urbanizado, considerando a estruturação que apresenta e objetivos 
definidos, as intervenções admitidas no espaço e/ou no edificado preexistente devem ser conduzidas 
no respeito pelas seguintes regras: 
 
1. manutenção e consolidação da malha e da sua morfotipologia (urbanização e edificação); 
2. no solo onde o alinhamento esteja definido, as operações urbanísticas a realizar deverão seguir o 

alinhamento dominante no troço do arruamento em que se insere, podendo a Câmara Municipal 
sempre que entenda necessário, indicar um outro alinhamento a adotar; 
3. é permitida a edificação, reconversão de uso e demolição; 
4. um índice de utilização do solo máximo de 1, sem prejuízo das áreas de cedência para 
infraestruturas, arruamentos, estacionamentos e passeios; 
5. uma altura de fachada máxima de 9 m, salvo caraterísticas específicas das atividades a instalar, 
podendo exceder este valor desde que tecnicamente justificado; 
6. nos espaços de atividade económica localizados em solo urbanizado consolidado, devem ser 
observados os parâmetros urbanísticos dos respetivos alvarás de loteamento. 
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Relativamente ao solo urbanizável, a execução carece de prévia urbanização a concretizar no 
âmbito de um instrumento de execução ou loteamento (vd. capítulo IX.4), devendo respeitar os 
parâmetros de edificabilidade acima enunciados. 
 

V. ESPAÇO DE USO ESPECIAL – EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS  
 
A qualidade de vida e a atratividade de um território, condição para a competitividade territorial está 
ancorada de forma significativa na oferta de equipamentos e infraestruturas existentes. Assim, no 
momento de ponderar qual a melhor opção de residência, a qualidade de vida proporcionada por um 
determinado território é uma variável determinante. Neste sentido, o município de Viana do Alentejo 
tem vindo a aumentar de forma significativa - em quantidade e qualidade - a oferta de equipamentos 
existentes, promovendo dessa forma áreas onde a concentração de equipamentos determina a 
definição de uma categoria de espaços e assim de um regime de uso específico. 
 
É precisamente para enquadrar espaços desta natureza que o DR n.º 11/2009 estabelece a categoria 
de “espaços de uso especial”, assumida como à letra do conceito como “áreas destinadas a 
equipamentos ou infraestruturas estruturantes ou a outros usos específicos, nomeadamente de 
recreio, lazer e turismo, devendo as suas funções ser mencionadas na designação das 
correspondentes categorias ou subcategorias” (alínea e) do n.º1 do artigo 21.º). 
 
Decorrente das especificidades identificadas e da visão estabelecida para estes espaços que se 
apontam os seguintes objetivos de ação: 
 
1. a manutenção, conservação e ampliação, se necessária, dos equipamentos existentes visando 

a garantia da sua perpetuidade e de otimizar e racionalizar os investimentos efetuados. É neste 
sentido que a gestão do território deverá integrar e valorizar a conservação dos equipamentos 
existentes; 

2. consolidar os espaços ainda disponíveis com equipamentos complementares, diversificando a 
oferta e apostando na promoção de sinergias entre estes; 
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3. promover a dinamização e vivência destes espaços através da aposta num programa de ação 
integrado (entre os diferentes territórios, públicos e demais equipamentos); 

4. promover as condições de acessibilidade e mobilidade para todos, num espaço que se pretende 
não exclusivo e respeitador, funcional, confortável, saudável e seguro, seguindo assim as 
abordagens do desenho universal; 

5. todos os espaços verdes deverão manter essa função, procurando sempre que necessário, 
promover a sua requalificação e manutenção, como condição de um ambiente urbano saudável 
e equilibrado, ao mesmo tempo que de deverá privilegiar o recreio e lazer da população no sentido 
da fruição destes espaços. 

 
Com esta perspetiva e considerando a situação existente e visão para estes espaço, os usos 
dominantes admitidos são os equipamentos e/ou infraestruturas, sendo possível usufruir de 
complementaridades com atividades de comércio e serviços que, por isso, são compatíveis com 
aquele. 
 
Do ponto de vista operativo, esta categoria integra solo urbanizado consolidado e solo 
urbanizável. 
 
No que respeita ao solo urbanizado, considerando a estruturação que apresenta e objetivos 
definidos, as intervenções admitidas são de manutenção, consolidação da malha e da sua 
morfotipologia, alteração, substituição, construção e ampliação.  
 
As operações urbanísticas admitidas nestas áreas, designadamente, de construção e ampliação, 
embora não sujeitas à aplicação de índices ou parâmetros de edificabilidade, devem garantir uma 
adequada inserção urbana, valorizando a imagem urbano-ambiental do local e da envolvente 
 
No solo urbanizável a sua execução deverá decorrer através de obras de urbanização, com um Io 
máximo de 0,8.  
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IX.2.3.2. O SOLO RURAL. DA DEFINIÇÃO À SUA DISTRIBUIÇÃO NO 

CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO 
 
O DR n.º 11/2009 (n.º 2 do art.º 4.º) determina que seja classificado como “solo rural o que se destina 
ao aproveitamento agrícola, pecuário e florestal ou de recursos geológicos, a espaços naturais de 
proteção ou de lazer ou a outros tipos de ocupação humana que não lhe confiram o estatuto de solo 
urbano”. 
 
Esta classificação visa, de acordo com o n.º 1 do art.º 5 daquele diploma, “proteger o solo como 
recurso natural escasso e não renovável, salvaguardar as áreas afetas a usos agrícolas e florestais, 
à exploração de recursos geológicos ou à conservação da natureza e da biodiversidade e enquadrar 
adequadamente outras ocupações e usos incompatíveis com a integração em espaço urbano ou que 
não confiram o estatuto de solo urbano”. Nestes moldes, de acordo com o n.º 2 do art.º 5.º do DR 
11/2009, devem integrar o solo rural as áreas com: 
 
“a) reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário e florestal ou de recursos geológicos; 
b) ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, culturais ou paisagísticos, designadamente 
os identificados e salvaguardados ao abrigo dos planos regionais ou dos planos especiais de 
ordenamento do território, bem como os que se encontrem protegidos ao abrigo dos regimes 
territoriais definidos nos termos de lei especial, que justifiquem ou beneficiem de um estatuto de 
proteção, conservação ou valorização incompatível com o processo de urbanização e a edificação; 
c) ocorrência de riscos naturais ou tecnológicos ou de outros fatores de perturbação ambiental, de 
segurança ou de saúde públicas, incompatíveis com a integração em solo urbano; 
d) localização de equipamentos, estruturas, infraestruturas e sistemas indispensáveis à defesa 
nacional, segurança e proteção civil incompatíveis com a integração em solo urbano; 
e) afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação humana que não confiram o 
estatuto de solo urbano.” 
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A qualificação do solo rural, segundo o n.º 2 do art.º 73.º do RJIGT, processa-se através da 
integração nas seguintes categorias: 
 
1. Espaços agrícolas ou florestais afetos à produção ou à conservação; 
2. Espaços de exploração mineira; 
3. Espaços afetos a atividades industriais diretamente ligadas às utilizações referidas nas alíneas 

anteriores; 
4. Espaços naturais; 
5. Espaços destinados a infraestruturas ou a outros tipos de ocupação humana que não impliquem 

a classificação como solo urbano, designadamente permitindo usos múltiplos em atividades 
compatíveis com espaços agrícolas, florestais ou naturais. 

 
É com base neste enquadramento legal que foram definidas as categorias de espaço rural do 
PDMVA (vd. figura IX.2.4), analisadas per se de seguida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IX.2.4 
Qualificação do solo rural no PDMVA 

 

SO
LO
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CATEGORIA 
FUNCIONAL

I. Espaço agrícola

II. Espaço florestal

III. Espaço de uso múltiplo agrícola e florestal

IV. Espaço de exploração de recursos geológicos

V. Espaço natural

VI.Espaço cultural

VII.Espaço de equipamentos e infraestruturas de produção e 
armazenagem de produtos explosivos
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I. ESPAÇO AGRÍCOLA 
 
A categoria de espaço agrícola integra os solos com melhor capacidade de uso e/ou aptidão 
agrícola no concelho de Viana do Alentejo, correspondentes aos solos das classes com capacidade 
de uso A, B e Ch e às áreas com unidades de solos classificados como baixas aluvionares ou 
coluviais, de encontro ao estabelecido nos artigos 7º e 8º do Regime Jurídico da Reserva Agrícola 
Nacional (RJRAN), e às restantes áreas com potencial de utilização agrícola, perfazendo cerca 
de 52,4% do total do território municipal. Excluem-se desta categoria as áreas de solos classificados 
como RAN mas que coincidam com habitats classificados pela Rede Natura 2000 ou com espaços 
de uso múltiplo agrícola e florestal. 
Decorrente das especificidades destes espaços a sua gestão e ordenamento deve ser prosseguida 
considerando os seguintes objetivos: 
 
1. o incremento das condições de valorização económica destes territórios visando o reforço do 

seu dinamismo económico, o aproveitamento dos recursos existentes e a promoção da sua 
atratividade e competitividade. Esta valorização económica poderá ocorrer nos domínios: 

a. da produção, transformação e comercialização de produtos e subprodutos agrícolas, 
pecuários e florestais produzidos nestas áreas (agroindústrias e agropecuárias), visando 
acrescentar-lhes valor;  

b. do turismo, atendendo às valências que estes espaços de produção agrícola encerram, como 
seja a paisagem, os métodos de produção e transformação (ancestrais e modernos), os modos 
de vida caraterísticos, a gastronomia e o artesanato, através da instalação de empreendimentos 
turísticos isolados nos termos do regime jurídico dos empreendimentos turísticos (RJET)1.De 
entre estes admitem-se unidades de turismo de habitação (artigo 17.º), empreendimentos de 
turismo no espaço rural2 (artigo 18.º) e parques de campismo e de (auto) caravanismo (artigo 19.º). 
Admite-se ainda a instalação de atividades cinegéticas, de educação ambiental, recreio e lazer, 
desporto ou outros usos similares. Estas ações devem ser complementadas com a criação de 

                                                             
1 DL n.º 39/2008, de 7 de março na sua redação atual. 
2 Onde se incluem os agroturismos, as casas de campo e os hotéis rurais (n.º 3 do artigo 18.º do RJET). 
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percursos/rotas temáticas, centros de interpretação e espaços museológicos (e.g., antigos 
lagares, adegas); 

2. a salvaguarda e promoção dos elementos patrimoniais rurais em presença, designadamente as 
estruturas de aproveitamento de recursos hídricos (cisternas, noras, poços, moinhos, açudes, 
levadas) ou outras ligadas a práticas ancestrais (moinhos e eiras). 

3. a manutenção do uso agrícola dominante de produção, em regime intensivo ou extensivo, de 
regadio ou de sequeiro, ao ar livre ou a coberto, com recurso a espécies e técnicas de 
aproveitamento agrícola que não comprometam o solo enquanto recurso fundamental; 

4. potenciar eventuais usos complementares de produção, em regime intensivo ou extensivo, 
sem prejuízo do previsto no regime da RAN, admitindo-se a exploração agropecuária nas 
diversas vertentes que apresenta e o uso florestal articulado ou não com a pastorícia; 

5. o fomento das condições de habitabilidade, como forma de melhoria das condições de vida dos 
residentes que se dedicam às atividades agrícola, florestal, pecuária, silvopastoril e subsidiárias 
através de intervenções em edificações existentes para as quais se admite a recuperação e 
ampliação do existente, ou por via de novas edificações sempre que possível; 

6. a adoção de medidas de eficiência energética com recurso a soluções ambientalmente 
eficientes, através de práticas de discriminação positiva a definir em regulamento municipal; 

7. a instalação de equipamentos e infraestruturas de interesse público, entre outros, os 
relacionados com a defesa e proteção da floresta (abertura de caminhos e aceiros bem assim 
como a instalação de equipamentos e infraestruturas de prevenção e combate aos incêndios 
florestais), e com a instalação de infraestruturas de água e de saneamento básico, e de 
produção de energia a partir de energias renováveis (parques eólicos, painéis fotovoltaicos), 
de radio telecomunicações, ou outras. 

 
Com efeito, constitui o uso dominante desta categoria de espaço a produção agrícola e pecuária, 
sendo admitidos como usos complementares do uso dominante as construções de apoio às 
atividades agrícolas e pecuárias, o uso florestal, a atividade industrial de primeira 
transformação de produtos agrícolas, pecuários e florestais e o turismo (onde se inclui turismo 
de habitação, empreendimentos de turismo no espaço rural, parques de campismo e de 
(auto)caravanismo, e o recreio e o lazer. 
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Constituem usos compatíveis com o uso dominante: 

a) a habitação própria do proprietário-agricultor de exploração agrícola, pecuária ou florestal; 
b) a atividade industrial extrativa ou de primeira transformação de produtos minerais; 
c) outras atividades económicas que contribuam para reforçar a base económica e promover o 

emprego nos espaços rurais que pela sua natureza técnica, económica e/ou de 
complementaridade com as atividades instaladas, justifiquem a sua localização em solo rural; 

d) a instalação de infraestruturas e equipamentos nomeadamente, de vias de comunicação, de 
saneamento básico, de infraestruturas de gestão de resíduos, de telecomunicações, ou de 
produção, transporte e transformação de energia, de recreio e lazer, entre outros; 

e) O aproveitamento de recursos geológicos e energéticos. 
 
A gestão e ordenamento destes espaços deve ser conduzida no respeito pelas seguintes regras: 
 
1. eventuais intervenções no edificado ou construções novas, deverão privilegiar a linguagem 
da arquitetura tradicional, eventualmente reinterpretada, respeitando critérios de integração das 
formas e escalas do relevo, paisagem rural, cromatismo e materiais utilizados; 
2. admite-se a edificação, demolição e reconversão de usos, sem prejuízo no disposto no PROTA 
relativamente às normas de edificação em solo rural (norma 149) e do previsto nos regimes da REN 
e da RAN, aplicando-se os critérios de edificabilidade estabelecidos no quadro IX.2.1 e as 
condições previstas no quadro IX.2.2;  
3. as obras de conservação, alteração e ampliação terão como finalidade assegurar a estabilidade, 
durabilidade, funcionamento ou habitabilidade dos edifícios, assim como manter ou reabilitar o 
interesse histórico, tipológico e morfológico dos elementos mais significativos, enquanto testemunhos 
históricos das atividades e realizações humanas; 
4. o total do edificado, incluindo a ampliação, não pode exceder: 
a. 500 m2 de área de construção para fins habitacionais, 
b. 50% da área de construção existente, nunca podendo ultrapassar um índice de impermeabilização 
de 0,2 para construção com fins turísticos; 
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c. o índice de utilização definido no quadro IX.2.1 para os edifícios de apoio às atividades agrícolas, 
pecuárias e florestais e para os estabelecimentos industriais de primeira transformação e/ou 
comercialização de produtos agropecuários ou florestais; 
5. são admitidas caves destinadas a instalações técnicas de apoio, arrecadações e/ou parqueamento 

automóvel; 
6. eventuais infraestruturas básicas a construir, quando não existam, serão a cargo do proprietário, 
devendo este, sempre que possível, apresentar soluções autónomas para o abastecimento de água,  
saneamento e energias alternativas, ou outras, que promovam a autossustentação do espaço; 
7. as intervenções nas edificações de apoio, apenas são admitidas: 
a. quando determinadas, designadamente, por necessidades inerentes às explorações agrícolas, 

agroflorestais ou florestais das propriedades em que se inserem; 
b. desde que não exista qualquer outra edificação com o mesmo fim; 
c. desde que as necessidades de apoio sejam confirmadas pelos serviços setoriais competentes. 
 

Quadro IX.2.1. 
Critérios de edificabilidade no espaço agrícola* 

 

Usos ATC (m2) Pisos HF (m) IU II 

Apoio às atividades agrícolas e florestais - - 6,5** 0.1  
Habitação 500 2 6,5** -  
Estabelecimentos industriais de primeira transformação e/ou 
comercialização de produtos agropecuários ou florestais  - - 6,5** 0.02  

Turismo*** - 2 - - 0.2 
 
Notas: ATC – área total de construção; HF – Altura de fachada; IU – Índice de utilização; II – Índice de impermeabilização 
* Parâmetros máximos; **exceto quando justificado tecnicamente; com exceção das casas de campo, agroturismo e turismo de 
habitação, aos quais se aplicam os parâmetros definidos para o uso residencial. 
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Quadro IX.2.2. 

Condições relativas à edificação isolada em solo rural 
 

Construções de 
apoio às 

atividades 
agrícolas, 

pecuárias e 
florestais 

Residência própria do 
proprietário-agricultor de 

exploração agrícola 

Estabelecimentos 
industriais de primeira 

transformação de produtos 
agrícolas ou florestais 

Empreendimentos 
turísticos 

Estabelecimentos 
industriais afetos à 

atividade extrativa ou de 
transformação primária 
de produtos minerais 

Construção de outros 
edifícios indispensáveis 

à diversificação de 
atividades produtivas 

dentro e fora das 
explorações 

Comprovativo 
emitido pelos 
serviços setoriais 
competentes 
atestando a 
necessidade 
destas 
construções e a 
localização  

O requerente é agricultor, nos 
termos regulamentares setoriais, 
responsável pela exploração 
agrícola e proprietário do prédio 
onde se pretende localizar a 
habitação, facto que deve ser 
comprovado pelas entidades 
competentes 

Comprovativo emitido pela 
entidade reguladora do 
licenciamento sobre a 
imprescindibilidade da 
localização destes 
estabelecimentos na 
proximidade da produção 
primária ou da existência de 
inconvenientes técnicos na 
sua instalação nas zonas 
industriais.  

São admitidos os 
seguintes tipos de 
empreendimentos 
turísticos: 
Estabelecimentos 
Hoteleiros associados a 
temáticas específicas 
(saúde, desporto, 
atividades cinegéticas, 
da natureza, educativas, 
culturais, sociais, etc.); 
Empreendimentos de 
TER; 
Empreendimentos de 
turismo de habitação; 
Parques de Campismo 
e de Caravanismo e 
Empreendimentos de 
turismo da natureza  

Comprovativo emitido 
pela entidade reguladora 
do licenciamento sobre a 
imprescindibilidade da 
localização destes 
estabelecimentos na 
proximidade do local de 
extração ou da existência 
de inconvenientes técnicos 
na sua instalação em 
zonas industriais, 
delimitadas nos PMOT em 
vigor. 

São apenas englobados 
nesta tipologia os edifícios 
cuja construção 
contribua para o reforço 
da base económica e 
para a promoção do 
emprego nos espaços 
rurais e, que pela sua 
natureza técnica e 
económica, só possam 
ser instalados em solo 
rural. A instalação destes 
edifícios depende da 
autorização 
fundamentada dos 
serviços setoriais 
competentes, nos termos 
legalmente previstos 

Cumprimento de 
critérios de 
integração 

Os prédios que constituem a 
exploração agrícola em que se 
localiza a edificação são 

 
O índice de 
impermeabilização do 
solo, não pode ser 
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ambiental e 
paisagística 

inalienáveis durante o prazo de 
10 anos subsequentes à 
construção, salvo por dívidas 
relacionadas com a aquisição de 
bens imóveis da exploração e de 
que esta seja garantia, ou por 
dívidas fiscais, devendo esse ónus 
constar do registo predial da 
habitação. Este ónus não se aplica 
quando a transmissão de 
quaisquer direitos reais sobre 
esses prédios ocorrer entre 
agricultores e desde que se 
mantenha a afetação da edificação 
ao uso exclusivo da habitação 
para residência própria do 
adquirente-agricultor. 

superior a 0,2 (20 % da 
área total do prédio), 
exceto nos 
empreendimentos de 
turismo no espaço rural, 
nas modalidades de 
casas de campo e 
agroturismo e nos 
empreendimentos de 
turismo de habitação 

 
 

 
A área mínima do prédio não 
poderá ser inferior a quatro 
hectares 
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II. ESPAÇOS FLORESTAIS 
 
Os espaços florestais integram essencialmente áreas florestadas, incluindo plantações de mercado 
em regime intensivo, algumas áreas marginais de montado e de agricultura de sequeiro e atividades 
subsidiárias. No concelho de Viana, esta categoria de espaço cinge-se a uma área de relevo mais 
movimentado (Serra do Anel), localizada entre a ER 2 e o Rio Xarrama, na freguesia de Alcáçovas, 
correspondendo a cerca de 2,6% da área do concelho (vd. figura IX.2.1) e insere-se na sub-região 
homogénea “Montados do Sado e Viana”, de acordo com o estabelecido no Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Alentejo Central (PROF AC). 
 
Decorrente das especificidades destes espaços a sua gestão e ordenamento deve ser prosseguida 
considerando os seguintes objetivos: 
 
1. manutenção do uso florestal, em regime intensivo e extensivo, em povoamentos específicos ou 

intercalados, vocacionado para a produção de madeira ou biomassa; 
2. o recurso a espécies e técnicas de aproveitamento florestal específicas que conservem o potencial 

de fertilidade dos solos e a sua disponibilidade hídrica, minimizem a erosão e o risco de 
incêndio e contribuam para a diversidade ecológica que carateriza estas áreas;  

3. incremento das condições de valorização económica destes territórios visando o reforço do 
seu dinamismo económico, o aproveitamento dos recursos existentes e a promoção da sua 
atratividade e competitividade. Esta valorização económica poderá ocorrer através da: 

a. da instalação de unidades de produção, transformação e comercialização dos produtos e 
subprodutos agrícolas, pecuários e florestais produzidos nestas áreas, visando acrescentar-
lhes valor; 

b. da instalação de edifícios de apoio às atividades admitidas nestes espaços; 
c. da instalação de unidades de turismo de habitação, empreendimentos de turismo no espaço 

rural1 e parques de campismo e de (auto) caravanismo; 

                                                             
1 Onde se incluem os agroturismos, as casas de campo e os hotéis rurais (n.º 3 do artigo 18.º do RJET). 
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4. promoção de povoamentos mistos com espécies autóctones resistentes ao fogo, sem 
prejuízo do exposto no PROF AC. 

5. a adoção de medidas de eficiência energética com recurso a soluções ambientalmente 
eficientes, através da aplicação de práticas de discriminação positiva a definir em regulamento 
municipal; 

6. a instalação de equipamentos e infraestruturas de interesse público onde se incluem os 
relacionados com a defesa e proteção da floresta (abertura de caminhos e aceiros bem assim 
como a instalação de equipamentos e infraestruturas de prevenção e combate aos incêndios 
florestais), bem assim como a instalação de infraestruturas de produção de energia a partir de 
energias renováveis (parques eólicos, painéis fotovoltaicos); 

 
Com efeito, constitui o uso dominante desta categoria de espaço a produção florestal, sendo 
admitidos como usos complementares do uso dominante: 

a) o uso agrícola e pecuário; 
b) as construções de apoio às atividades florestais, agrícolas e pecuárias; 
c) a atividade industrial de primeira transformação de produtos agrícolas, pecuários e florestais; 
d) o turismo, nas modalidades de turismo de habitação, empreendimentos de turismo no espaço 

rural e parques de campismo e de (auto) caravanismo. 
 

Constituem usos compatíveis com o uso dominante: 
a) a habitação própria do proprietário-agricultor de exploração agrícola, pecuária ou florestal; 
b) a atividade industrial extrativa ou de primeira transformação de produtos minerais; 
c) outras atividades económicas que contribuam para reforçar a base económica e promover o 

emprego nos espaços rurais que pela sua natureza técnica, económica e ou de 
complementaridade com as atividades instaladas, justifiquem a sua localização em solo rural, 
onde se incluem, nomeadamente os empreendimentos de turismo de habitação, 
empreendimentos de turismo no espaço rural, parques de campismo e de (auto)caravanismo 
e atividades de recreio e lazer; 
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d) a instalação de infraestruturas e equipamentos nomeadamente, de vias de comunicação, de 
saneamento básico, de infraestruturas de gestão de resíduos, de telecomunicações, ou de 
produção, transporte e transformação de energia, de recreio e lazer, entre outros. 

 
A gestão e ordenamento destes espaços deve ser conduzida no respeito pelas seguintes regras: 
 
1. eventuais intervenções no edificado ou construções novas, deverão privilegiar a linguagem 
da arquitetura tradicional, eventualmente reinterpretada, respeitando critérios de integração das 
formas e escalas do relevo, paisagem rural, cromatismo e materiais utilizados; 
2. admite-se a edificação, demolição e reconversão de usos, sem prejuízo no disposto no PROTA 
relativamente às normas de edificação em solo rural (norma 149) e do previsto nos regimes da REN 
e da RAN, aplicando-se os critérios de edificabilidade estabelecidos no quadro IX.2.1 e as 
condições previstas no quadro IX.2.2;  
3. as obras de conservação, alteração e ampliação terão como finalidade assegurar a estabilidade, 
durabilidade, funcionamento ou habitabilidade dos edifícios, assim como manter ou reabilitar o 
interesse histórico, tipológico e morfológico dos elementos mais significativos, enquanto testemunhos 
históricos das atividades e realizações humanas; 
4. o total do edificado, incluindo a ampliação, não pode exceder: 
a. 500 m2 de área de construção para fins residenciais; 
b. 50% da área de construção existente, nunca podendo ultrapassar um índice de impermeabilização 
de 0,2 para construção com fins turísticos1; 
c. o índice de utilização definido no quadro IX.2.1 para os edifícios de apoio às atividades agrícolas, 
pecuárias e florestais e para os estabelecimentos industriais de primeira transformação e/ou 
comercialização de produtos agropecuários ou florestais. 
5. são admitidas caves destinadas a instalações técnicas de apoio, arrecadações e/ou parqueamento 

automóvel; 

                                                             
1 O índice de impermeabilização definido para o uso turístico não se aplica às casas de campo, agroturismo e turismo de habitação, 
aos quais se aplicam os parâmetros definidos para o uso residencial. 
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6. eventuais infraestruturas básicas a construir, quando não existam, serão a cargo do proprietário, 
devendo este, sempre que possível, apresentar soluções autónomas para o abastecimento de água,  
saneamento e energias alternativas, ou outras, que promovam a autossustentação do espaço; 
7. as intervenções nas edificações de apoio, apenas são admitidas: 
a. quando determinadas, designadamente, por necessidades inerentes às explorações agrícolas, 

agroflorestais ou florestais das propriedades em que se inserem; 
b. desde que não exista qualquer outra edificação com o mesmo fim; 
c. desde que as necessidades de apoio sejam confirmadas pelos serviços setoriais competentes. 
8. o cumprimento das normas de intervenção ativa e restrições dispostas no PROF AC 
relativamente às áreas florestais com a função de produção. 
 

III. ESPAÇOS DE USO MÚLTIPLO AGRÍCOLA E FLORESTAL 
 
Esta categoria integra essencialmente as áreas de montado, incluindo também pequenas áreas 
florestais e agrícolas e carateriza-se pela multifuncionalidade daquele sistema, que concilia um 
coberto arbustivo composto por espécies autóctones como o sobreiro ou a azinheira, ou ambos, com 
um subcoberto que pode ser ocupado por culturas anuais, pastagens, culturas permanentes, ou ainda 
por matos. Para além do valor económico e cultural, estes sistemas agrossilvipastoris apresentam 
uma elevada importância ambiental, sendo mesmo classificados como habitats no âmbito da respetiva 
Diretiva1 . Não obstante esta categoria integrar o habitat montado (6310), presente no sítio de 
importância comunitária designado por Cabrela, os espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
distribuem-se por todo o concelho, ocupando cerca de 41,2% do território municipal (vd. figura IX.2.1.).  
 
Decorrente das especificidades destes espaços a sua gestão e ordenamento deve ser prosseguida 
considerando os seguintes objetivos: 
 

                                                             
1 Diretiva 92/43/CEE – Anexo I e respetiva transposição para o direito nacional (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril). 
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1. a manutenção de um uso agroflorestal dominante em regime extensivo assente no uso 
múltiplo destes sistemas, sem prejuízo do disposto nos regimes jurídicos da REN e da RAN e dos 
Plano Setorial da Rede Natura, através do desenvolvimento: 
  a. de atividades silvícolas de manutenção e valorização dos montados de sobro e azinho, como  a 

plantação e a recolha de cortiça, madeira, lenha, frutos, mel, cogumelos e biomassa; 
  b. da caça e a pastorícia; 
  c. de atividades agrícolas compatíveis com os sistemas de montado, em que se privilegia a 
instalação de explorações biológicas com recurso a espécies tradicionais de porte arbóreo e arbustivo 
(aromáticas e medicinais); 
3. a instalação de povoamentos florestais deve obedecer a técnicas adequadas de mobilização 
do solo e privilegiar as espécies autóctones (sobreiro, azinheira), ficando restrita a introdução de 
espécies exóticas e de crescimento rápido, salvo disposições legais em contrário; 
4. a produção controlada de lenha e biomassa, como subprodutos, e de acordo com o estipulado 
em legislação aplicável; 
5. o incremento das condições de valorização económica destes territórios visando o reforço do seu 
dinamismo económico, o aproveitamento dos recursos existentes e a promoção da sua atratividade 
e competitividade. Esta valorização económica poderá ocorrer nos domínios: 
     a. da produção, transformação e comercialização dos produtos e subprodutos agrícolas,   

pecuários e florestais produzidos nestas áreas (compotas e licores, queijos e enchidos, plantas 
aromáticas e medicinais, cogumelos e produção de óleos e essências, entre outros), visando 
acrescentar-lhes valor. As referidas ações poderão ocorrer através da recuperação e ampliação 
de edificações existentes, preferencialmente, ou com recurso a novas edificações, quando 
possível;  

     b. do turismo, atendendo às valências que estes espaços de produção agrossilvipastoris 
encerram, como seja a paisagem, os métodos de produção e transformação (ancestrais e 
modernos), os modos de vida caraterísticos, a gastronomia e o artesanato, através da instalação 
de projetos turísticos nos termos do RJET1. De entre estes admitem-se unidades de turismo de 
habitação (artigo 17.º), empreendimentos de turismo no espaço rural2 (artigo 18.º) e parques de 

                                                             
1 DL n.º 39/2008, de 7 março, com as devidas alterações. 
2 Onde se incluem os agroturismos, as casas de campo e os hotéis rurais (n.º 3 do artigo 18.º do RJET). 
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campismo e de (auto) caravanismo (artigo 19.º). Admite-se ainda a instalação de atividades 
cinegéticas, de educação ambiental, recreio e lazer, desporto ou outros usos similares; 

     c. da criação de percursos/rotas temáticas, centros de interpretação e espaços 
museológicos (e.g., antigos moinhos, lagares, adegas); 

6. o fomento das condições de habitabilidade como forma de melhoria das condições de vida da 
população residente que se dedica às atividades agrícola, pecuária, silvopastoril e outras subsidiárias, 
através de intervenções em edificações legalmente preexistentes; 
7. a adoção de medidas de eficiência energética com recurso a soluções ambientalmente eficientes 
e de práticas de discriminação positiva a definir em regulamento municipal; 
8. a instalação de equipamentos e infraestruturas de interesse público, onde se incluem, entre 
outros, os relacionados com a defesa e proteção da floresta (abertura de caminhos e aceiros bem 
assim como a instalação de equipamentos e infraestruturas de prevenção e combate aos incêndios 
florestais), com a instalação de infraestruturas de água e saneamento básico, de produção de 
energia a partir de energias renováveis (parques eólicos, painéis fotovoltaicos) ou outras e de radio 
telecomunicações; 
9. a salvaguarda e promoção dos valores patrimoniais rurais em presença, designadamente as 
estruturas de aproveitamento de recursos hídricos (cisternas, noras, poços, moinhos, açudes, 
levadas) ou outras ligadas a práticas ancestrais (moinhos e eiras). 
 
Com efeito, constitui o uso dominante desta categoria de espaço a atividade agrícola, silvopastoril 
e de produção florestal, sendo admitidos como usos complementares do uso dominante: 

a) o uso pecuário; 
b) as construções de apoio às atividades florestais, agrícolas e pecuárias; 
c) a atividade industrial de primeira transformação de produtos agrícolas, pecuários e florestais; 
d) o turismo, onde se incluem os empreendimentos de turismo de habitação, empreendimentos 

de turismo no espaço rural e parques de campismo e de (auto)caravanismo; 
e) atividades de recreio e lazer. 

 
Constituem usos compatíveis com o uso dominante: 
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a) a habitação própria do proprietário-agricultor de exploração agrícola, pecuária ou florestal; 
b) a atividade industrial extrativa ou de primeira transformação de produtos minerais; 
c) outras atividades económicas que contribuam para reforçar a base económica e promover o 

emprego nos espaços rurais que pela sua natureza técnica, económica e/ou de 
complementaridade com as atividades instaladas, justifiquem a sua localização em solo rural; 

d) A instalação de infraestruturas e equipamentos, nomeadamente, de vias de comunicação, de 
saneamento básico, de infraestruturas de gestão de resíduos, de telecomunicações, ou de 
produção, transporte e transformação de energia, de recreio e lazer, entre outros. 

 
A gestão e ordenamento destes espaços deve ser conduzida no respeito pelas seguintes regras: 
 
1. eventuais intervenções no edificado ou construções novas, deverão privilegiar a linguagem 
da arquitetura tradicional, eventualmente reinterpretada, respeitando critérios de integração das 
formas e escalas do relevo, paisagem rural, cromatismo e materiais utilizados; 
2. admite-se a edificação, demolição e reconversão de usos, sem prejuízo no disposto no PROTA 
relativamente às normas de edificação em solo rural (norma 149) e do previsto nos regimes da REN 
e da RAN, aplicando-se os critérios de edificabilidade estabelecidos no quadro IX.2.1 e as 
condições previstas no quadro IX.2.2;  
3. as obras de conservação, alteração e ampliação terão como finalidade assegurar a estabilidade, 
durabilidade, funcionamento ou habitabilidade dos edifícios, assim como manter ou reabilitar o 
interesse histórico, tipológico e morfológico dos elementos mais significativos, enquanto testemunhos 
históricos das atividades e realizações humanas; 
4. o total do edificado, incluindo a ampliação, não pode exceder: 
a. 500 m2 de área de construção para fins residenciais; 
b. 50% da área de construção existente, nunca podendo ultrapassar um índice de impermeabilização 
de 0,2 para construção com fins turísticos1; 

                                                             
1 O índice de impermeabilização definido para o uso turístico não se aplica às casas de campo, agroturismo e turismo de habitação, 
aos quais se aplicam os parâmetros definidos para o uso residencial. 
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c. o índice de utilização definido no quadro IX.2.1 para os edifícios de apoio às atividades agrícolas, 
pecuárias e florestais e para os estabelecimentos industriais de primeira transformação e/ou 
comercialização de produtos agropecuários ou florestais. 
5. são admitidas caves destinadas a instalações técnicas de apoio, arrecadações e/ou parqueamento 

automóvel; 
6. eventuais infraestruturas básicas a construir, quando não existam, serão a cargo do proprietário, 
devendo este, sempre que possível, apresentar soluções autónomas para o abastecimento de água,  
saneamento e energias alternativas, ou outras, que promovam a autossustentação do espaço; 
7. as intervenções nas edificações de apoio, apenas são admitidas: 
d. quando determinadas, designadamente, por necessidades inerentes às explorações agrícolas, 

agroflorestais ou florestais das propriedades em que se inserem; 
e. desde que não exista qualquer outra edificação com o mesmo fim; 
f. desde que as necessidades de apoio sejam confirmadas pelos serviços setoriais competentes. 
 

IV. ESPAÇOS DE EXPLORAÇÃO DE RECURSOS GEOLÓGICOS 
 
Os mármores de Viana constituem um importante recurso geológico no concelho, ainda que com uma 
atividade muito exígua, apesar da expressão territorial do conjunto das explorações existentes 
maioritariamente na Serra de Viana do Alentejo e com a lavra suspensa. Estas áreas em concreto 
foram assim qualificadas como “espaços de exploração de recursos geológicos”, integrando as 
áreas de exploração (consolidadas) e de expansão (complementar), que salvaguardam a 
continuidade da exploração (vd. figura IX.2.1). 
 
As especificidades destes espaços determinam para a sua gestão e ordenamento a definição dos 
seguintes objetivos: 
 
1. a continuidade da atividade extrativa, incluindo a sua expansão, na perspetiva da valorização 

económica, mas também da minimização dos impactes e da compatibilidade com as 

potencialidades e os usos dos espaços envolventes; 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                           

 
110 

2. a minimização da destruição do coberto vegetal, que deverá restringir-se  ao necessário para a 
realização da exploração; 

3. finda a licença, e cumpridas todas as exigências legais no que concerne à recuperação 
paisagística da área intervencionada, designadamente do previsto no Plano de Recuperação 
Ambiental de Pedreiras (PRAP), admite-se para estas áreas o uso dominante da área envolvente 
com os respetivos usos dominantes desde que salvaguardada comprovadamente a segurança de 
pessoas s bens; 

4. um adequado dimensionamento das vias de acesso em função das caraterísticas da circulação 
(dimensão, peso, etc., das viaturas). Esta intervenção deverá ser articulada entre os serviços 
municipais e o proprietário, garantindo a proporcionalidade do benefício e encargo; 

5. a garantia do respeito pelos usos envolventes de forma a minimizar/eliminar todos os conflitos 
que possam ser gerados pela instalação da pedreira, designadamente ao nível do ruído, poeiras 
ou depósitos de escombros; 

6. a exploração artesanal direcionada a nichos de mercado de valor acrescentado, 
designadamente ao nível do mármore verde de Viana, de reconhecida qualidade e de 
caraterísticas singulares no mundo; 

7. o fomento de parcerias com instituições de ensino superior para o estudo de viabilidade 
económica de áreas potenciais para a exploração de recursos geológicos; 

8. a valorização dos espaços com lavra suspensa no domínio cultural e paisagístico, através do 
desenvolvimento e promoção de iniciativas culturais invulgares; 

9. a elaboração de Planos de Recuperação Ambiental de Pedreiras. 
 
Não obstante o exposto para estes espaços, salvaguarda-se a possibilidade: 
 
1. de exploração de depósitos minerais em todo o território municipal, em solo rural;  
2. de exploração de massas minerais, em todo o território municipal em solo rural, desde que: 
a. comprovadamente o recurso esteja esgotado nos espaços de exploração de recursos geológicos; 
b. não coloque em causa outras funções e atividades, ouvidos os atores próximos e nos termos da lei 
aplicável, reservando-se desde logo uma área de proteção mínima de 750m em relação a qualquer 
empreendimento turístico.   
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V. ESPAÇOS NATURAIS 
 
Integram as áreas com valor natural, correspondentes aos habitats identificados no âmbito da 
RN2000, com exceção do montado1, bem como os planos de água, os principais cursos de água 
(Rio Xarrama, Ribeira do Vale da Ursa e Ribeira das Alcáçovas) e algumas áreas adjacentes a estes 
sujeitas a risco de cheia, desde que, classificadas como habitat da RN2000, que no total 
correspondem a cerca de 2,9% do total do concelho. Na Ribeira das Alcáçovas, para além do valor 
natural associado ao curso de água, consideram-se também os habitats da RN2000: os juncais 
mediterrânicos não halófilos e não nitrófilos (6420), subseriais de bosques higrófilos não ripícolas de 
freixo (habitat 91B0) e os bosques ripícolas ou paludosos de amieiros, salgueiros ou bidoeiros (habitat 
91E0) que ocupam o leito do curso de água, bem como os bosques de Quercus rotundifolia (habitat 
9340) e os bosques de Quercus suber (habitat 9330) que se desenvolvem nas margens dos bosques 
ripícolas ou paludosos de amieiros, salgueiros ou bidoeiros do curso de água. 
 
Atendendo ao valor natural que estas áreas encerram, e sem prejuízo das disposições relativas ao 
domínio hídrico, REN e Plano Setorial da RN2000, têm-se como objetivos para estes espaços: 
 
1. a salvaguarda dos valores naturais e ambientais associados aos ecossistemas em presença, 
legalmente constituídos, ou outros identificados de conservação com caráter restritivo non-

aedificandi; 
2. a sua valorização económica, designadamente através da incorporação do valor dos serviços 
prestados pelos respetivos ecossistemas em atividades complementares de recreio e lazer, de 
educação ambiental e de turismo, admitindo-se para o efeito: 
a. a criação de percursos/rotas temáticas; 
b. a instalação de equipamentos de recreio e lazer (parques de merendas, observatórios de aves, 
e.g.), centros de interpretação ambiental e paisagística e espaços museológicos (antigos 

                                                             
1 O habitat montados de Quercus spp. de folha perene (6310) foi integrado na categoria de espaços de uso múltiplo agrícola e florestal. 
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moinhos e.g.), admitindo-se, para o efeito, a recuperação e ampliação de edifícios legalmente 
constituídos. 
 
Com efeito, constitui o uso dominante desta categoria de espaço a manutenção dos valores 
naturais e ambientais em presença, sendo admitidos como usos complementares do uso 
dominante: 

a) a caça; 
b) empreendimentos de TER, desde que instalados em edificações legalmente existentes; 
c) recreio e lazer; 

 
Constituem usos compatíveis com o uso dominante: 

a) a atividade industrial extrativa ou de primeira transformação de produtos minerais; 
b) a instalação de equipamentos e infraestruturas de interesse público onde se incluem os 

relacionados com a defesa e proteção da floresta (abertura de caminhos e aceiros bem 
assim como a instalação de equipamentos e infraestruturas de prevenção e combate aos 
incêndios florestais); 

 
A gestão e ordenamento destes espaços deve ser conduzida no respeito pelas seguintes regras: 
 
1. cuumprimento das orientações de gestão do PSRN2000; 
2. estabelece-se como área total de construção para os equipamentos e infraestruturas 

públicas de interesse público e para a recuperação e ampliação de edifícios existentes, o 
valor máximo de 300 m2, com dois pisos acima da cota de soleira, não podendo ultrapassar os 
6,5m, salvo quando justificado tecnicamente; 

3. as intervenções deverão cumprir critérios de integração ambiental e paisagística. 
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VI. ESPAÇOS CULTURAIS 
 
Integra-se nesta categoria de espaço o imóvel classificado como monumento nacional Santuário 
de Nossa Senhora de Aires, localizado a nordeste da vila de Viana do Alentejo, o qual inclui, para 
além do imóvel, a sua cerca, as casas de romeiros, um chafariz, um tanque e um aqueduto, bem 
como a Ermida do Senhor Jesus do Cruzeiro e respetivas Zonas Especiais de Proteção. A riqueza 
patrimonial desta área ao nível arquitetónico, arqueológico, cultural e religioso justifica a criação desta 
categoria de espaço para a qual se preconiza: 
 
1. a salvaguarda dos valores culturais associados ao Santuário e Ermida, designadamente o 
caráter matricial, o interesse como testemunho simbólico ou religioso, o valor estético, técnico e 
material, intrínseco à sua conceção arquitetónica e paisagística e à sua extensão e o que nela se 
reflete do ponto de vista da memória coletiva; 
2. a promoção das romarias, através de uma aposta na divulgação das festividades e na melhoria 
das condições de acolhimento dos peregrinos, designadamente ao nível do alojamento e da 
infraestruturação do espaço de feira, admitindo-se: 
    a. a instalação de projetos turísticos, integrando e recuperando os edifícios anexos ao santuário, 
nos termos do RJET1, valorizadores da envolvente;  
    b. a criação das infraestruturas necessárias e requalificação do espaço de feira; 
3. aposta no estudo dos vestígios arqueológicos (romanos e visigóticos) que ocorrem junto do 
Santuário e posterior salvaguarda, valorização e divulgação, como forma de incremento do 
potencial turístico da área; 
4. o desenvolvimento de iniciativas de promoção turística dos valores culturais do Santuário, 
designadamente através da integração deste espaço em rotas regionais; 
5. a adoção de medidas de eficiência energética com recurso a soluções ambientalmente eficientes, 
através da aplicação de práticas de discriminação positiva a definir em regulamento municipal; 
6. uma abordagem do design for all nos projetos de valorização e dignificadores do espaço cultural.   
 

                                                             
1 Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março na sua redação atual. 
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Com efeito, constitui o uso dominante desta categoria de espaço o cultural, sendo admitidos como 
usos complementares do uso dominante: 

a) a realização de feiras, romarias ou outros eventos de promoção cultural do concelho; 
 
Constituem usos compatíveis com o uso dominante: 

a) a instalação de projetos turísticos de turismo de habitação e empreendimentos de turismo 
no espaço rural; 

b) a instalação de equipamentos e infraestruturas potenciadores do espaço e dos valores 
patrimoniais existentes. 

 
A gestão e ordenamento destes espaços deve ser conduzida no respeito pelas seguintes regras: 
 
1. admite-se a construção, manutenção, conservação do edificado existente, e a reconversão de 

usos compatíveis e valorizadores do espaço cultural; 
2. eventuais intervenções no edificado ou construções novas, deverão privilegiar a linguagem 

da arquitetura tradicional, eventualmente reinterpretada, respeitando critérios de integração 
das formas e escalas do relevo, paisagem rural, cromatismo e materiais utilizados; 

3. o índice de impermeabilização máximo é de 0,2. 
 
Tratando-se de uma área com significado histórico-cultural, que corresponde a uma ZEP, define-se-
para esta uma SUOPG, cuja operacionalização deverá decorrer nos moldes previstos no capítulo 
IX.4.2.4. 
 

VII.  ESPAÇO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DE PRODUÇÃO E 
ARMAZENAGEM DE PRODUTOS EXPLOSIVOS 

 
Os riscos tecnológicos subjacentes à produção, manuseamento e armazenagem de produtos 
explosivos são incompatíveis com a localização de espaços dedicados a estas atividades 
económicas em solo urbano, o que justifica a sua integração numa categoria de solo rural 
específica, de acordo com a alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º e com a alínea e) do n.º 2 do artigo 19.º 
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do Decreto-Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio. Com efeito, esta categoria de espaço integra 
as áreas ocupadas por estabelecimentos de fabrico ou de armazenagem de produtos 
explosivos, localizando-se, no entanto, a uma distância superior a 500m do limite do perímetro 
urbano, apresentando condições para o cumprimento das normas de segurança impostas pelo 
licenciamento da atividade. Constituem objetivos desta classe de espaço: 
 
1. a implantação de estabelecimentos de fabrico ou de armazenagem de produtos explosivos, cuja 

localização atual não se mostre compatível com as categorias de espaço definidas e, que, por 
isso, necessitem de ser relocalizados; 

2. o cumprimento das normas e dos procedimentos especiais de segurança a que devem 
obedecer a implantação, a organização e o funcionamento destes estabelecimentos, 
designadamente os definidos no Decreto-Lei n.º 139/2002, de 17 de maio. 

 
O uso dominante desta categoria de espaço é, desta forma, as atividades de fabrico e/ou de 
armazenagem de produtos explosivos relocalizadas de outros espaços, cujas características não 
permitam o cumprimentos das respetivas normas e procedimentos especiais de segurança, não 
sendo admissíveis outros usos. 
 
A gestão e ordenamento destes espaços deve ser conduzida no respeito pelas normas e 
procedimentos especiais de segurança, regulamentados no Decreto-Lei n.º 139/2002, de 17 de maio. 
 
 
De forma a facilitar a leitura e sistematização da informação relativa ao regime de uso do solo 
sintetizou-se as principais disposições no quadro IX.2.3. 
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Quadro IX.2.3. 
O regime de uso. Uma síntese  

Cl
as

se
  Usos 

Categoria Habitação Comércio 
Serviços Turismo Indústria e 

Armazéns 
Equipam

entos 
Infraestr
uturas Agrícola Florestal Pecuária Expl. de M. 

Minerais 
Silvi 

pastoril 

Ur
ba

no
 

Espaço central    4        
Espaço residencial    4        
Espaço urbano de baixa densidade    4        
Espaço de equipamentos e infraestruturas 2           
Espaço de atividades económicas 2           

Ru
ra

l 

Espaço agrícola  5 3 6 3        
Espaço florestal  5 3 6 3        

Espaço de uso múltiplo agrícola e florestal 5 3 6 3        
Espaço de expl. de recursos geológicos            
Espaço natural   2, 7         
Espaço cultural  1          
Espaço de equipamentos e infraestruturas de produção e 
armazenagem de produtos explosivos    8        

 

 Dominante  Compatível 
 Complementar  Incompatível 

 

1 – desde que compatível com o uso dominante; 2 – exclusivamente para edificações preexistentes; 3 – desde que tendo por base os produtos do rural; 4 – apenas indústria do tipo 3, nos termos do 
DL 169/2012, de 1 de agosto; 5 - desde que seja habitação própria do proprietário-agricultor de exploração agrícola, pecuária ou florestal; 6 - Nas modalidades de turismo de 
habitação, turismo no espaço rural e parques de campismo e de (auto)caravanismo; 7 - nas modalidades de turismo no espaço rural, desde que em instalações legalmente existentes; 
8 -  apenas os estabelecimentos de fabrico ou de armazenagem de produtos explosivos, cuja localização atual não se mostre compatível com as categorias de espaço definidas e, 
que, por isso, necessitem de ser relocalizados.



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                           

 117 

 
 

IX.2.4. OS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 
 
 
O turismo constitui um setor de atividade cujo desenvolvimento importa promover, tendo sido assim 
identificado no modelo de desenvolvimento territorial preconizado para o concelho de Viana do 
Alentejo, na estreita dependência da valorização dos produtos do mundo rural, das paisagens e do 
património nas duas diversas vertentes. 
 
O PROT define as condições gerais de localização e de implementação dos usos turísticos e 
de lazer no contexto das estratégias de desenvolvimento e do ordenamento territorial da Região do 
Alentejo, balizadas pela definição de um nível máximo de intensidade turística por sub-região. 
Neste contexto, importa apresentar o conceito, objetivos e resultados da sua aplicação à sub-região 
onde se insere o concelho de Viana do Alentejo, para depois serem desenvolvidas as regras de 
localização, as características tipológicas e os parâmetros urbanísticos da ocupação dos solos 
no contexto da estratégia de desenvolvimento local e de ordenamento do território, respeitando os 
parâmetros de edificabilidade e orientações gerais estabelecidas pelo PROT. 
 

IX.2.4.1. DA INTENSIDADE TURÍSTICA MÁXIMA 
 
A Intensidade Turística Máxima (ITM) corresponde à relação ponderada entre o número de camas 
turísticas e o número de habitantes residentes e visa contribuir para a preservação de elevados níveis 
de sustentabilidade ambiental a nível regional, garantir elevados padrões de identidade cultural das 
comunidades e dos territórios e induzir uma equilibrada distribuição territorial da atividade turística na 
região. 
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Considerando as orientações estabelecidas pelo PROT, verifica-se que no concelho de Viana do 
Alentejo a ITM é dada pela relação de uma cama turística por dois habitantes residentes (0,5:1), uma 
vez que o mesmo pertence à sub-região Alentejo Central. 
 
A aplicação da fórmula, constante no Anexo 2 do PROT, para o cálculo da ITM, resultou numa 
capacidade turística de 3802 camas para o concelho de Viana do Alentejo. 
 

ITMáxC = (0,5 x Pop SR) x [0,6 x (Pop Cc / Pop SR) + 0,4 x (Área Cc / Área SR)] 
 
Em que: 
ITMáxC = intensidade turística máxima concelhia 
Pop SR = População da sub-região (Alentejo Central)1, excluindo os concelhos inseridos no pólo 
turístico nacional Alqueva (Alandroal, Mourão, Portel e Reguengos de Monsaraz) 
Pop Cc = População do concelho2 
Área Cc = Área do concelho3 
Área SR = Área da sub-região4 
 
Para o cálculo da intensidade turística é considerada a capacidade de alojamento de todos os 
empreendimentos turísticos existentes, concretizados e aprovados. 
 
Atendendo a que o concelho de Viana do Alentejo dispõe de uma oferta de empreendimentos 
turísticos residual, que não ultrapassa as 44 camas (vd. capítulo IV.2), não se prevê que seja 
necessário, no horizonte temporal do plano prever soluções para aumentar a intensidade turística 
máxima calculada. 
 
 
 

                                                             
1 Em 2011 – data do último Censo  
2 Idem da anterior 
3 De acordo com a CAOP 2014 
4 Idem da anterior 
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IX.2.4.2. DOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS ISOLADOS (ETI) 
 
Os ETI são uma das formas previstas pelo PROT para a implementação de novos empreendimentos 
turísticos em solo rural (norma 178, alínea a)) e podem compreender: 

 Estabelecimentos Hoteleiros associados a temáticas específicas (saúde, desporto, atividades 
cinegéticas, da natureza, educativas, culturais, sociais, etc.); 

 Empreendimentos de TER;  

 Empreendimentos de turismo de habitação;  

 Parques de Campismo e de Caravanismo. 
 
O desenvolvimento de atividades turísticas relacionadas com a base produtiva local, cumprindo 
critérios de inserção territorial, integração paisagística, e qualidade urbanística e ambiental constituem 
objetivos dos ETI. 
 
A implementação de ETI deve obedecer, sem prejuízo do cumprimento das disposições do PROT, às 
seguintes regras: 
 

1. às casas de campo, agroturismos e turismos de habitação aplicam-se os critérios e 
parâmetros urbanísticos definidos para o uso residencial em solo rural; 

2. os edifícios não podem ter mais de dois pisos acima da cota de soleira;  
3. são admitidas caves para instalações técnicas de apoio, equipamentos e serviços, cujas 

características justifiquem a sua instalação em cave; 
4. o índice de impermeabilização do solo não pode ser superior a 0,2 (20% da área total do 

prédio); 
5. a capacidade máxima admitida, com exceção para os Parques de Campismo e 

Caravanismo, é de 200 camas; 
6. os Parques de Campismo e Caravanismo deverão responder aos seguintes requisitos 

complementares aos estabelecidos em legislação específica: 
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a. adaptação ao relevo existente de todas as componentes do parque de campismo: áreas para 
acampamento, vias, caminhos de peões, estacionamentos e instalações complementares, de 
forma a garantir a drenagem natural, a predominância de superfícies permeáveis e a 
adequada integração no local;  

b. organização criteriosa do espaço, equilibrando a privacidade e o sossego das instalações, 
com a animação e segurança dos espaços de uso comum;  

c. adoção de soluções ecologicamente sustentáveis e eficientes para as origens e redes de 
abastecimento, saneamento, energia, resíduos e acessibilidades;  

d. utilização de materiais apropriados à sua adequada integração paisagística; 
e. valorização de vistas, do território e da respetiva inserção paisagística. 

 

IX.2.4.3. DOS NÚCLEOS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO (NDT) 
 
Os NDT são outra das formas previstas pelo PROT para a implementação de novos empreendimentos 
turísticos, compatíveis com o estatuto de solo rural (norma 178, alínea a)) e correspondem a espaços 
de ocupação turística em solo rural, que integram equipamentos e infraestruturas de apoio ao turismo 
e empreendimentos turísticos.  
 
Os NDT devem cumprir critérios de inserção territorial, integração paisagística, e qualidade 
urbanística e ambiental, assegurando a salvaguarda da estratégia preconizada no modelo de 
desenvolvimento territorial. 
 
A implementação de NDT deve obedecer, sem prejuízo do cumprimento das disposições do PROT, 
às seguintes regras: 
 

1. os empreendimentos turísticos admitidos nos NDT são: 
a. Estabelecimentos hoteleiros; 
b. Aldeamentos turísticos; 
c. Turismo de habitação; 
d. Turismo no espaço rural; 
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e. Parques de campismo e caravanismo; 
f. Conjuntos turísticos (resorts) que englobem as tipologias anteriores. 
2. a área mínima de cada NDT é de 50 hectares; 
3. a capacidade mínima (n.º de camas) de cada NDT é de 120 camas, com exceção dos 

parques de campismo e de caravanismo; 
4. a solução de ocupação do solo deve promover a concentração da edificação e das áreas 

impermeabilizadas; 
5. a relação entre a área infraestruturada e a área do NDT, constante no PMOT, deve ser inferior 

a 30%; 
6. a área de espaços livres/verdes, de utilização comum, por unidade de alojamento deve ser 

superior a 100 m2, incluindo as áreas integradas na estrutura ecológica; 
7. as soluções arquitetónicas devem ser adequadas ao clima e valorizadoras da paisagem e da 

identidade regional, com adequada inserção na morfologia do terreno; 
8. as soluções paisagísticas devem valorizar o património natural e cultural do local e da 

envolvente; 
9. a estrutura ecológica deve ser contínua e em articulação com a estrutura ecológica municipal; 
10. devem ser delimitadas as áreas de povoamento de sobreiro e azinheira, que deverão integrar 

a estrutura ecológica, não sendo permitido edificações nestas áreas. 
 
Todas as tipologias de empreendimentos turísticos devem, ainda, obedecer aos seguintes 
parâmetros de qualidade e de sustentabilidade ambiental: 
 
1. eficiência na gestão dos recursos hídricos, promovendo o tratamento e a reutilização das águas 
residuais e pluviais, de acordo com os critérios constantes do Plano Nacional para o Uso Eficiente da 
Água e respetivos instrumentos operativos que venham a ser elaborados; 
2. eficiência energética, através da adoção de meios de transporte interno “amigos do ambiente” e de 
medidas mitigadoras dos consumos nos edifícios, incluindo a sua orientação e exposição solar e o 
aproveitamento de fontes renováveis; 
3. sustentabilidade na construção, operação e manutenção dos edifícios e dos espaços não 
edificados, através de um elevado grau de incorporação de materiais e técnicas de construção 
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sustentável, destinadas a promover a redução dos resíduos em fase de construção, e a 
autossustentação dos espaços não edificados, tanto naturais como artificializados, em fase de 
operação e manutenção.  
 
Na construção de campos de golfe devem também ser adotados parâmetros de eficiência 
ambiental com vista a minimizar os impactes ambientais, designadamente: 
 
1. existência de complementaridade funcional com o empreendimento turístico, existente ou a criar; 
2. garantia de adequados acessos rodoviários; 
3. garantia de disponibilidade de água, recorrendo sempre que possível à utilização de águas 
residuais tratadas; 
4. utilização de espécies de relva menos exigentes no consumo de água; 
5. implantação coerente com os aspetos mais significativos da paisagem, designadamente, relevo, 
morfologia natural e rede hidrográfica; 
6. integração e enquadramento paisagístico, assegurando-se a preservação das espécies locais e de 
eventuais espécies botânicas classificadas e a conservação das associações vegetais caraterísticas 
da região. 
 
No solo urbano são admitidos todos os tipos de empreendimentos turísticos, conforme definido pelo 
Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, obedecendo a sua implantação à legislação geral e às regras 
definidas na categoria de espaço onde se insiram. 
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IX.2.5. A URBANIZAÇÃO  
 
 
Na sequência da definição do regime de uso admitido para o território municipal e respetivo regime 
de edificação1  para cada categoria de uso é necessário dar foco ao processo de urbanização, 
entendido este nos termos do RJUE2, ou seja, “as obras de criação e remodelação de infraestruturas 
destinadas a servir diretamente os espaços urbanos ou as edificações” (alínea h) do artigo 2.º do 
RJUE). 
 

DAS REGRAS PARA A URBANIZAÇÃO 
 
No pressuposto do conceito de urbanização do RJUE, pode-se afirmar que urbanizar implica criar as 
condições físicas para que a edificação se possa concretizar no terreno. Enquadra-se neste âmbito a 
criação de uma rede viária adequada às especificidades de uso e funcionalidade do espaço. Neste 
âmbito dá-se particular destaque à oferta de estacionamentos, à previsão e dimensionamento das 
restantes infraestruturas necessárias ao saudável desempenho do espaço urbano, e aos espaços 
destinados a qualificar a malha urbana - os espaços verdes e de equipamentos coletivos. Neste 
sentido, urbanizar pressupõe criar a base e suporte físico à edificação, assim como as condições de 
qualificação e utilização coletiva dos espaços. 
 
Esta função impõe responsabilidades partilhadas na medida em que cabe ao município e aos 
privados articularem-se para proporcionarem as condições de base e de direito que constituem os 
espaços urbanos equilibrados, saudáveis e inclusivos. Do ponto de vista dos particulares, esta partilha 
de responsabilidades concretiza-se através da obrigatoriedade de contribuir (gratuitamente e através 

                                                             
1 A “edificação constitui a “atividade ou o resultado da construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de um imóvel 
destinado a utilização humana, bem como de qualquer outra construção que se incorpore no solo com caráter de permanência” (alínea 
a) do artigo 2.º do RJUE). 
2 Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. DL 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual. 
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das cedências) com uma área destinada a espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas 
viárias e estacionamentos e equipamentos de utilização coletiva, entre outros deveres. 
 
Os critérios de dimensionamento das cedências são definidos em plano municipal, não obstante 
a referência legal existente1 , na medida em que as variáveis de referência a ter em conta na 
delimitação destes critérios pressupõem a ponderação das caraterísticas demográficas (e.g., 
densidade e distribuição), morfotipológicas (e.g., densidades volumétricas e perfil da rede viária), 
funcionais (usos admitidos e respetivas exigências funcionais), de oferta de equipamentos e espaços 
verdes (taxa de cobertura e de ocupação), entre outras que possam contribuir para um 
dimensionamento das áreas a ceder o mais adequado possível à estratégia de desenvolvimento 
urbano definida para o território municipal. 
 
Neste pressuposto, tendo por base as variáveis identificadas, definem-se de seguida os parâmetros 
de dimensionamento para as áreas de cedência. 
 

DAS INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS 
 
A rede viária constitui um elemento estruturante do espaço e uma condição das acessibilidades e 
mobilidade, e como tal é fundamental para a dinâmica e desenvolvimento de um dado território. Daí 
que não obstante as orientações para esta rede em sede do capítulo V.4.9, define-se em sede de 
ordenamento os parâmetros de dimensionamento dos novos arruamentos urbanos2. 
 
Nesta perspetiva, as intervenções de urbanização3  deverão prever a integração da rede viária 
proposta na rede viária municipal e com esta estabelecer uma complementaridade no respeito pela 
preexistência. Neste sentido, a rede viária que estabelece a estruturação da nova ocupação urbana, 
assim como a que assume função de escoamento estabelecendo uma relação direta com a rede 

                                                             
1 Portaria 216-B/2008, de 3 de março, retificada pela Declaração de retificação 24/2008, de 2 de maio. Define os parâmetros de 
dimensionamento das áreas destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos de utilização 
coletiva. 
2 Com exceção para os arruamentos no interior de empreendimentos turísticos, para os quais se aplica o regime jurídico específico 
(DL39/08). 
3 Com exceção para os projetos turísticos cuja regulamentação específica se sobrepõe ao aqui estabelecido. 
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viária existente é assumida (vias estruturantes e vias distribuidoras, vd. capítulo V.4.2.2), para efeitos 
de dimensionamento em sede de ordenamento é designada como a rede viária principal, cabendo 
à restante rede, designadamente a que permite o acesso local, a designação de rede viária 
secundária (vd. quadro IX.2.4).  
 

 
Os valores definidos no quadro IX.2.4 são assumidos como valores de referência podendo o 
município, em casos justificados, designadamente aquando do licenciamento de usos com maiores 
exigências ao nível da afluência e tipologia de veículos, proceder à definição de outros valores. 
Acrescem a estes parâmetros de dimensionamento e, de alguma forma prévios a estes, os princípios 
orientadores da definição da rede viária no concelho de Viana do Alentejo, nomeadamente: 
 
1.  acessibilidade para todos ou seja, uma abordagem inclusiva, segura e confortável para todos 

(vd. capítulo. V.5.6); 
2. integração com a envolvente no respeito pela preexistência e adequação da solução proposta 

às suas caraterísticas de onde resulta que: 
a. nos acessos a edifícios a regularidade dos passeios deve manter-se; 
b. nos cruzamentos deverão ser adotadas, sempre que possível, faixas de 

aceleração/desaceleração a fim de garantir a transição de perfil de via e a segurança 
rodoviária; 

3. segurança rodoviária visando uma coexistência harmoniosa entre os diferentes tipos de 
veículos assim como entre os diferentes utilizadores  da rede viária. 

Quadro IX.2.4. 
Parâmetros de dimensionamento dos arruamentos (em metros) 

 

Perfil da rede 
viária 

Rede Principal Rede Secundária 
Hab >80% atc Hab < 80% atc Ind ./ Armaz. Hab >80% atc Hab < 80% atc Ind ./ Armaz. 

Faixa de rodagem 6,5 7,5 9,0 6,5 7,5 9,0 
Passeio (x2) 2,25 2,5 2,25 2,25 2,25 2,25 
Estacionamento1       
Caldeiras 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Ciclovia2 1,0 1,0 - - - - 

 

Legenda: Hab – Habitação; abc – área total de construção; Ind. – Indústria; Armaz. - Armazém 
Notas: 1 – Ver a este respeito o ponto seguinte referente a estacionamentos; 2 – Ver a este respeito IMTT, 2011b. 
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 DOS ESTACIONAMENTOS 
 
O estacionamento é uma infraestrutura urbana, indispensável para garantir a mobilidade e 
acessibilidade da população. Como tal deverá ser devidamente ponderada a sua localização e 
dimensionamento, nomeadamente em função das características funcionais dos espaços que 
servem, como sejam, residenciais, de comércio, serviços e industriais. Juntamente com o 
estacionamento também a morfologia da malha urbana definida pelo perfil longitudinal e transversal 
dos arruamentos, os sentidos de circulação e as redes de mobilidade suave e/ou de partilha de meios 
de transporte determinam no espaço urbano as opções de utilização de modos de transporte, 
incluindo o pedonal e ciclável. 
 
Neste quadro preconiza-se otimização do estacionamento na via pública retirando-o, sempre que 
possível, para espaços de estacionamento devidamente regulados ou para o interior dos lotes. Com 
este objetivo como pano de fundo estabelecem-se no quadro IX.2.5, os parâmetros mínimos de 
dimensionamento dos estacionamentos a respeitar no âmbito de operações urbanísticas. Para o 
caso do estacionamento público a prever em cada operação urbanística – que constituem áreas de 
cedência a favor do Município - estes parâmetros deverão sofrer um acréscimo de 20% em relação 
ao número total de lugares, e de 30% para os usos de serviços e comércio. No número de lugares 
que resultarem da aplicação destes parâmetros deverão ser reservados, para a população com 
mobilidade reduzida, os lugares tidos por necessários nos termos do definido na secção 2.8 do 
DL163/06, de 8 de agosto 
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Considerando as caraterísticas da malha urbana das sedes de freguesia e do próprio edificado que a 
estruturas, ficam isentos de respeitar os parâmetros de dimensionamento definidos no quadro IX.2.5, 
sem prejuízo da legislação em vigor, as operações urbanísticas que ocorram na categoria espaço 
urbanizado, quando: 

a. eventuais obras de reconstrução, alteração ou ampliação de edificações existentes não o 
permitam tecnicamente por força da dimensão do edifício, posição locativa no aglomerado, 
existência de elementos patrimoniais em presença que possam ser hipotecados, ou razões de 
segurança ou da funcionalidade dos sistema urbano de mobilidade 

b. no caso de novas construções não disporem de área que o permita tecnicamente, desde que 
justificado. 

 
Contudo, a não dotação de lugares de estacionamento de acordo com o estabelecido, deverá dar 
lugar ao pagamento de uma compensação ao Município, definida nos termos e condições 
estipuladas em sede de regulamento municipal.  
 
Estes lugares de estacionamento não poderão constituir fração autónoma, sob pena de poderem ser 
alienados e assim comprometerem a cobertura de estacionamento pretendida. Só no caso da oferta 

Quadro IX.2.5 
Parâmetros de dimensionamento dos estacionamentos 

 
Usos  Parâmetros 
Habitação  1 lugar/fogo se abc ‹ 120 m2 

2 lugares/fogo se abc entre 120 m2 e 300 m2 
3 lugares/fogo se abc › 300 m2 

Comércio a retalho 1 lugar /50m2 abc se abc ]200m2 a 1.000m2] 
1 lugar /25m2 abc se abc ]1.000m2 a 2.500m2] 
1 lugar /15m2 abc se abc >2.500m2 

Comércio por grosso  4 lugares/75m2 abc se abc [2.500m2 a 4.000m2] (ligeiros) 
1 lugar/500m2 abc de armazenamento (pesados) 
>4.000m2 de abc deverá ser efetuado um estudo de tráfego 

Serviços 3 lugares/100m2 abc se abc ≤500m2 
5 lugares/100m2 abc se abc >500m2 

Indústria e armazéns 1 lugar/100m2 abc (ligeiros) 
1 lugar/750m2 abc (pesados) 

Estabelecimentos 
Hoteleiros 

1 lugar/3 unidades de alojamento (ligeiros) 
1 lugar/50 unidades de alojamento (pesados) 
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de estacionamento ser superior aos mínimos definidos, os lugares de estacionamento suplementares 
poderão constituir fração autónoma e assim ser alienados. Desta forma garante-se que, existindo um 
défice na oferta de estacionamentos, o mercado pode conduzir a um reforço da oferta. Contudo, 
salvaguarda-se que o eventual défice nunca será aumentado na medida em que as novas operações 
urbanísticas apresentam, no mínimo, saldo neutro. 
 
Relativamente à área a afetar a cada lugar de estacionamento por tipo de veículos, considera-se: 
 

a. para ligeiros: 20 m2 por lugar à superfície e 30 m2 por lugar em estrutura edificada; 
b. para pesados: 75 m2 por lugar à superfície e 130 m2 por lugar em estrutura edificada. 

 
Todavia o dimensionamento do estacionamento, dependendo da tipologia adotada, poderá exigir 
áreas diferentes, devendo respeitar sempre, como valores mínimos, as dimensões estabelecidas na 
figura IX.2.5. 
 

 
 
 

Figura IX.2.5 
Tipologia do estacionamento  

 
Longitudinal Perpendicular Oblíquo 

 
 

 

a = 2,3m 
b = 5,0m 
c = 3,0m 

a = 2,3m 
b = 5,0m 
c = 5,5m 

a = 2,3m 
b = 4,0m (30º); 4,5m (45º) e 5,0m (60º) 
c = 3,0m (30º); 3,5m (45º) e 4,5m (60º) 

 
 
 
Fonte: Adaptado de IMTT (2011), IST (2006) e CCDRN (2008). 
Nota: a) largura do lugar; b)comprimento do lugar (ao limite do lancil); c) largura necessária para manobras 
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DOS PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO DAS ÁREAS PARA ESPAÇOS VERDES E 
EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA 

 
Na construção do espaço urbano é fundamental garantir espaços verdes e equipamentos de utilização 
coletiva. Os primeiros têm a função específica fundamental de enquadramento paisagístico e de 
contribuir para a melhoria do ambiente urbano, incluindo climático e qualidade do ar; os segundos, 
por sua vez, além dessa função, dependendo do tipo, contribuem ainda para disponibilizar serviços 
de apoio à comunidade e espaços de sociabilização. No processo de urbanização deverão assim ser 
assegurados os espaços a ceder ao município para espaços verdes e equipamentos de utilização 
coletiva, em função do uso, de acordo com os valores indicados no quadro IX.2.6. 
 

 
 

IX.2.6. ARTICULAÇÃO COM OS PEOT E PMOT 
 
 
No concelho de Viana do Alentejo estão eficazes dois (2) Planos Especiais de Ordenamento do 
Território (PEOT) e um (1) Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) e constituindo 
desse modo instrumentos estruturantes da política de ordenamento do território. Por 
conseguinte, nos termos do disposto na alínea t) do n.º 1, do artigo 85.º do RJIGT, é fundamental que 
se garanta a respetiva articulação destes com o modelo de ordenamento e respetivo regime de uso 
definido no PDM. 

Quadro IX.2.6 
Parâmetros de dimensionamento dos espaços verdes e equipamentos 

 
USO Espaços verdes Equipamentos 
Residencial 20m2/fogo 30m2/fogo 
Comércio e serviços 0,25m2/m2 de a.c. 0,20m2/m2 de a.c. 
Indústria e armazéns 
(espaço de atividades económicas) 

0,20m2/m2 de a.c. 0,10m2/m2 de a.c. 

Nota: a.c. – área de construção 
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DOS PEOT EFICAZES  
 
Os PEOT eficazes são: 
 
1. o Plano de Ordenamento da Albufeira do Pêgo do Altar (POAPA), Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 35/2005, de 24 de fevereiro; 
 
2. o Plano de Ordenamento da Albufeira do Alvito (POAA), aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 151/98, de 26 de dezembro. 
 
Constituindo planos de natureza superior prevalecem sobre os planos municipais e intermunicipais 
de ordenamento do território, nos termos do n.º 4, do artigo 10.º da LBPOT em conjugação com o n.º 
4 do artigo 24.º do RJIGT. No entanto, como acrescenta o n.º do artigo 42.º do RJIGT, cabe em 
exclusivo aos PEOT estabelecer os regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais, 
assegurando a permanência dos sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território.  
 
Desta determinação, em conjugação com o previsto no n.º 4 do artigo 15.º da LBPOTU, reforçado 
pelo n.º 1 do artigo 71.º do RJIGT, decorre que o regime de uso do solo é estabelecido em 
instrumentos de planeamento territorial, i.e., os PMOT, que definem para o efeito as adequadas 
classificação e qualificação do solo.   
 
Nestes moldes, o PDMVA conforma-se com os PEOT eficazes não hipotecando os recursos e valores 
naturais que estes procuram salvaguardar. O PDMVA fará assim a integração destes PEOT através 
da representação da sua área de intervenção, remetendo para os mesmos em sede de regulamento 
as disposições aplicáveis não relacionadas com o regime de uso do solo, mas apenas e 
exclusivamente relacionadas com os regimes de salvaguarda do recurso e valores naturais em 
questão (vd. capítulos IX.3.1.3 e IX.3.1.4) 
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DOS PMOT EFICAZES  
 
Os PMOT eficazes no concelho são apenas o Plano de Pormenor da Zona Industrial de Viana do 
Alentejo (PPZIVA), com um elevado grau de consolidação. Deste amadurecimento e da necessidade 
de redefinir os limites da ZIVA introduzir ajustes nas disposições relativas ao regime de uso, a opção 
do PDMVA é a de revogar este IGT (vd. capítulo IX.3.1.5) 
 
 

IX.2.7. ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 
 
 
A Estrutura Ecológica Municipal (EEM) corresponde ao “conjunto de áreas que, em virtude das 
suas características biofísicas ou culturais, da sua continuidade ecológica e do seu 
ordenamento, têm por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, 
conservação e valorização ambiental e paisagística dos espaços rurais e urbanos”1. Trata-se assim 
de um recurso do território de identificação obrigatória nos PMOT, em conformidade com o RJIGT 
e com a Portaria n.º 138/2005, de 2 de fevereiro2, devendo constituir uma carta per se. Embora não 
constitua uma categoria de espaço autónoma, a EEM incide nas diversas categorias de solo rural 
com um regime de uso adequado às suas caraterísticas e funções3. 
 
O PROTA4, por sua vez, refere a necessidade da EEM definida no âmbito da elaboração dos PMOT 
respeitar a Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) (cf. n.º 12), convergindo 
com o estabelecido no n.º 2 do artigo 11.º do DR n.º 11/2009. Deste modo, a ERPVA, que compreende 
uma componente 5  fundamental do modelo de desenvolvimento territorial do PROTA, visa a 
manutenção da diversidade biológica e de proteção dos sistemas biofísicos essenciais (ciclos da 
água, do carbono e do azoto), contribuindo para a manutenção do estado de conservação favorável 

                                                             
1 De acordo com o n.º 1 do artigo 11.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio. 
2 Alínea d) do 1.º ponto. 
3 Segundo o n.º 3 do artigo 11.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio. 
4 Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto. 
5  O modelo de desenvolvimento territorial do PROT Alentejo integra, além da ERPVA, os seguintes componentes territoriais 
estruturantes: o sistema urbano, as atividades económicas e as infraestruturas, e as principais redes de conectividade regional. 
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dos habitats, a integridade dos ecossistemas e a qualidade das paisagens, contrariando e prevenindo 
os efeitos da fragmentação dos sistemas naturais e seminaturais. Deve contribuir para o 
estabelecimento de conexões funcionais entre as áreas nucleares1 do ponto de vista da conservação 
dos recursos, contrariando e prevenindo os efeitos da fragmentação e artificialização dos sistemas 
ecológicos e garantindo a continuidade dos serviços providenciados pelos mesmos 
(aprovisionamento, regulação, culturais e suporte), através de uma rede de áreas de conetividade 
ecológica2 entre os ecossistemas (rede de corredores ecológicos) (cf. n.os 13 e 14). 
 
Também o PROF AC (n.º 3 do artigo 10.º) refere que “os corredores ecológicos (…) devem (…) 
contribuir para a definição da estrutura ecológica municipal no âmbito dos PMOT”. 
 
Atendendo ao exposto, a EEM proposta para o concelho de Viana do Alentejo consiste numa estrutura 
territorial que integra os sistemas biofísicos que pelas suas caraterísticas intrínsecas, ou por 
constituírem o suporte físico de processos ecológicos, são fundamentais à manutenção da 
integridade, regeneração e identidade do território e das populações que dele dependem, e que se 
articula através de relações de continuidade. É composta por três grandes domínios: 
 
a. valores naturais, que agregam elementos isolados ou associados a sistemas que, pelas suas 

caraterísticas biofísicas, contribuem substancialmente para os pressupostos da EEM (e.g. áreas 
classificadas da RN2000 correspondentes às áreas nucleares da ERPVA); 

b. elementos de continuidade que integram corredores ecológicos (e.g. os cursos de água, as 
albufeiras, as áreas de montado e os solos integrados na Reserva Agrícola Nacional), que 
permitem a conetividade geográfica entre os diversos elementos da EEM; 

c. elementos de prevenção de risco como forma de destacar as áreas suscetíveis a fenómenos 
perigosos ou vulneráveis à poluição, nomeadamente, zonas ameaçadas pelas cheias, áreas com 
riscos de erosão hídrica dos solos e com relativa vulnerabilidade devido às pessoas e bens em 
presença, bem como as áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, cuja 

                                                             
1 As áreas nucleares correspondem às áreas classificadas para a conservação da natureza e da biodiversidade de importância nacional 
e internacional. 
2 As áreas de conetividade ecológica/corredores ecológicos integram a rede hidrográfica, as dunas e arribas costeiras, os sapais e 
outras zonas húmidas, os matos naturais ou seminaturais, as florestas de quercíneas ou povoamentos explorados em sistema de 
montado e os habitats de pinhal manso coincidentes com a área sob influência marítima, em substrato arenoso. 
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permeabilidade configura um risco relativamente a fenómenos de contaminação dos sistemas 
aquíferos. 

 
Assim, a EEM de Viana do Alentejo é composta por dois níveis, em função do seu contributo para 
se atingirem os objetivos de conservação e recuperação dos habitats, de integridade, conetividade e 
valorização dos ecossistemas e das paisagens1 (vd. figura IX.2.6 e IX.2.7): 

 
1. as áreas nucleares, que integram os elementos que mais podem contribuir para responder à 

essência da EEM, dado o seu valor natural intrínseco, concretamente os habitats identificados 
no âmbito da RN2000, com exceção do montado2: os juncais mediterrânicos não halófilos e 
não nitrófilos (6420), subseriais de bosques higrófilos não ripícolas de freixo (habitat 91B0) e os 
bosques ripícolas ou paludosos de amieiros, salgueiros ou bidoeiros (habitat 91E0) que ocupam 
o leito do curso de água, bem como os bosques de Quercus rotundifolia (habitat 9340) e os 
bosques de Quercus suber (habitat 9330) que se desenvolvem nas margens dos bosques 
ripícolas ou paludosos de amieiros, salgueiros ou bidoeiros do curso de água. 

 
2. as áreas de conetividade ecológica, asseguram a ligação entre as áreas nucleares,  

designadamente através dos cursos de água e respetivas margens3, das albufeiras e respetivas 
margens e faixas de proteção e das zonas ameaçadas pelas cheias, incluindo também as áreas 
de proteção e recarga de aquíferos e os montados, que constituem sistemas equilibrados e 
estáveis, capazes de desempenhar as funções ecológicas essências à manutenção da 
biodiversidade, dos ciclos da água e dos nutrientes. 

 

Constata-se assim que a EEM pretende ser uma estrutura agregadora de elementos estruturantes 
para a proteção e conservação de espaços naturais com o objetivo de permitir um entrosamento 
natural entre os espaços rurais e urbanos, em respeito pelos valores e garantindo a sustentabilidade 
entre e intrassistemas. 

                                                             
1 Cf. norma 12 do PROTA. 
2 O habitat montados de Quercus spp. de folha perene (6310) foi integrado nas áreas de conectividade ecológica, à semelhança dos 
restantes montados localizados fora do sítio da RN2000. 
3 Nos termos do disposto na Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro) 
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A EEM do concelho de Viana ocupa, desta forma, cerca de 54,2% da área total, sendo o setor a 
sudoeste de Alcáçovas, a noroeste de Viana, junto ao Rio Xarrama e na envolvente de Aguiar onde 
apresenta menor presença (figura IX.2.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IX.2.6. 
Elementos e níveis da Estrutura Ecológica Municipal 

 

 

ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL

ÁREAS NUCLEARES

Habitats da Rede Natura 
2000 (exceptuando o 6310 -

montado)

ÁREAS DE CONETIVIDADE 
ECOLÓGICA

Cursos de água e respetivas 
margens

Albufeiras, margens e faixas 
de proteção

Zonas Ameaçadas pelas 
Cheias

Áreas estratégicas de 
proteção e recarga de 

aquíferos

Montados



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                           

 
135 

DAS ÁREAS NUCLEARES 
 
As áreas nucleares ocupam cerca de 1,6% da área do concelho e correspondem ao território 
integrado nos sítios da Rede Natura 2000 que abrangem este município, designadamente Cabrela, 
no setor noroeste e Alvito-Cuba, a sul de Viana (vd. figura IX.2.7). 
 
Atendendo aos valores ambientais existentes nas áreas nucleares da EEM, preconiza-se: 
 
a.  a conservação, recuperação e valorização dos recursos naturais existentes; 
b. a utilização enquanto espaços privilegiados para a investigação e para o recreio e lazer; 
c. a recuperação preferencial de infraestruturas ou equipamentos de uso público existentes para o 
seu aproveitamento turístico, como sejam os parques de merendas, centros de interpretação 
ambiental, miradouros, etc., em detrimento de novas edificações. 
 
 

DAS ÁREAS DE CONETIVIDADE ECOLÓGICA 
 
As áreas de conetividade ecológica distribuem-se por uma superfície de 21324,2 hectares, 
correspondente a mais de 54% do território municipal (vd. figura IX.2.7) e os elementos que as 
compõem detêm elevada importância ecológica, quer pelo valor natural que lhes está associado (e.g. 
galerias ripícolas), quer pelas funções de conetividade e de manutenção da biodiversidade e dos 
ciclos da água e dos nutrientes. 
 
Assim, para as áreas de conetividade ecológica, preconiza-se: 
a. a manutenção das funções ambientais;  
b. a promoção dos usos e atividades tradicionais que, historicamente, contribuem para o desenho da 

paisagem e para a preservação do património natural, como sejam, a agricultura, a silvicultura, a 
pecuária extensiva, a pesca, a cinegética; 

c. a manutenção do mosaico de áreas com pastagens e sistemas agrícolas tradicionais; 
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d. evitar ou minimizar os impactes paisagísticos produzidos por atividades que promovam a intrusão 
ou a perda de paisagem e assegurar a permanência de estruturas como as sebes vivas; 

e. a valorização económica, através do desenvolvimento de atividades turísticas, recreativas e 
culturais compatíveis a conservação da biodiversidade, preferencialmente através da recuperação 
de edificações existentes, em detrimento da construção de novas. 

 
Nas áreas nucleares e de conectividade ecológica: 
1. serão permitidas utilizações compatíveis com a preservação e manutenção dos sistemas 
ecológicos que não comprometam a sua continuidade espacial; 
2. são admitidas: 
a. operações de conservação, alteração e de ampliação de edificações existentes; 
b. novas edificações para utilização cultural e de recreio, associadas à educação e sensibilização 
ambiental  
3. no caso dos montados, são também admitidas ações de conservação e alteração de edificações 
existentes ou a construção de novas edificações associadas à respetiva atividade económica e/ou 
para fins de turismo. 
 
A EEM está sujeita ao regime e às condicionantes de uso do solo, sem prejuízo do disposto no Plano 
Setorial da Rede Natura 2000. 
 
Nas áreas nucleares da EEM são interditos os seguintes usos e atividades: 
a. introdução de espécies não autóctones; 
b. corte de espécies autóctones; 
c. agropastorícia; 
d. obras de construção; 
e. instalação de explorações agropecuárias; 
f. armazenamento de pesticidas e de adubos orgânicos ou químicos e outros produtos tóxicos; 
g. instalação de aterros sanitários que se destinem a resíduos urbanos ou industriais ou quaisquer 

outros depósitos de materiais; 
h. descarga de todo o tipo de efluentes, sem o tratamento adequado, em instalação própria; 
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i. armazenamento de combustíveis e de materiais explosivos ou perigosos; 
j. a instalação de postos de abastecimento público de combustíveis; 
k. instalação de parques de campismo ou caravanismo; 
l. a instalação de fornos de carvão vegetal. 
 
Nas áreas de conetividade ecológica da EEM, são interditos os seguintes usos e atividades: 
a. instalação de aterros sanitários que se destinem a resíduos urbanos ou industriais ou quaisquer 

outros depósitos de materiais; 
b. descarga de todo o tipo de efluentes, sem o tratamento adequado, em instalação própria; 
c. armazenamento de combustíveis e de materiais explosivos ou perigosos; 
d. a instalação de postos de abastecimento público de combustíveis; 
e. o armazenamento de pesticidas e de adubos orgânicos ou químicos e outros produtos tóxicos 

apenas é permitido nos montados; 
f. a instalação de parques de campismo ou caravanismo apenas é permitida nos montados; 
g. a instalação de fornos de carvão vegetal nas áreas de proteção e recarga de aquíferos e nas 

margens dos cursos de água; 
h. regadio, com exceção dos montados, onde este uso fica condicionado aos pareceres favoráveis 

do município e das entidades competentes em razão de matéria; 
i. instalações de atividades pecuárias intensivas1, com exceção dos montados; 
j. nas áreas de proteção e recarga de aquíferos, a atividade de exploração de recursos 

geológicos deve salvaguardar o mais possível os elementos naturais e os novos licenciamentos 
da atividade extrativa devem observar ainda o seguinte: 

a) optimização das situações de drenagem natural e minimização de áreas impermeabilizadas; 
b) proteção prioritária face a situações de potencial contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas, respeitando as zonas de defesa estipuladas na legislação em vigor; 
c) reposição progressiva da situação de relevo anterior à exploração, aprovada pelas entidades 

competentes; 
d) com o objetivo de minimizar o impacte visual, as escombreiras, situadas em locais 

topograficamente desfavoráveis, não podem ultrapassar os 3 m de altura sem que haja 

                                                             
1 Assim designadas no âmbito do artigo 2.º do DL n.º 381/2013, de 14 de junho. 
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recobrimento vegetal do talude e a maior pendente das escombreiras não pode ser superior a 
45º; 

e) a não ser que regulamento municipal sobre a matéria disponha de forma diferente, o requerente 
tem que apresentar obrigatoriamente declaração em como se compromete a anular os efeitos 
negativos resultantes da sobre utilização das vias de acesso à pedreira, quer da rede nacional, 
quer da rede municipal, em função da respetiva exploração, nomeadamente executando, à sua 
custa, a pavimentação e outros trabalhos de manutenção dessas vias sempre que se verifique 
uma situação de degradação causada por essa sobre utilização; 

f) de modo a garantir um controlo eficaz das condições ambientais, e sempre que se justifique, 
salvo se outra solução for aprovada, deve ser garantida a implantação de cortinas arbóreas de 
absorção visual, com recurso a espécies autóctones, com um mínimo de 5 m de largura, nos 
limites das explorações que não sejam contíguos a outras explorações; 

k. nas zonas ameaçadas pelas cheias1, aplica-se ainda o seguinte: 
a) é proibida a construção de novas edificações; 
b) é interdita a construção de caves; 
c) no caso de obras reconstrução integral de edificações é obrigatória a elevação da cota de soleira 

acima do nível máximo da maior cheia conhecida; 
d) é necessário garantir o regular escoamento das águas. 

 
As zonas ameaçadas pelas cheias e inundações naturais poderão sofrer alteração, com a 
consequente republicação da carta de condicionantes (figura IX.1.1.) e da carta da estrutura ecológica 
municipal (figura IX.2.7) na sequência da monitorização e dinâmica do PDM (vd. capítulo IX.4.3.1.) 
por forma a manter a sua atualização. 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Sem prejuízo da sua integração enquanto tipologia da REN. 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                           

 
139 

 
 

IX.2.8. SISTEMAS ESTRUTURANTES 
 
 
As redes de infraestruturas de transporte, abastecimento de água, drenagem de águas 
residuais e recolha de resíduos sólidos urbanos desempenham um papel fundamental enquanto 
suporte do desenvolvimento do território e da qualidade de vida das populações, sendo determinantes 
na instalação de atividades humanas e potenciadoras de atratividade e competitividade do território, 
constituindo elementos de inegável relevância na estruturação desse. 
 
Com um caráter igualmente estruturante identificam-se ainda as infraestruturas da rede elétrica e 
da rede de telecomunicações, bem como os equipamentos de utilização coletiva, que constituem 
elementos qualificadores do território. 
 
As infraestruturas e os equipamentos (figura IX.2.1) constituem assim elementos fundamentais do 
ordenamento do PDM, nos termos de RJIGT (artigo 85.º). Abordar-se-á cada um individualmente.  
 

IX.2.8.1. DA REDE DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE 

 
A rede rodoviária constante da Planta de Ordenamento, que inclui a existente e a prevista, 
estrutura-se em três níveis, de acordo com a hierarquia das vias que os compõem: 
 
I. vias estruturantes – são vias mais importantes para o município, com maior volume de tráfego e 
que asseguram a entrada e a saída do município, estabelecendo a ligação à rede nacional principal 
(IP), a conectividade entre concelhos e entre as freguesias deste concelho. É permitida a circulação 
de automóveis pesados, ligeiros de mercadorias, mistos, ligeiros e motociclos. A função mobilidade 
ou transporte é essencial. 
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II. vias distribuidoras – são as vias que fazem a ligação entre as sedes de freguesia e os restantes 
aglomerados e que asseguram a ligação da rede às vias de nível I. Destinam-se essencialmente à 
circulação de automóveis ligeiros de mercadorias, mistos, ligeiros e motociclos, sendo, no entanto, 
permitida a circulação de veículos pesados. Asseguram a mobilidade ou transporte mas também a 
acessibilidade. 
 
III. vias de acesso – incluem todos os caminhos não classificados bem como os arruamentos cujas 
funções principais são a mobilidade e a acessibilidade. Nos arruamentos, evidencia-se ainda a função 
de vivência social, associada ao convívio que as suas características permitem e proporcionam, 
enquanto lugar de passagem e de encontro de pessoas. Destinam-se essencialmente à circulação 
de automóveis ligeiros de mercadorias, mistos, ligeiros, motociclos e veículos agrícolas. 

 
Para além das intervenções relacionadas especificamente com as condições de acessibilidade e 
mobilidade (vd. capítulo IX.2.8), preconizam-se algumas intervenções na rede rodoviária do 
concelho, no sentido de incrementar a acessibilidade, mobilidade, funcionalidade, conforto e 
segurança, através da qualificação e beneficiação, de algumas vias ou troços, nomeadamente: 
 
1. beneficiação dos caminhos municipais 1118, 1118-1, 1117 e 1117-1, de modo a melhorar as 

condições de circulação; 
2. beneficiação dos caminhos que fazem a ligação entre a EN257, à entrada de Alcáçovas, 

passando pela Zona Industrial e pelo aglomerado de Barracões, até ao entroncamento com a 
ER2. Esta ação corresponde a um reperfilamento da secção transversal da via, que facilitará a 
circulação do tráfego desta área; 

3. reperfilamento da Rua do Sporting Clube de Viana do Alentejo e do troço do CM 1118, que 
é contíguo àquela rua até ao primeiro entroncamento com o caminho municipal que limita a vila 
de Viana do Alentejo pelo lado norte e que segue até ao entroncamento com a EN 257, 
imediatamente a norte da EB2,3 de Viana, para o qual se propõe também o mesmo tipo de 
intervenção. Em toda a sua extensão, a via a beneficiar deverá ter uma faixa de rodagem para 
cada sentido e permitir uma circulação em segurança de tráfego de ligeiros e de mercadorias, 
integrando assim o conjunto das vias estruturantes propostas; 
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4. reperfilamento da secção transversal da EN 257, no troço que atravessa a vila de Viana e de 
Alcáçovas esses troços em eixos urbanos acessíveis para todos, de acordo com os princípios 
da ECA (vd. e.g. ECA, 2003); 

5. beneficiação do troço da ER 2 que atravessa a vila de Alcáçovas, com o objetivo de aumentar 
a acessibilidade para todos e mobilidade no espaço (vd. e.g. ECA, 2003);; 

6. qualificação e reperfilamento do troço da ER 254 que atravessa Aguiar, conferindo-lhe um 
perfil urbano acessível (vd. e.g. ECA, 2003);; 

7. conclusão do IC33 como condição fundamental para o acréscimo da acessibilidade concelhia 
no contexto regional, sendo incluído no conjunto das vias estruturantes propostas. De acordo com 
o previsto, este eixo atravessará o concelho de sudoeste para nordeste, desde o Outeiro dos 
Negros até à EN 254, a norte de Aguiar. Nestes termos o PDMVA assegura o respetivo espaço 
canal para a instalação da infraestrutura, prevalecendo sobre o regime de uso subjacente, salvo 
o projeto seja formalmente abandonado pelo Governo. 

 

IX.2.8.2. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 
Atendendo à elevada taxa de cobertura da rede pública de abastecimento de água 1  e às 
características do sistema de povoamento deste concelho (vd. capítulo V.4.4), as propostas de 
ordenamento prendem-se essencialmente com a melhoria da eficiência do sistema, em detrimento de 
propostas relacionadas com a extensão da rede a lugares com reduzido efetivo populacional, para os 
quais se advogam soluções técnicas e economicamente mais vantajosas, e têm em consideração as 
intenções manifestadas pela entidade gestora. Destacam-se as seguintes: 
 
a. substituição das condutas adutoras de fibrocimento (dos sistemas em baixa e em alta); 
b. construção da conduta adutora Viana-Alcáçovas (SAV 34), em PEAD, com 180 mm, e 

desativação da conduta atual em fibrocimento; 
c. desativação das captações públicas de água subterrânea; 

                                                             
1 Apesar de inferior (91%) às metas definidas pelo PEAASAR 2007-2013 (93%), corresponde à percentagem população residente nas 
sedes de freguesia. 
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d. construção de um novo reservatório de água na zona alta de Viana, com capacidade para 
armazenamento de 1500 m3; 

e. definição dos perímetros de proteção das captações públicas de água subterrânea consideradas 
estratégicas como reserva de água do concelho; 

f. incentivos à adoção de mecanismos para a utilização sustentável da água (cisternas, reutilização, 
etc.). 

 

IX.2.8.3. SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

 
À semelhança do mencionado para o sistema de abastecimento de água, também no que respeita ao 
sistema de drenagem e tratamento de águas residuais1, as intervenções a realizar deverão passar 
essencialmente por melhorias de eficiência no funcionamento dos sistemas de tratamento, o que vai 
de encontro às medidas previstas pela AgdA: 
 
a. desativação das ETAR de Viana do Alentejo (Monte do Touro e Senhora d’Aires) e construção 

de novas no mesmo local; 
b. desativação da ETAR de Alcáçovas-Sul e construção de uma nova no mesmo local; 
c. remodelação da ETAR de Alcáçovas-Norte; 
d. substituição do coletor Senhora d’Aires/Viana INT 4, localizado a jusante da ETAR Senhora 

D’Aires, por outro com o mesmo traçado, em PVC; 
e. substituição do coletor Alcáçovas-Sul INT 1/ INT 2/ INT 3, entre Alcáçovas e a ETAR de 

Alcáçovas-Sul, por outro com o mesmo traçado, em PPC. 
 
Sugerem-se ainda as seguintes medidas adicionais como forma de promover a saúde pública e a 
sustentabilidade ambiental: 
 

a. promover a reutilização das águas residuais; 

                                                             
1 Cerca de 90,5% da população residente do concelho é servida por rede pública de drenagem de águas residuais, valor ligeiramente 
superior às metas preconizadas no PEAASAR 2007-2013 (89%). 
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b. fomentar a valorização de lamas (aproveitamento para agricultura e/ou espaços verdes); 
c. garantir a instalação de fossas estanques nas novas construções que ocorram em áreas não 

servidas pela rede pública, permitindo a recolha e posterior tratamento dos efluentes. 
 

IX.2.8.4. OUTROS SISTEMAS ESTRUTURANTES 

 
Analisa-se agora um conjunto de outros sistemas estruturantes onde se inclui o sistema de recolha, 
depósito e tratamento de resíduos sólidos, o sistema de abastecimento de energia elétrica, e o 
sistema de telecomunicações. 
 
DO SISTEMA DE RECOLHA, DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
A eficiência do sistema de recolha, depósito e tratamento de resíduos sólidos urbanos traduz-se em 
ganhos ambientais significativos promovendo a qualidade de vida da população. No concelho de 
Viana, verifica-se a existência de sobredimensionamento de contentores destinados à recolha de 
resíduos indiferenciados e recicláveis no que respeita às necessidades médias de produção, donde 
se conclui acerca da necessidade de avaliação da frequência de recolha destes equipamentos, 
com uma possibilidade de redução de custos operativos associados. De referir que o estudo de 
percursos ótimos na recolha de resíduos constitui uma medida a promover, como forma de 
aumentar a eficiência do sistema de recolha. Por outro lado, devem ser envidados esforços na 
promoção ativa da reciclagem junto da população em geral e da população escolar, em particular. 
 
Simultaneamente, considera-se que a avaliação da necessidade de redistribuição dos ecopontos 
existentes nos aglomerados de Viana e de Alcáçovas contribuirá positivamente para o aumento do 
número de alojamentos cobertos pelo serviço de recolha seletiva. 
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DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
Num concelho em que o consumo de energia elétrica registou, nos últimos anos, incrementos acima 
da média nacional, importa promover um conjunto de medidas que incentivem a otimização e redução 
do consumo deste tipo de energia, por questões ambientais e económicas, nomeadamente: 
a. avaliação do sistema de iluminação pública, no que respeita à distribuição dos pontos de luz, 

necessidades de intensidade, materiais utilizados, temporizadores, aparelhos sensíveis ao 
movimento, painéis solares; 

b. adoção de mecanismos que promovam a sustentabilidade energética, com destaque para a 
introdução de painéis solares em edifícios públicos e substituição de lâmpadas e outros aparelhos 
similares com consumos elevados por outros mais eficientes; 

c. promoção de campanhas de sensibilização para o uso eficiente da energia no trabalho e em 
casa (e.g. aproveitar ao máximo a luminosidade natural, promovendo a correta orientação de 
fachadas principais e dos espaços de permanência, preferencialmente a sul, designadamente 
nos novos projetos de loteamento; utilização de equipamentos elétricos e termodomésticos mais 
eficientes). 

 
DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES 

 
A rede de telecomunicações constitui um elemento dissonante nos espaços urbanos, tendo mesmo 
algum perigo associado. Deste modo, particularmente para os espaços centrais preconiza-se a 
instalação subterrânea destas estruturas, incluindo as caixas de distribuição, por forma a potenciar 
a paisagem urbana, a funcionalidade e acessibilidade do espaço. Também as antenas individuais 
existentes deverão ser substituídas por soluções técnicas adequadas por forma a minimizar o impacte 
visual. 
 
Considerando a importância que as TIC assumem no território, como instrumento para a 
competitividade, potenciando o acesso à informação e conhecimento, e um indicador de 
acessibilidade de um território (infoacessibilidade) é importante estender a atual cobertura dos 
pontos de wireless às restantes sedes de freguesia (Alcáçovas e Aguiar). 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                           

 
145 

 
 

IX.2.9. ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE PARA TODOS 
 
 
A acessibilidade e mobilidade para todos enquanto fator crucial de competitividade e atratividade 
dos territórios deve ser incluída no processo de planeamento e ordenamento. Desta forma, o 
PDM deve abarcar no seu modelo de desenvolvimento soluções integradas de design for all que 
promovam o acesso facilitado e seguro de todas as pessoas ao edificado, à via pública, aos 
transportes e às tecnologias de informação e comunicação, etc., com a máxima autonomia e 
usabilidade possíveis, respeitando a diversidade humana. Estas soluções contribuem igualmente 
para tornar o espaço urbano, os produtos e os serviços respeitadores, seguros, saudáveis, 
funcionais, compreensíveis e estéticos, de modo a que todas as pessoas, independentemente da 
idade, género, capacidades físicas, psíquicas e sensoriais ou background cultural, os possam utilizar 
e, ao mesmo tempo, participar ativamente na construção da sociedade. 
 
Neste contexto, e sem prejuízo do definido no PSIATMVA (vd. capítulo V.5) e no DL n.º 163/2006, 
importa promover um conjunto de medidas estratégicas que visam o incremento da acessibilidade e 
mobilidade para todos no concelho. 
 
No domínio da circulação e estacionamento, com o reordenamento de ambos através: 
1. da alteração dos perfis transversais dos troços de via que atravessam os principais aglomerados; 
2. do reperfilamento das vias externas à vila de Viana, permitindo o desvio do tráfego de 

atravessamento para áreas mais periféricas; 
3. de alterações à circulação de trânsito por rua ou troço de arruamento, com a criação de ruas de 

sentido único nas áreas mais centrais dos aglomerados; 
4. do condicionamentos à circulação de veículos pesados no interior dos aglomerados; 
5. da avaliação da necessidade de criação de rotundas nas principais confluências sujeitas a 

estrangulamentos para maior fluidez do trânsito; 
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6. da introdução de mecanismos de redução de velocidade, em artérias urbanas de maior 
suscetibilidade ao ruído, segurança, etc., por meio de: 
a. sinalética (horizontal, vertical ou luminosa); 
b. criação de “zonas 30” em alguns sectores dos aglomerados1; 
c. bandas/lombas; 
d. piso dissuasor da velocidade; 
e. alteração do perfil transversal das vias; 
f. mais educação/sensibilização junto dos condutores. 

7. da definição de espaço específicos para cargas/descargas, devidamente assinalados; 
8. da pedonalização parcial ou total de alguns dos arruamentos; 
9. da criação de redes cicláveis, iluminadas e desimpedidas de barreiras arquitetónicas, em Viana 

(na continuidade do troço ciclável em construção) e Alcáçovas; 
10. da implementação de parqueamentos para bicicletas junto de escolas, serviços públicos, espaços 

comerciais, equipamentos desportivos, estacionamentos, etc.; 
11. da criação de bolsas de estacionamento ordenadas, nas áreas adjacentes aos CBD; 
12. do aumento da fiscalização do estacionamento irregular; 
13. da criação de lugares de estacionamento reservados a pessoas com mobilidade condicionada, 

especialmente junto de edifícios públicos; 
 

No domínio das infraestruturas físicas, com: 
1. a criação de ruas de plataforma única acessíveis, em artérias de largura reduzida; 
2. a substituição de pavimentos que promovam a melhoria da mobilidade (desnível, atrito); 
3. o redesenho de passadeiras, de forma: 

i. a serem sobre-elevadas, estabelecendo uma concordância com a cota do passeio; 
ii. a terem um revestimento estável, durável, firme e contínuo; 
iii. a terem um pavimento de encaminhamento e de alerta; 

4. a introdução de sinalização vertical e horizontal nas passadeiras como forma de aumentar a sua 
visibilidade; 

                                                             
1 Solução adequada para espaços semi-pedonais, onde convivem indistintamente peões e automóveis, ainda que a prioridade deva 
pertencer aos primeiros. 
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5. a introdução de elementos pacificadores do trânsito, nomeadamente bandas cromáticas, 
elementos semafóricos, refletores ou luzes intermitentes de alerta, junto das passadeiras; 
6. a introdução de elementos que assegurem a segurança nos casos de escadas urbanas; 

7. intervenções nos pavimentos das ruas com declive acentuado, de modo a que o seu acabamento 
não seja propício a escorregamentos, quer em piso seco quer em piso molhado, e que não 
apresente ressaltos; 

8. a criação de  plataformas com dimensões suficientes e melhoria dos abrigos bem como da 
informação disponibilizada nas paragens de autocarro; 

9. a correção dos ressaltos superiores a 2 cm nos rebaixamentos dos passeios; 
10. o alargamento dos rebaixamentos a toda a extensão da passadeira; colocação de pavimento 

táctil de alerta e de encaminhamento; 
11. a eliminação de lancis rampeados, planos inclinados e ressaltos nos passeios e da correção dos 

casos de passeios interrompidos; 
12. intervenções em edifícios públicos por forma a torná-los mais acessíveis no seu interior e no 

confronto com o espaço exterior; 
13. o aumento da rede de wireless. 
 
No domínio das barreiras arquitetónicas, com: 
1. a correta identificação (com elementos de alerta) das escadas de acesso aos edifícios 

particulares, no caso de não puderem ser removidas; 
2. a relocalização de árvores de pequeno porte quando estejam mal localizadas; 
3. a proteção das caleiras das árvores com grelhas de dimensão adequada e niveladas com o 

passeio; 
4. a colocação de toldos de espaços comerciais e gradeamento de janelas a alturas adequadas; 
5. a remoção do mobiliário urbano nos passeios com largura igual ou inferior a 1,20 m de largura;  
6. a localização do mobiliário urbano sempre no lado exterior dos passeios e, quando estes 

apresentarem uma largura entre 1,20 m e 1,50 m, não deverá ocupar mais de 30 cm;  
7. a relocalização de alguns elementos de mobiliários urbano (sinais de trânsito e de informação, 

contentores, floreiras, cabines de telefones públicos, esplanadas, e.g.). 
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No domínio da sinalética e toponímia, através:  
1. da sua localização (altura de colocação e lugar específico), oportunidade e densidade; 
2. da introdução de avisos sonoros nos semáforos; 
3. da revisão da tipologia admitida de forma a adotar uma que seja acessível; 
4. da referenciação geográfica em todo o território municipal através de uma promoção global e 

normalizada das condições de identificação local, nomeadamente, toponímia de arruamentos e 
numeração de polícia. 

 
No domínio do planeamento do território: 
1. reforçar a componente residencial nas áreas centrais; 
2. privilegiar a ocupação dos espaços intersticiais dos aglomerados (potenciando o aproveitamento 

dos recursos e equipamentos já existentes) em detrimento da criação de novos núcleos 
(promovem uma maior utilização do carro); 

3. criar localizações alternativas para espaços industriais, em locais excêntricos aos principais 
núcleos, com repercussões positivas ao nível da circulação e estacionamento bem como para o 
ambiente e saúde pública (menor ruído, menor risco de incêndio, etc.). 

 
No domínio da governança: 
1. promover diferentes formas e modelos de participação na vida social e pública (novos canais e 

instrumentos, designadamente no uso das TIC); 
2. promover a mobilidade “virtual”: teletrabalho, telecompras, etc.; 
3. promover a mobilidade “virtual”: teletrabalho, telecompras, etc.. 
 
No domínio dos serviços: 
1. introduzir novas formas de venda e escoamento de produtos (importante em relação aos produtos 
regionais), e.g., webização (utilização das TIC), etc.; 
2. possuir informação adaptada (e.g., em áudio, em braille). 
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IX.2.10. PATRIMÓNIO 
 
 
O património concelhio é constituído pelos elementos naturais e paisagísticos, pelos bens materiais 
de interesse histórico, arqueológico e arquitetónico e pelos bens imateriais que incluem as artes e 
performances, os rituais e festas e as técnicas tradicionais (vd. figura IX.2.8), que no conjunto formam 
paisagens culturais de elevado interesse identitário e que podem constituir um motor de 
desenvolvimento territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os elementos identificados como património natural constituem as principais ocorrências que, pela 
sua singularidade e/ou expressão territorial natural e paisagística, devem ser protegidas e valorizadas. 
Estes elementos foram integrados na EEM, devendo no entanto ser enquadrados em ações de 
valorização e salvaguarda especificamente a si direcionados (vd. figura I.X.2.6 e IX.2.7). 
 
As intervenções ao nível do património natural devem ter como objetivos fundamentais contrariar 
e prevenir a fragmentação de habitats, assegurando a estrutura e dinâmica dos ecossistemas, 
a preservação da paisagem e da identidade regional, e poderão passar pela: 
 

Figura IX.2.8 
Elementos do património concelhio 
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1. promoção de ações de informação, de sensibilização e de formação em matéria de 
ambiente, de forma a mobilizar a participação pública na sua gestão; 

2. recuperação e valorização das áreas abandonadas de extração de inertes (pedreiras) 
localizadas na Serra de Viana, de acordo com os respetivos planos de Recuperação de 
Ambiental; 

3. promoção do enquadramento ambiental das pedreiras existentes em atividade; 
4. reabilitação ecológica da rede hidrográfica (ecossistemas e habitats aquáticos e ribeirinhos 

associados), em particular dos troços de maior importância ambiental, que inclui o valor natural, 
hidráulico e paisagístico, mitigando os efeitos de processos erosivos e de cheias; 

5. gestão integrada das origens de água, promovendo a complementaridade da utilização de 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos em função das disponibilidades e da maior 
adequação técnica, ambiental e económica; 

6. definição de perímetros de proteção para as captações públicas de água subterrânea, 
como forma de proteger a garantir a qualidade deste recurso a longo prazo; 

7. promoção do património natural identificado, através da criação de percursos pedestres 
interpretativos ou da divulgação dos existentes; 

8. integração, em sede de regulamento, das orientações de gestão definidas para os SIC 
existentes no concelho, concretamente para os habitats e valores da flora e da fauna que nele 
ocorrem. 

 
O património material encerra os bens culturais imóveis com interesse histórico, arqueológico e 
arquitetónico, que refletem a evolução das comunidades humanas que se foram instalando no, agora, 
território concelhio e que constituem um importante legado que importa proteger, valorizar e potenciar 
como recurso. O património material (vd. figura IX.2.1.) é constituído por: 
 
1. Património Classificado e em Vias de Classificação; 
2. Património de interesse (de classificação e de inventariação). 
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Os elementos classificados e em vias de classificação (vd. figura IX.2.1) são regidos por 
disposições constantes na legislação geral e especifica pelo que as opções de ordenamento são 
desenvolvidas em sede própria, não obstante as disposições genéricas aqui estabelecidas. 
 
O património de interesse integra um conjunto de bens culturais que pertencem à paisagem cultural 
do concelho e que constituem um recurso, pelas suas caraterísticas e importância no quadro histórico 
e identitário, para o desenvolvimento da economia local, dentro do qual são identificados os imóveis 
passíveis de classificação. 
 
As opções de ordenamento preconizadas para o património material visam garantir a sua proteção 
e manutenção num estado favorável de conservação e em respeito pelas caraterísticas 
arquitetónicas originais, e a sua valorização, passando, por um lado, e sempre que possível, pela 
sua promoção e utilização com fins uteis para a sociedade e, por outro, pela sua integração em 
circuitos turísticos de cariz cultural ancorado em princípios de coesão social e territorial e de 
sustentabilidade. 
 
Por forma a garantir a proteção e valorização dos bens culturais materiais estabelece-se: 
 

1. que todas as ações que incidam sobre estes valores patrimoniais devem ser objeto de consulta 
prévia à Câmara Municipal de Viana do Alentejo; 

2. a proibição de demolições ou de ações que determinem a degradação total ou parcial dos 
elementos patrimoniais, excetuando-se aqueles em que as condições físicas do imóvel não 
permitam a sua recuperação e determinem a demolição. Não obstante, as obras de reconstrução 
deverão sempre que possível respeitar a expressão arquitetónica do edifício, sendo 
necessário um levantamento rigoroso (em desenho e fotografia) do edifício existente que deverá 
informar o projeto de reconstrução; 

3. que deverá ser dada primazia às intervenções que possibilitem uma utilização para fins uteis 
à sociedade; 

4. que deverá ser criada uma equipa técnica pluridisciplinar que: 
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a. elabore um plano estratégico e um programa de ação onde seja identificado o património 
existente, o seu estado de conservação, necessidades e prioridades de intervenção, entre 
outros; 

b. elabore a Carta Municipal de Património; 
c. acompanhe periodicamente o estado de conservação dos bens culturais; 
d. identifique os bens culturais mais vulneráveis a fenómenos naturais e tecnológicos 

perigosos; 
5. que deverão ser desenvolvidas ações de divulgação, revitalização, dinamização e animação 

dos bens culturais e da sua envolvência; 
6. que deverá ser desenvolvida sinalética informativa e interpretativa para os principais 

elementos patrimoniais; 
7. que deverá ser garantido o fácil acesso aos bens culturais e à sua interpretação a todas as 

pessoas, sugerindo-se: 
a. a eliminação das barreiras arquitetónicas existentes, por forma a permitir um acesso fácil 

e cómodo aos utilizadores; 
b. criatividade na procura de soluções inovadoras que permitam a interpretação do 

elemento e seu contexto, as quais poderão passar pela elaboração: 
i. de maquetes que poderão constituir auxiliares essenciais à interpretação e conhecimento, 

sobretudo para portadores de deficiências visuais. Esta solução poderia ainda contar com 
a participação de artistas e artesãos locais potenciando-se assim a criação de sinergias e 
desenvolvimento da economia local; 

ii. mapas e histórias infantis que retratem o património e cultura do concelho; 
10.  envolver diretamente os atores locais na divulgação e valorização do património; 
11.  promover o arranjo exterior da envolvente dos elementos patrimoniais em áreas urbanas e 

garantir a existência de equipamentos de apoio aos visitantes. 
 
No domínio do património imaterial, que se reporta às práticas identitárias de uma população, as 
suas festividades, os seus costumes e tradições, deve-se procurar: 
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1. apostar na promoção e divulgação com vista a reforçar a sua notoriedade e visibilidade por 
via de diferentes meios, como por exemplo a sua integração em roteiros turísticos, a criação e 
divulgação de vídeos promocionais, a formação junto de operadores turísticos, a articulação e 
parceria com outras ofertas turísticas locais como seja o alojamento turístico, a participação em 
feiras promocionais, a criação de um calendário comum que permita ganhar escala e garantir 
maior notoriedade e singularidade a todo o calendário festivo municipal e demais património 
imaterial ou ainda a criação/apoio a publicações temáticas; 

2. a dinamização através da aposta na sua continuidade com um pendor de inovação, adaptando 
ao ritmo e exigências da modernidade, as suas especificidades. Cabem ainda neste domínio 
intervenções de apoio ao associativismo e à dinâmica e iniciativa social, particularmente dos 
produtores culturais. Assim, iniciativas como um espaço dedicado ao ensino da música, 
promoção de formação para o associativismo (cultural) ou apoio ao nível do seu 
funcionamento (nas deslocações ou atividades, por exemplo) constituem mais-valias para a 
dinamização destas manifestações; 

3. a transmissão, registo e conhecimento do saber fazer na medida em que a manutenção deste 
património se encontra invariavelmente associada à capacidade em fazer chegar a informação 
às novas gerações. Neste domínio cabem ações de ensino (da gastronomia, artesanato e 
festividades) assim como de estudo e registo associado necessariamente à sua divulgação. 
Noutra perspetiva cabem ainda intervenções de musealização com vista à disponibilização, 
interpretação e perpetuação da manifestação em si e do seu conhecimento; 

4. a manutenção da sua pratica visando o aumento da sua notoriedade apostando, quando 
aplicável na sua certificação no sentido de reforço da sua origem, originalidade e especificidade. 
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IX.2.11. ESPAÇO CANAL  
 

Os espaços canais correspondem às áreas de solo afetas às infraestruturas territoriais ou urbanas de 
desenvolvimento linear, incluindo as áreas técnicas complementares que lhes são adjacentes, 
podendo ser qualificados como categoria de solo rural ou de solo urbano (n.º do artigo 12.º do Decreto-
Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio. 
 
No caso do concelho de Viana do Alentejo, o espaço canal identificado na planta de ordenamento 
corresponde ao corredor da servidão non aedificandi do IC33 Grândola (A2) / Évora (IP2) 
(infraestrutura rodoviária prevista), resultante da aprovação do estudo prévio para a referida 
infraestrutura (Declaração n.º 205/2011, de 10 de agosto, 2.ª série).  
 
No caso de a infraestrutura não vier a ser executada prevalecem as regras da categoria de espaço 
que lhe está subjacente, nos termos do artigo 12.º do DR 11/2009. 

 
 

IX.2.12. DO ORDENAMENTO À EXECUÇÃO. A FUNÇÃO DE 
CHARNEIRA DAS UOPG E SUOPG  

 
 
Com a concretização da proposta de ordenamento do PDMVA, é necessário introduzir dinâmica e 
operatividade neste no que se refere à possibilidade de urbanizar e edificar, ou seja, é preciso 
programar a execução. É nesse contexto que são propostas as respetivas unidades operativas de 
planeamento e gestão (UOPG), como se pode ver na carta de ordenamento, figura, IX.2., 
nomeadamente,  
 
1. a UOPG e SUOPG de Viana do Alentejo; 
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2. a UOPG e SUOPG de Alcáçovas; 
3. a UOPG de Aguiar; 
4. a UOPG do Santuário de Nossa Senhora de Aires 
 
Por serem assumidas essencialmente como instrumentos programação da execução, serão 
especificamente desenvolvidas em sede do capítulo IX.4 relativo à operacionalização do PDMVA. 
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IX.3. O PDM DE VIANA DE 2.ª GERAÇÃO. 
COMPATIBILIDADE E CONFORMIDADE COM OS IGT 

EFICAZES 
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IX.3.1. OS FUNDAMENTOS DA ABORDAGEM DA COMPATIBILIDADE 
E DA CONFORMIDADE 

 
 
A Lei de Bases da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo 
(LBPSOTU)1 consagra nos artigos 38.º, n.º 2 e 39.º, n.º 3 o dever de coordenação entre as diversas 
políticas públicas com incidência territorial e a política de ordenamento do território e de urbanismo e 
no artigo 44.º objetiva a relação entre os programas e os planos territoriais, através do quais tais 
políticas são prosseguidas. Nesse sentido, o n.º 3 deste artigo determina, em concreto, que os planos 
territoriais de âmbito municipal2  devem “desenvolver e concretizar as orientações definidas nos 
programas territoriais preexistentes de âmbito nacional ou regional, com os quais se devem 
compatibilizar”, acrescentando o n.º 4 do mesmo artigo que estes “devem ainda atender às 
orientações definidas nos programas intermunicipais preexistentes”. Além do mais, o RJIGT 3 
estabelece ainda a obrigatoriedade dos planos municipais de âmbito territorial indicarem 
expressamente “quais as normas dos instrumentos de gestão territorial preexistentes que revogam 
ou alteram”, nos termos do n.º 3 do artigo 25.º, preceito que a atual Lei de Bases reproduz em geral 
no seu artigo 44.º, n.º 7. 
  
É neste quadro legal que o presente capítulo se fundamenta. Preconiza-se assim basicamente com 
este elaborar uma análise comparativa entre o PDMVA de 2.ª geração e os demais planos e 
programas territoriais eficazes no concelho, incluindo o PDM97, e aferir da respetiva articulação. 
Estrutura-se assim em três partes fundamentais, como se pode ver na figura IX.3.1, nomeadamente: 
 
1. a primeira parte dedicada à compatibilidade e conformidade com os programas territoriais eficazes, 
portanto, instrumentos de hierarquia superior, como seja: 
 

                                                             
1 Lei n.º 31/2014, de 30 de maio. 
2 PDM, PU e PP. 
3 DL n.º 380/99, de 22 de setembro. 
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a. o Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT)1; 
b. o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo)2; 
c. os planos especiais com incidência no concelho, o caso do Plano de Ordenamento da Albufeira do 
Pêgo do Altar (POAPA) e do Plano de Ordenamento da Albufeira do Alvito (POAA); 

 
2. a segunda parte faz a  articulação entre PDM e o Plano de Pormenor da Zona Industrial de Viana 
do Alentejo (PPZIVA); 
 
3. a terceira parte consubstancia-se na análise da relação entre o PDMVA de 2.ª Geração e o 
PDM97. 
 

                                                             
1 Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro. 
2 Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto. 

Figura IX.3.1. 
Convergência entre os objetivos do PNPOT e os domínios de ação estratégica do PDMVA 

                           PNPOT                                                                                                 PDMVA         

Fonte: MAOTDR, 2007 
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IX.3.1.1. O PDMVA E O PNPOT 
 
O PNPOT, enquanto IGT de âmbito nacional, define “o quadro estratégico para o ordenamento do 
espaço nacional e para a sua integração na União Europeia, estabelecendo as diretrizes a considerar 
a nível regional e a compatibilização das políticas públicas sectoriais do Estado, bem como, na medida 
do necessário, a salvaguarda de valores e recursos de reconhecido interesse nacional (n.º 1 do artigo 
40.º da LBPSOTU). Nestes termos, as respetivas orientações constituem inevitavelmente uma fonte 
de inspiração e uma referência da política de ordenamento a consagrar no PDMVA.  
 

Sem sermos exaustivos, enunciamos genericamente, em primeiro lugar, o esforço de ponderação e 
integração dos diversos instrumentos e opções de âmbito nacional que ajudam a concretizar o 
PNPOT no terreno, designadamente de natureza legislativa e que alguns se consubstanciam 
enquanto programas e planos setoriais da política de ordenamento do território1 no domínio do 
ambiente, clima, desertificação, resíduos, cheias e inundações, riscos naturais, florestas, produção 
cartográfica, e outros como sejam guias técnicos orientadores2.  
 
Em segundo lugar sugere-nos mencionar o esforço de concretizar uma estratégia 3  com forte 
convergência com os objetivos estratégicos do PNPOT, como se pode ver na figura IX.3.1. 
 
Uma das medidas prioritárias do PNPOT diz respeito à definição da estrutura ecológica municipal 
(EEM) nos PMOT. O PDM, para além incluir a EEM, em consonância com a Estrutura Regional de 
Proteção e Valorização Ambiental do PROTA, estabelece um modelo e respetiva estratégia de 
desenvolvimento territorial assente na proteção e valorização dos recursos naturais. 
 
O PNPOT afirma também com prioridade “avaliar e prevenir os fatores e as situações de risco e 
desenvolver dispositivos (...) de minimização dos respetivos efeitos“. É esse igualmente o sentido 

                                                             
1 Referimo-nos, e.g., aos seguintes planos: RCM (Resolução do Conselho de Ministros) 104/2006, de 23 de agosto; RCM 109/2007, 
de 20 de Agosto; RCM 54/2009, de 26 de junho, ou RCM 24/2010, de 1 de abril, entre outros.  
2 Referimo-nos em particular, e.g., a ANPC/DGOTDU/IGP (2009) ou ANPC (2009).  
3 A este respeito vd. capítulo VIII.3.1. 
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do PDMVA onde prevenção de riscos é assumida como um dos fatores essenciais à salvaguarda dos 
recursos, paisagem, património, bens e pessoas. 
 
Com o objetivo de promover o aproveitamento sustentável do potencial turístico do território, o PNPOT 
propõe a diversificação da oferta estruturada de produtos turísticos numa perspetiva territorial, 
em particular nos domínios do Turismo no Espaço Rural (TER), cultural e de natureza, potenciando 
o desenvolvimento de complementaridades sub-regionais e locais. A este respeito, o PDMVA propõe 
diversos projetos/ações para a promoção turística da cultura, do património natural e construído 
e da identidade local. Destaca-se a criação e respetiva promoção de percursos interpretativos dos 
valores naturais e da paisagem, a elaboração de cartas turísticas e a criação de roteiros turísticos, a 
elaboração de um plano/projeto municipal de turismo acessível, etc.. 
 
A racionalização e qualificação dos espaços para implantação e desenvolvimento de 
atividades económicas, nomeadamente industriais, constitui uma medida do PNPOT com vista ao 
reforço dos centros urbanos estruturantes das regiões, em particular das menos desenvolvidas. 
Um dos projetos/ações do PDM é justamente a ampliação e qualificação dos “espaços 
industriais” existentes, contribuindo assim, em conjunto com outras medidas, para a qualificação e 
diversificação da base económica local. 
 
Constitui também desígnio do PNPOT o reforço da competitividade económica e a criação 
sustentada de emprego nas áreas de baixa densidade e nos espaço interiores menos 
desenvolvidos, através da valorização dos recursos endógenos diferenciadores dos territórios. 
Considera-se que a estratégia definida no PDMVA se alicerça exatamente sobre a referida 
valorização dos produtos da terra - naturais ou patrimoniais - que possuem uma identidade própria 
que permite a sua valorização e, como tal, a diversificação e qualificação da base económica local. A 
este nível destacam-se, a título de exemplo, a criação de uma cooperativa (ou afim) agropecuária que 
promova parcerias, potencie o emparcelamento e ganhos de escala para produção intensiva, a 
profissionalização da produção biológica (leite, queijo, carne, mel, azeite, pimentão, etc.), a 
certificação da origem dos produtos (e.g., Denominação de Origem), o apoio a iniciativas 
complementares à atividade agrícola, ou os projetos relacionados com o chocalho. 
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Também no domínio da promoção das TIC como instrumento fundamental de desenvolvimento 
territorial e de coesão social, o PDMVA vai ao encontro das medidas preconizadas no PNPOT, 
sendo de destacar os projetos conducentes ao desenvolvimento de um sistema de 
disponibilização e de gestão de informação direcionado para os serviços do município específicos 
(e.g., obras municipais, sinalética, património, proteção civil, “gestão” dos PMOT, etc.) e para o 
exterior, apoiado, nomeadamente, nos Sistemas de Informação Geográfica (consulta dos IGT, 
espaços industriais, localização de serviços autárquicos ou outros, etc.); e à disponibilização 
permanentemente de um espaço de questões/sugestões no site do município, que garanta uma 
resposta. 
 
O PNPOT assume ainda como objetivo a promoção da participação cívica e institucional nos 
processos de ordenamento e desenvolvimento territorial. O PDMVA integra esse objetivo na 
definição da estratégia, propondo, como princípio, momentos de participação e auscultação dos 
stakeholders (fora de auscultação pública) no processo de desenvolvimento (da estratégia aos 
projetos específicos), bem como através da integração das questões-chave identificadas no 
decurso da Agenda 21 Local (CMVA, 2012). 
 

IX.3.1.2. O PDMVA E O PROTA 
 
Nos termos da alínea a) e b) do n.º 1 do artigo 41.º da LBPSOTU, os programas regionais, de que 
o PROT Alentejo (PROTA) é exemplo, estabelecem “as opções estratégicas de organização do 
território regional e o respetivo modelo de estruturação territorial, tendo em conta o sistema urbano, 
as infraestruturas e os equipamentos de utilização coletiva de interesse regional, bem como as áreas 
de interesse regional em termos agrícolas, florestais, ambientais, ecológicos e económicos, 
integrando as redes nacionais de infraestruturas, de mobilidade e de equipamentos de utilização 
coletiva com expressão regional” e ainda as “grandes opções de investimento público (...)”. Nestes 
moldes considera a LBPSOTU, no n.º 2 do mesmo artigo, que os programas territoriais “constituem o 
quadro de referência estratégico para a elaboração dos programas intermunicipais e dos planos 
territoriais de âmbito intermunicipal e municipal”.  
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Com este quadro, o PROTA não poderia assim deixar de constituir um importante instrumento 
orientador-balizador do PDMVA, destacando-se para este exercício de compatibilidade cinco (5) 
aspetos de maior relevância, sem prejuízo de outros, nomeadamente: 
 
1. as opções estratégicas de base territorial do PDMVA; 
2. o modelo e sistemas territoriais; 
3. as regras de expansão dos perímetros urbanos; 
4. a edificação em solo rural; 
5. a edificação turística. 

 
DAS OPÇÕES ESTRATÉGICAS DE BASE TERRITORIAL 

 
A estratégia do PDMVA (capítulo VIII.3) está fortemente enraizada no espírito e opções estratégicas 
do PROTA. A título de exemplo, é de salientar a priori que de entre os objetivos estratégicos do 
PROTA é apontada a necessidade de afirmação em termos europeus e internacionais dos recursos 
naturais e da paisagem com vista a uma maior integração territorial e em reforço de uma estratégia 
de construção de redes. Nesse âmbito é salientando o elevado valor natural, paisagístico e económico 
do montado, que confere uma singularidade à paisagem, potenciadora de identidades sociais 
regionais e do desenvolvimento turístico, com projeção a nível do País e da Europa.  
 
Na mesma linha da conservação e valorização do ambiente e do património natural, o PROT 
Alentejo afirma como objetivo estratégico a 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. 
 
É nesse sentido que é afirmada a estratégia para o concelho, preconizando o desenvolvimento de 
uma base produtiva local diversificada, assente na exploração sustentável dos recursos locais, em 
que estes possibilitam a exploração agrícola, pecuária, florestal, agroflorestal e extrativa, mas também 
a criação de valor acrescentado através, e.g., da promoção de rotas turísticas relacionadas com a 
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interpretação da paisagem e dos valores naturais que o território comporta. Desta forma, os recursos 
naturais do território são entendidos como meio de desenvolvimento e promoção do mesmo, o que 
implica que a sua exploração seja feita de modo sustentável. 
 
Em simultâneo, o referido domínio de ação estratégica do PDMVA vai ao encontro de outros dos 
objetivos estratégicos do PROTA que se prendem  
 
1. com o reforço e desenvolvimento, de forma sustentada e mais competitiva, dos setores 
tradicionais estratégicos, ampliando e qualificando as respetivas cadeias de valor, e com a 
consolidação e o desenvolvimento das atividades estratégicas emergentes, diversificando e 
qualificando a base económica e afirmando novos setores de especialização regional; 
2. com o desenvolvimento do modelo de produção agroflorestal e agroindustrial 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 agro-silvo-pastoris e do património agrícola e rural. 
 
Também nos domínios de ação estratégica do PDMVA relativos ao ordenamento do território, 
valorização do ambiente e qualificação do espaço urbano, bem como à salvaguarda e valorização do 
património, da cultura e o fomento do turismo, se verifica convergência com um dos objetivos 
estratégicos do PROTA, designadamente no respeitante à qualificação das concentrações urbanas 
estruturantes através da regeneração e valorização urbanística e da potenciação dos valores 
patrimoniais existentes. 
 

DO MODELO E SISTEMAS TERRITORIAIS 
 
O modelo territorial prospetivo definido pelo PROTA para o Alentejo, integra como componentes 
territoriais estruturantes, o sistema urbano, a estrutura regional de proteção e valorização ambiental 
(ERPVA), as atividades económicas, infraestruturas e as principais redes de conetividade regional 
(vd. figura IX.3.2). Esta visão territorial foi pois devidamente ponderada e tendo-a como inspiração, 
desenvolveu-se igualmente um modelo de desenvolvimento territorial (MDT) para o concelho de 
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Viana, traduzindo no espaço as grandes opções estratégicas (vd. figura VIII.3.3). E, assim, em 
articulação e convergência com o modelo territorial do PROTA, o MDT de Viana: 
 
1. define como principais vocações dos sistemas produtivos locais a agricultura, a silvicultura 

(sobreiro e azinheira) e a pecuária, promovendo assim a multifuncionalidade dos espaços 
associada a sistemas de exploração de povoamentos de azinheira e sobreiro em montado. A 
expansão do regadio surge também como oportunidade de desenvolvimento agrícola e das 
fileiras industriais a jusante, permitindo diversificar e acrescentar valor à economia local; 

2. defende o reforço do policentrismo da rede urbana, através da manutenção de um sistema de 
povoamento concentrado e suportado pela qualificação e diversificação da base económica 
produtiva e incremento de atividades/funções tidas como pontos fortes ou oportunidades; 

3. concretiza a ERPVA do PROTA no sistema ambiental e na Estrutura Ecológica Municipal (EEM), 
integrando aí as áreas de interesse para a conservação da natureza (assim classificadas no 
âmbito da Rede Natura 2000), as principais linhas de água e respetivas margens e os 
aproveitamentos hidráulicos associados, e o sistema aquífero de Alvito-Viana; 

4. estabelece os principais eixos de articulação interna e externa, incluindo o eixo de cariz nacional 
correspondente ao proposto IC33 que passará no território municipal e permitirá a inserção de 
Viana do Alentejo no eixo Sines-Grândola-Évora. 

 
Deste modo, o PDM de Viana integra, adaptando à escala (de abordagem territorial e cartográfica), o 
modelo territorial do PROTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                           

 
168 

 
DAS REGRAS DE EXPANSÃO DOS PERÍMETROS URBANOS 

 
Das orientações do PROTA para a elaboração dos PMOT, destacam-se os critérios específicos 
relativos à expansão dos perímetros urbanos (capítulo 143, alíneas a) e b)), designadamente: 
 
1. em cada aglomerado, a ampliação dos perímetros urbanos deve ocorrer apenas quando o 

somatório das áreas urbanas consolidadas e comprometidas atinjam os 70% (não 
contabilizando as áreas de estrutura ecológica urbana) do perímetro urbano; 

2. condicionar a dimensão das áreas de expansão (solo cuja urbanização seja possível programar) 
ao limite máximo de 30%, da área do perímetro urbano existente (excluindo os solos afetos às 
zonas industriais e os solos afetos à estrutura ecológica urbana). 

 

Figura IX.3.2 
Modelo Territorial do PROTA 

 

Fonte: Adaptado de PROTA (RCM n.º 53/2010, de 2 agosto). 
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Com esse pano de fundo representou-se cartograficamente no PDMVA as áreas efetivamente 
ocupadas e comprometidas (vd. capítulo VIII.1), podendo constatar-se, da leitura do quadro IX.3.1, 
que todos os aglomerados urbanos apresentam 70% ou mais do solo urbano consolidado ou 
comprometido, cumprindo assim um dos critérios estabelecidos no PROTA para a expansão dos 
perímetros urbanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As áreas de expansão de solo urbanizável que integram a proposta de plano (excluindo os espaços 
de atividades económicas) para cada um dos aglomerados do concelho de Viana do Alentejo 
encontram-se contabilizadas no quadro IX.3.2, verificando-se que os maiores incrementos absolutos 
ocorrem na vila de Viana (15,8 ha), e em Aguiar, com 4,9 ha, enquanto em Alcáçovas não ultrapassa 
1,6 ha. Estes valores situam-se todos abaixo dos 30% de aumento de solo urbanizável em relação 
à área do perímetro urbano existente (excluindo os solos afetos às zonas industriais e os solos 
afetos à estrutura ecológica urbana), como também se pode observar no quadro IX.3.2, com um 
aumento médio do concelho na ordem dos 9,5%.  
 
Com efeito, conclui-se acerca do cumprimento da alínea b) da norma 143 do PROT Alentejo que 
condiciona a dimensão das áreas de expansão (solo cuja urbanização seja possível programar) ao 
limite máximo de 30%, da área do perímetro urbano existente (excluindo os solos afetos às zonas 
industriais e os solos afetos à estrutura ecológica urbana). 

Quadro IX.3.1 
Espaço urbano consolidado por aglomerado 

 

Aglomerado urbano Espaço urbano 
consolidado (m2) 

Área do perímetro 
urbano (PU) (m2) 

% espaço urbano 
consolidado1 no PU 

Aguiar 207 750 261 335 79,5 
Alcáçovas 767 896 1 059 729 72,5 
Viana do Alentejo 1 047 979 1 354 052 77,4 

1Inclui as áreas ocupadas efetivamente e as afetas a compromissos do município, identificadas no Anexo 1. 

Fonte: PDMVA, 1997; DGT, 2012 e CNIG, 1995 
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De referir que no aglomerado de Aguiar uma parte significativa da “área de fazendas 1 ”, 
caracterizada, à data da elaboração do PDM97, pela pequena propriedade e por algum grau de 
infraestruturação e classificada nesse instrumento como solo rural, mas cujas regras permitiram a 
edificabilidade entre 1997 e 20102, foi integrada, na atual proposta de plano, em solo urbanizado.  
Esta integração resultou da constatação de que parte desta área registava (à data da publicação do 
PROTA) uma densidade de edifícios superior a 4 por hectare, adjacência ao perímetro urbano, 
modo de vida e nível de infraestruturação que justificavam a sua integração no sistema urbano 
(capítulo 155, alínea a)) (vd. figura IX.3.3 ft). 
 
Desta forma, regista-se a conformidade do PDM de 2.ª G em relação às regras específicas para a 
expansão dos perímetros urbanos.  
 
 
 
 

                                                             
1 Artigo 13 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/97, de 22 de janeiro (Regulamento do PDMVA) 
2 Data da publicação do PROT Alentejo, que veio proibir a edificação em solo rural em prédios com dimensão inferior a 4 hectares. 

Quadro IX.3.2 
Expansão do solo urbanizável 

 

  
Aglomerado urbano 

PDM97 (área em m2) PDM2ª G (área em m2) 

Perímetro 
Urbano  

Perímetro Urbano, 
excluindo ZI e 

EEU)1 
S. urbanizado S. urbanizável 

% de S. 
urbanizável face 

ao PU 971 
Aguiar 261335,38 242789,36 379165,89 48572,31 20,01 

Alcáçovas 1059555,17 1057459,69 1194157,82 15826,15 1,50 

Viana do Alentejo 1354052,00 1031123,75 1252273,06 158021,80 15,33 

TOTAL 2674942,55 2331372,80 2825596,77 222420,27 9,54 
 

1 Excluindo os solos afetos às zonas industriais e os solos afetos à estrutura ecológica urbana, cf. alínea b) da norma 143 do 
PROT Alentejo. 

Fonte: PDMVA97 
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DA EDIFICAÇÃO EM SOLO RURAL 

 
Das normas relativas à edificação em solo rural, o PROTA (capítulo 152 ao 158) consagra quatro 
formas de ocorrência de novas edificações, i.e.: 
 
1. edificação isolada; 
2. aglomerados rurais; 
3. áreas de edificação dispersa: 

a. área de edificação em solo rural periurbano (AESRP); 
b. outras áreas de edificação dispersa desestruturadas. 

4. núcleos de desenvolvimento turístico (NDT). 
 
Remete, no entanto, para os PDM, a densificação da sua regulamentação, ajustada às caraterísticas 
territoriais dos respetivos municípios. Foi com base nesta referência que se definiu uma metodologia 
de classificação e qualificação do solo tendo como princípio a contenção de novas edificações em 
solo rústico. 
 
O PDM 2.ª G inclui apenas duas das quatro formas de ocorrência de novas edificações em solo rural 
previstas no PROTA, a saber, a edificação isolada e os NDT, e fá-lo no cumprimento estrito das 
normas estabelecidas neste instrumento, designadamente no que concerne às condições e critérios 
de edificabilidade no solo rural. 
 

DA EDIFICAÇÃO TURÍSTICA 
 
O PROTA define as condições gerais de localização e de implementação dos usos turísticos e de 
lazer, bem como os respetivos parâmetros de edificabilidade, reservando à esfera dos PMOT, em 
particular aos PDM, o desenvolvimento de regras de localização, das características tipológicas e dos 
parâmetros urbanísticos da ocupação dos solos. 
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A Intensidade Turística máxima admitida para o concelho de Viana do Alentejo (1722 camas) foi 
calculada a partir da fórmula constante no Anexo 2 do PROT, recorrendo aos dados mais atuais 
disponibilizado pelas entidades oficiais. 
 
O PDM de Viana estabelece as formas de implementação de novos empreendimentos turísticos 
em solo rural, de acordo com as disposições previstas no PROT, definindo as regras aplicáveis 
aos empreendimentos turísticos isolados e aos núcleos de desenvolvimento turístico. 
 
No solo urbano são admitidos todos os tipos de empreendimentos turísticos, conforme definido pelo 
Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, obedecendo a sua implantação à legislação geral e às regras 
definidas na categoria de espaço onde se insiram. 
 

IX.3.1.3. O PDMVA E O POA DO PÊGO DO ALTAR 
 

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/2005, de 24 de fevereiro, o Plano de 
Ordenamento da Albufeira do Pêgo do Altar (POAPA), apresenta como objetivo “a definição de um 
modelo de ocupação da sua área de intervenção de forma a disciplinar, proteger, desenvolver e 
compatibilizar um conjunto de atividades, incluindo as de lazer, recreio e turismo, evitando a 
degradação do equilíbrio ambiental e salvaguardando a finalidade principal desta albufeira, que é a 
rega.” (artigo 2.º). O PDM, por sua vez, procurando fazer a integração deste, identifica e representa 
a sua área de intervenção, remetendo para o mesmo as disposições que aí se aplicam não 
relacionadas com o regime de uso do solo, mas apenas relacionadas exclusivamente com os regimes 
de salvaguarda do recurso e valores naturais em questão (artigo 9.º e n.º 1 do artigo 20.º em 
conjugação com o n.º 4 do artigo 40.º, da LBPSOTU, sem prejuízo do previsto no artigo 78.º desta 
Lei). 
 
Desta opção resulta a total conformidade entre o PDM e os objetivos definidos no artigo 2.º do 
regulamento do POAPA. 
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IX.3.1.4. O PDMVA E O POA DO ALVITO 
 
O Plano de Ordenamento da Albufeira do Alvito (POAA), aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 151/98, de 26 de dezembro, surge da necessidade de compatibilização dos diversos 
usos, numa perspetiva de preservação dos recursos biofísicos em presença. O PDM, por sua vez, 
procurando fazer a integração deste, identifica e representa a sua área de intervenção, remetendo 
para o mesmo as disposições que aí se aplicam não relacionadas com o regime de uso do solo, mas 
apenas relacionadas exclusivamente com os regimes de salvaguarda do recurso e valores naturais 
em questão (artigo 9.º e n.º 1 do artigo 20.º em conjugação com o n.º 4 do artigo 40.º, da LBPSOTU, 
sem prejuízo do previsto no artigo 78.º desta Lei). 
 
Desta opção resulta a total conformidade entre o PDM e o regulamento do POAA.  
 

IX.3.1.5. A ARTICULAÇÃO ENTRE O PDMVA E O PLANO DE PORMENOR DA 
ZONA INDUSTRIAL DE VIANA DO ALENTEJO (PPZIVA) 

 
O único PMOT de grande escala eficaz no concelho de Viana do Alentejo é o Plano de Pormenor da 
Zona Industrial de Viana do Alentejo (PPZIVA)1, o qual apresenta um grau de consolidação2 próximo 
dos 100% (vd. capítulo VIII.1.3). Decorre daqui e da necessidade de introduzir ajustes nos limites da 
ZIVA e na própria nomenclatura e respetivas disposições relativas ao regime de uso, opção do 
PDMVA revogar este IGT. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Aprovado através da Declaração n.º 205/97, de 10 de setembro, II Série do DR. 
2 Nos termos do definido na alínea c) do número 1 da Portaria 138/2005, de 2 de fevereiro. 
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IX.3.2. UMA COMPARAÇÃO ENTRE O PDMVA E O PDM97 
 

IX.3.2.1. CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO 
 
 
A elaboração do PDM971 precedeu a publicação da Lei de Bases da Política de Ordenamento do 
Território e de Urbanismo2, do RJIGT3 e do Decreto-Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, que 
enquadram legalmente o processo de revisão do PDMVA, o que justifica, desde logo, a existência de 
diferenças no que respeita à classificação e qualificação do solo entre estes dois instrumentos de 
planeamento. Com efeito, o PDM97 não distingue claramente o solo rural do solo urbano e atribui às 
atuais categorias funcionais de solo a designação de classes de espaço. Por outro lado, também não 
são criadas categorias operativas, ou equivalentes, as quais permitem a adaptação da execução do 
plano às orientações e disposições de ordenamento (vd. capítulo IX.4, figuras IX.3.4 e IX.3.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Enquadrado pelo Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de março. 
2 Lei n.º 48/98, de 11 de agosto. 
3 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro. 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                           

 
176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IX.3.4. 
Qualificação do solo no PDM97, de acordo com o respetivo Regulamento 

 
Fonte: Adaptado de PDMVA, 1997 
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Figura IX.3.5. 
Qualificação do solo no PDMVA 2.ª G 
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Não obstante as dificuldades relativas à comparação entre a classificação e qualificação do solo 
destes dois instrumentos, foi elaborado um exercício com esse objetivo, do qual resultou um quadro 
onde são apresentadas as áreas ocupadas por cada classe/categoria de espaço em cada 
instrumento, e respetiva taxa de variação1 (vd. quadro IX.3.3.).  

 
 
 

                                                             
1 Sempre que possível foi feita uma aproximação de categorias, verificando-se no entanto que algumas não têm correspondência nos 
dois instrumentos. Saliente-se ainda que a soma das partes não é idêntica em ambos os planos, o que se deve, por um lado, às 
diferenças de limites administrativos e, por outro, ao facto do PDM97 ter sido elaborado através de meios analógicos, tendo sido 
produzidas plantas de ordenamento a escalas distintas para o solo rural e para o solo urbano, respetivamente 1:25000 e 1:10000, sem 
que tenha sido assegurada a sua completude. 

Quadro IX.3.3 
Classificação e qualificação nas duas gerações do PDM de Viana do Alentejo – contabilização de áreas 

 
Classificação e qualificação do solo 

PDM97 (área m2) PDM2ªG  
(área m2) 

Taxa 
Variação (%) PDM97 PDM2.ªG 

Área urbana consolidada Espaço central; Espaço residencial; Espaço 
urbano de baixa densidade 1399895,04 2165252,16 54,67 

Áreas verdes urbanas   153114,51 0,00   
Espaços urbanizáveis não 
programados   632343,52     

  Espaço urbano - urbanizável - residencial   110548,55   

Espaço industrial proposto Espaço urbano - urbanizável - Espaço de 
Atividades Económicas 245556,42 96045,57 -60,89 

Espaço de equipamento proposto Espaço urbano - urbanizável - Espaço de Uso 
Especial - Equipamentos e Infraestruturas 23901,40 15826,15 -33,79 

Espaços urbanizáveis Espaço urbanizado - urbanizável 901801,33 222420,27 -75,34 

Espaço industrial existente Espaço urbano - urbanizado - Espaço de 
Atividades Económicas 54124,58 271823,29 402,22 

Espaço de equipamento existente Espaço urbano - urbanizado - Espaço de Uso 
Especial - Equipamentos e Infraestruturas 178214,16 388521,33 118,01 

Solo urbano 3588950,95 3270437,30 -8,87 
Área de fazendas   28260,38 0,00   
Áreas agrícolas Espaço agrícola 110792822,84 209966378,31 89,51 
Áreas de floresta de proteção Espaço florestal 69714206,36 10257221,05 -85,29 
Espaços indústria extrativa Espaço de exploração de recursos geológicos 282523,82 366076,49 29,57 
Montado de sobro e azinho Espaço de uso múltiplo agrícola e florestal 91169192,17 164766396,03 80,73 
Outras áreas silvopastoris   110313189,09 0,00   
Espaços naturais Espaço natural 4728008,31 11749276,67 148,50 
  Espaço cultural   224894,23   
  Espaço de equipamentos e infraestruturas   16217,88   

Solo rural 387028202,95 397346460,66 2,67 
Fonte: PDMVA97 
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Com efeito, verifica-se que no solo urbano houve um decréscimo de área afeta às categorias de 
espaço assim classificadas, na ordem dos 8,9%, devido à redução de áreas propostas como 
espaços urbanizáveis, quer nos espaços residenciais, quer nos espaços de atividades económicas 
e de equipamentos, tendo-se verificado que as propostas de 1997 encontram-se já consolidadas, 
devendo, por isso, ser enquadradas no solo urbano urbanizado (vd. quadro IX.3.3.). 
 
No que concerne ao solo rural, regista-se um acréscimo de 2,7% face ao PDM97, sendo que os 
espaços naturais são a categoria onde se regista o maior aumento (149%), seguida dos espaços 
agrícolas (89,5%). Nos espaços de uso agrícola e florestal de uso múltiplo verifica-se efetivamente 
uma diminuição de 18% da área ocupada por esta categoria de espaço, se se tiver em conta o 
somatório das áreas de montado de sobro e azinho com as outras áreas silvipastoris. O aumento dos 
espaços agrícolas é acompanhado por um decréscimo dos espaços florestais (-85%). De registar 
ainda que a “Área de Fazendas” do PMD97 não tem acolhimento no âmbito da presente proposta, 
atendendo ao atual quadro legal que o baliza, designadamente ao PROT Alentejo (vd. quadro IX.3.3.). 
 

IX.3.2.2. SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 
 
No domínio das servidões e restrições de utilidade pública não se verificam grandes diferenças entre 
aquelas que foram incluídas no PDM97 e as consideradas no PDM2.ªG. No entanto, regista-se a 
inclusão dos sítios da Rede Natura 20001 bem como as áreas com risco de incêndio florestal2, cujo 
anterior quadro legal não contemplava. Por outro lado, deixam de ser consideradas as “Indústrias 
insalubres, incómodas e perigosas”, cuja regulamentação atual é bastante distinta (vd. quadro IX.3.4). 

                                                             
1 Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, que reviu a transposição para o 
direito interno das Diretivas Aves e Habitats, criando a Rede Natura 2000. 
2 Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, que estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de 
Defesa da Floresta contra Incêndios, estabelecendo como elemento de planeamento a cartografia de risco de incêndio. 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                           

 
180 

 

IX.3.2.3. PARÂMETROS DE EDIFICABILIDADE 
 
Os parâmetros de edificabilidade1 das duas gerações de PDM são relativamente distintos, atendendo 
às necessidades decorrentes da evolução da prática de urbanismo, assim como da complexidade de 
situações a que o plano deverá responder.  
 

                                                             
1 Nos termos do Decreto-Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio. 

Quadro IX.3.4 
Servidões e restrições de utilidade pública nas duas gerações do PDM de Viana do Alentejo  

 
PDM97 PDM2.ªG 
Margens e zonas inundáveis Domínio hídrico 
Albufeiras Zona terrestre de proteção de albufeiras de serviço público 
Exploração de inertes Áreas afetas a massas minerais/pedreiras 
 Áreas de prospeção e pesquisa 
REN REN 
 Rede Natura 2000 
RAN RAN 
Montados de azinho 

Sobreiros e azinheiras Montados de sobro 
Áreas de olival Olival 
Áreas percorridas por incêndios florestais Povoamentos florestais percorridos por incêndios 
- Risco de incêndio florestal 
Imóveis classificados Imóveis classificados e em vias de classificação, zonas gerais 

de proteção e zonas especiais de proteção; 
- Edifícios públicos e outras construções de interesse público 
Saneamento básico - rede de esgotos 

Rede de drenagem de águas residuais Saneamento básico - condutas adutoras 
Passagem de linhas de alta tensão Rede elétrica 
Estradas nacionais Rede rodoviária nacional 
Vias municipais Estradas e caminhos municipais 
Vias férreas Rede ferroviária 
Telecomunicações   
Marcos geodésicos Marcos geodésicos 
Escolas Equipamentos 
Indústrias insalubres, incómodas e 
perigosas  - 

Fonte: PDMVA97 
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Por um lado, o PDM2.ª G não distingue parâmetros de edificabilidade para espaços urbanos e 
urbanizáveis e usa, para uns e outros, o índice de ocupação do solo1, à semelhança do disposto no 
PDM97 para os espaços urbanos2. A principal diferença entre estes dois instrumentos reside no facto 
do PDM2.ª G não estabelecer um valor mínimo para o Io, o que possibilitará o potencial aumento das 
áreas de logradouro (vd. quadros IX.3.5 e IX.3.6). 

 

                                                             
1 Io respeita ao quociente entre a área total de implantação e a área de solo a que o índice diz respeito – Ficha 35 do DR 9/2009. 
2 O PDM97 define para os espaços urbanos o índice de implantação, que na prática se assemelha ao Io. 

Quadro IX.3.5 
Parâmetros de edificabilidade no PDM97 – solo urbano 

 

  
Espaços 
urbanos 

Espaços 
urbanizáveis 

Espaços industriais 
Lotes tipo A Lotes tipo B 

Índice de implantação 0,2 a 0,8 - - - 
Índice de construção - <=0,5 - - 
Pisos 2 ou 6,5m 2 ou 6,5m - - 
Área de parqueamento - - >= 20% da área do lote >= 20% da área do lote 
Área de implantação - - 75% 50% 
Índice volumétrico - - 5,25 m3/m2 3,5 m3/m2 
Cércea máxima - - 7 m 7 m 
Área de 
impermeabilização 
máxima - - - 80% 

Tipo A: área entre 250 e 500m2. Tipo B: área > 500m2 
 
Fonte: PDMVA97 

Quadro IX.3.6 
Parâmetros de edificabilidade no PDM2.ªG – solo urbano 

 

Categoria de espaço Io Pisos (n.º 
máximo) 

Altura da 
fachada (m) 

Área total de 
construção (m2) Iu 

Espaço central 0,8* 2 8** - - 
Espaço residencial 0,8* 2 8** - - 
Espaço urbano de baixa 
densidade 0,15 2 8** 750*** - 

Espaço de atividades económicas - - 9** - 1 
Espaço de equipamentos e 
infraestruturas - - - - - 

* Admitindo-se um Io de 1 para os usos de turismo, comércio, serviços e equipamentos 
** Salvo em casos tecnicamente justificados 
*** Admitindo-se uma área total de construção máxima de 500m2 para o uso residencial 
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No PDM 2.ª G, a exceção à utilização do Io nos espaços urbanos e urbanizáveis ocorre apenas nos 
espaços de atividades económicas, onde se aplica o índice de utilização do solo1, admitindo-se o 
valor de 1, o que se traduz num potencial acréscimo de área impermeabilizada. A altura da fachada 
nos espaços de atividade económica também aumenta de 7 para 9 metros e deixa de haver dimensão 
mínima de lote, permitindo, assim, responder às necessidades que ocorram do lado da procura2 (vd. 
quadros IX.3.5 e IX.3.6). 
 
Verifica-se ainda um ligeiro aumento na altura da fachada no restante solo urbano, uma vez que se 
admite, no PDM2.ª G, um valor máximo de 8 metros, contra os 6,5m do PDM97, possibilitando assim 
dar resposta a necessidades específicas destes espaços, designadamente funcionais (vd. quadros 
IX.3.5 e IX.3.6). 
 
De salientar que o PDM2.ª G prevê uma categoria de espaço com o objetivo específico de assegurar 
a transição entre o espaço urbano e o mundo rural – espaço urbano de baixa densidade, em que, 
naturalmente, o índice de ocupação é bastante inferior ao admitido para o espaço central e 
residencial, e para a qual se aceita a existência de edifícios de apoio às atividades do mundo rural, 
como sejam, armazéns, cavalariças, entre outros. No entanto, o Io é limitado a um total de área de 
construção de 750 m2, sendo que o uso residencial não deve ultrapassar os 500 m2 (vd. quadro 
IX.3.6). 
 

IX.3.2.4. ESPAÇOS INDUSTRIAIS 
 
Os espaços industriais registaram um acréscimo de 22,3% entre o PDM97 e o PDM2.ªG, resultado 
da estratégia e modelo de desenvolvimento territorial definidos para o concelho de Viana do Alentejo. 
O incremento da área afeta a espaços industriais existentes/urbanizados (cerca de 400%) deve-se 
ao facto de a maioria dos espaços industriais programados no PDM97 possuir atualmente 
características que os permitem qualificar como solo urbanizado, como é o caso da totalidade da área 

                                                             
1 Iu corresponde ao quociente entre a área total de construção e a área de solo a que o índice diz respeito – Ficha 36 do DR 9/2009. 
2 De salientar que nos espaços de atividade económica localizados em solo urbanizado consolidado, devem ser observados os 
parâmetros urbanísticos dos respetivos alvarás de loteamento. 
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industrial de Alcáçovas e de uma boa parte da área industrial de Viana do Alentejo, programadas no 
PDM97. Daqui resulta, uma taxa de variação negativa nos espaços industriais 
programados/urbanizáveis, tendo sido necessário expandir aqueles espaços apenas no aglomerado 
de Aguiar, que não detinha qualquer espaço de localização de atividades económicas, e em Viana do 
Alentejo, por forma dotar a sede de concelho de condições para a fixação de empresas e para a 
diversificação da base económica, essenciais para a criação de postos de trabalho e para o 
desenvolvimento económico, de um modo geral (vd. quadro IX. 3.2.7). 

 
 

IX.3.2.5. PATRIMÓNIO 
 
No que concerne ao património, regista-se um incremento do património considerado nas duas 
gerações de PDM (53%), tanto no que se refere ao património classificado (167%), como no 
património não classificado com interesse (43%), o que traduz um evidente reforço no conhecimento, 
proteção e valorização do património municipal construído (vd. quadro IX.3.8).  

Quadro IX.3.7 
Espaços industriais nas duas gerações do PDM de Viana do Alentejo  

 
  PDM97 PDM2ªG Taxa de variação 

Aglomerado urbano Existente Programado 
Solo 

urbanizado 
Solo 

urbanizável 
Existente/ 

urbanizado 
Programado/ 
urbanizável 

Aguiar 0,00 0,00 0,00 48572,31 - - 
Alcáçovas 0,00 45680,21 78003,40 0,00 - -100,00 
Viana do Alentejo 54124,58 199876,21 192434,88 47473,25 255,54 -76,25 
TOTAL 54124,58 245556,42 270438,28 96045,56 399,66 -60,89 
TOTAL E. Industriais 299681,00 366483,84 22,29 

 
Fonte: PDMVA97 
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Efetivamente, entre 1997 e 2015 foram classificados cinco imóveis no concelho de Viana do 
Alentejo, três com interesse público (a Igreja Matriz do Salvador, também denominada Igreja Matriz 
de Alcáçovas, incluindo o Adro e o Cruzeiro; a Fonte dos Escudeiros e o Paço dos Henriques, 
incluindo Jardim e Capela de Nossa Senhora da Conceição) e dois com interesse nacional (a 
Ermida dos Senhor Jesus do Cruzeiro e o Santuário de Nossa Senhora de Aires).  
 
No que se refere ao património não classificado, o PDM97 inclui uma lista com 35 elementos do 
património arqueológico, enquanto o PDM2.ªG eleva para 49 este valor (vd. capítulo VI e quadro 
IX.3.8).  
 
Por último, o PDM de 2.ª geração integra um conceito mais abrangente de património, incluindo para 
além do património material, o património imaterial e património natural. O primeiro (o imaterial) 
desempenha um papel fundamental na consolidação da identidade cultural e da memória de um povo, 
constituindo assim elemento diferenciador das especificidades locais e inclui, neste concelho, as artes 
e performances, rituais e festas e técnicas tradicionais. O segundo (o natural) engloba as 
formações com características físicas, biológicas e geológicas com grande valor do ponto de vista 
científico e estético ou da conservação, cuja salvaguarda e promoção importam potenciar, englobadas 
em quatro tipologias: recursos hídricos, recursos geológicos, recursos fisiográficos e Rede 
Natura 2000 (vd. capítulo VI).De salientar que o património é entendido como um recurso sobre o 
qual deve assentar a estratégia de desenvolvimento local (vd. capítulo VIII.3). 
 

Quadro IX.3.8 
Património nas duas gerações do PDM de Viana do Alentejo  

 
Património Bens  PDM97 PDM2.ªG Variação Taxa 

variação 

Classificado 

Interesse Nacional 2 4 2 100 
Interesse Público 1 4 3 300 
Interesse Municipal 0 0 0 - 
Sub-total 3 8 5 167 

Não Classificado Com interesse 35 50 15 43 
Total 38 58 20 53 

Fonte: PDMVA97 e Direção-Geral do Património Cultural 
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IX.3.2.6. RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL 
 
A alteração ocorrida no quadro legal durante a vigência do PDM97 1  justifica no essencial as 
diferenças observadas entre a proposta de RAN e a RAN em vigor. Com efeito, a RAN em vigor 
contempla os solos das classes de capacidade de uso A, B e Ch bem como as áreas com unidades 
de solos classificados como baixas aluvionares e coluviais, enquanto a proposta inclui também as 
áreas em que as classes A, B e Ch, bem como as unidades referidas anteriormente, estejam 
maioritariamente representadas, quando em complexo com outras classes e unidades de solo (n.º 2 
do artigo 8.º do RJRAN). Daqui resulta claramente um acréscimo da área de RAN, que continua a 
ser significativo, mesmo após as propostas de exclusão apresentadas. Estas resultam de: 
 

1. Ajustamentos resultantes de acertos dos limites do perímetro urbano com limites físicos 
(cadastro ou vias) devido a desfasamentos da cartografia em vigor que, na sua maioria, têm 
uma expressão reduzida, com uma área média de exclusão de 1500 m2; 

2. Propostas de exclusão resultantes da expansão das áreas industriais, como categoria 
de Espaços de Atividades Económicas; 

3. Alargamento do perímetro urbano a espaços urbanos de ligação, com áreas de uso e 
edificações efetivamente urbanos, e adjacentes ao perímetro urbano em vigor, formando um 
contínuo do tecido urbano, proposto na carta de ordenamento como categoria de "Espaço 
Urbano de Baixa Densidade"; 

4. Integração de espaços de equipamentos existentes e propostos na carta de 
ordenamento como categoria de “Espaço Uso Especial - Equipamentos e Infraestruturas”, 
sendo adjacentes ao perímetro urbano em vigor, formando um contínuo do tecido urbano. 

 
Assim, a proposta de RAN2 totaliza 13954,24 ha, correspondente a 35,44% do concelho, contra os 
10511,52 ha da RAN em vigor, o que corresponde a um acréscimo de 32,75% (vd. quadro IX.3.9).  

                                                             
1 Em concreto, a revogação do DL 196/89, de 14 de junho pelo DL 73/2009, de 31 de março. 
2 À qual foram subtraídas as áreas propostas para exclusão. 
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IX.3.2.7. RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 
 
A utilização de metodologias bastante diferentes1 das que estiveram na base da delimitação da REN 
em vigor, decorrente da alteração legislativa ocorrida entre o PDM97 e o PDM 2.ªG2, justifica a 
redução registada nesta restrição de utilidade pública, cuja proposta se considera melhor adequada 
à realidade do território. Com efeito, a proposta de REN ocupa uma superfície de 6281 hectares, o 
que representa 16% da área do município, cerca de menos 63% relativamente à REN em vigor (vd. 
quadro IX.3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Com particular destaque para a disponibilidade de informação geográfica com maior detalhe, precisão e atualidade, o que conjugado 
com a utilização de ferramentas de SIG, imprimiu maior rigor à delimitação das tipologias da REN. 
2 A REN em vigor foi elaborada ao abrigo do Regime Jurídico instituído pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de julho, revisto pelo Decreto-
Lei n.º 93/90, de 19 de março, enquanto a proposta que acompanha o PDM de 2.ª geração se baseia no atual Regime Jurídico, 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com as devidas alterações. 

Quadro IX.3.9 
A Reserva Agrícola Nacional nas duas gerações do PDM de Viana do Alentejo  

 
RAN PDM97 PDM 2.ªG Taxa Variação 
Área (ha) 10511,52 13954,24 32,75 
% do concelho 26,70 35,44  

 
Fonte: PDMVA97  

Quadro IX.3.10 
A Reserva Ecológica Nacional nas duas gerações do PDM de Viana do Alentejo  

 
REN PDM97 PDM 2.ªG Taxa Variação 
Área (ha) 17175,98 6280,64 -63,43 
% do concelho 43,63 15,95  

 
      Fonte: PDMVA97  
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IX.3.3. UMA SÍNTESE DA COMPATIBILIDADE E DA CONFORMIDADE 

 
 
O PDM de 2.ª geração enquadra e integra as disposições dos demais IGT com incidência territorial, 
com exceção do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Viana do Alentejo (PPZIVA), cuja opção é 
revogar (vd. quadro IX.3.11).  

Excetua-se desta compatibilidade, tal como se compreende, a relação do PDM de 2.ª geração com o 
PDM97 na medida em que o primeiro constitui a revisão e revogação do segundo (vd. quadro IX.3.12). 
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Quadro IX.3.11 
Síntese da compatibilidade e da conformidade 

 

IGT Análise de Compatibilidade e Conformidade 
Compatibilidade 
/ Conformidade 

PNPOT  
“esforço de ponderação e integração dos diversos instrumentos e opções de âmbito nacional que ajudam 
a concretizar o PNPOT no terreno” 
“estratégia com forte convergência com os objetivos estratégicos do PNPOT” 

 

PROT Alentejo 

Opções estratégicas de 
base territorial “A estratégia do PDMVA está fortemente enraizada no espírito e opções estratégicas do PROTA”  
Modelo e sistemas 
territoriais 

“o PDM de Viana integra, adaptando à escala (de abordagem territorial e cartográfica), o modelo territorial 
do PROTA”  

Regras de expansão 
dos perímetros urbanos 

“regista-se a conformidade do PDM de 2.ª G em relação às regras específicas para a expansão dos 
perímetros urbanos”  

Edificação em solo rural “cumprimento estrito das normas estabelecidas neste instrumento [PROTA], designadamente no que 
concerne às condições e critérios de edificabilidade no solo rural”  

Edificação turística “O PDM de Viana estabelece as formas de implementação de novos empreendimentos turísticos em solo 
rural, de acordo com as disposições previstas no PROT”  

Plano de Ordenamento 
da Albufeira do Pêgo do 
Altar 

Objetivos “resulta a total conformidade entre o PDM e os objetivos definidos no artigo 2.º do regulamento do POAPA”  

Plano de Ordenamento 
da Albufeira do Alvito Regulamento “resulta a total conformidade entre o PDM e o regulamento do POAA”  
Plano de Pormenor da 
Zona Industrial de Viana 
do Alentejo 

- 
 “opção do PDMVA revogar este IGT”  

 
 -  Conformidade          - Desconformidade 
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Quadro IX.3.12 
Síntese das principais diferenças em relação ao PDM97 

 
CLASSIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DO 
SOLO 
 

“a existência de diferenças no que respeita à classificação e qualificação do solo entre estes dois instrumentos de planeamento” 

SERVIDÕES E 
RESTRIÇÕES DE 
UTILIDADE PÚBLICA 
 

“não se verificam grandes diferenças entre aquelas que foram incluídas no PDM97 e as consideradas no PDM2.ªG. No entanto, 
regista-se a inclusão dos sítios da Rede Natura 2000 bem como as áreas com risco de incêndio florestal, cujo anterior quadro legal 
não contemplava. Por outro lado, deixam de ser consideradas as “Indústrias insalubres, incómodas e perigosas”, cuja regulamentação 
atual é bastante distinta” 

PARÂMETROS DE 
EDIFICABILIDADE 
 

“Os parâmetros de edificabilidade das duas gerações de PDM são relativamente distintos” 

ESPAÇOS INDUSTRIAIS 
 

“Os espaços industriais registaram um acréscimo de 22,3% entre o PDM97 e o PDM2.ªG, resultado da estratégia e modelo de 
desenvolvimento territorial definidos para o concelho de Viana do Alentejo.”  

PATRIMÓNIO 
 

“regista-se um incremento do património considerado nas duas gerações de PDM (50%), tanto no que se refere ao património 
classificado (167%), como no património não classificado com interesse (40%), o que traduz um evidente reforço no conhecimento, 
proteção e valorização do património municipal construído” 
“o PDM de 2.ª geração integra um conceito mais abrangente de património, incluindo para além do património material, o património 
imaterial e património natural” 

RESERVA AGRÍCOLA 
NACIONAL 
 

“A alteração ocorrida no quadro legal durante a vigência do PDM97 justifica no essencial as diferenças observadas entre a proposta 
de RAN e a RAN em vigor. Assim, a proposta de RAN totaliza 13954,24 ha, correspondente a 35,44% do concelho, contra os 10511,52 
ha da RAN em vigor, o que corresponde a um acréscimo de 32,75%.” 

RESERVA ECOLÓGICA 
NACIONAL 
 

“A utilização de metodologias bastante diferentes das que estiveram na base da delimitação da REN em vigor, decorrente da alteração 
legislativa ocorrida entre o PDM97 e o PDM 2.ªG, justifica a redução registada nesta restrição de utilidade pública, cuja proposta se 
considera melhor adequada à realidade do território. Com efeito, a proposta de REN ocupa uma superfície de 6281 hectares, o que 
representa 16% da área do município, cerca de menos 63% relativamente à REN em vigor.” 
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IX.4. GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PDM DE 
VIANA DO ALENTEJO 
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IX.4.1. A GESTÃO PROGRAMADA DO PDM 
 
 
Com a clarificação da estratégia para o desenvolvimento e a materialização da mesma em sede da 
carta de ordenamento do território (figura IX.2.1), no quadro da escala e alcance desta, 
nomeadamente através da definição do regime do uso, impõe-se a necessidade de introduzir 
operatividade no plano e concretizar as bases da sua gestão e operacionalização no terreno. 
Porquanto, como referia OLIVEIRA (2013), “se é certo que planear é olhar o território do alto, 
formulando as principais opções para a sua ocupação, também não é menos certo que todo o plano 
deve incluir disposições com vista à sua concretização (…)”, ou seja, o modo e o quando da 
concretização das suas disposições e opções, isto é, os termos da respetiva execução” (OLIVEIRA, 
2010). É, com efeito, através da execução do plano “que se efetiva o modelo de ocupação dos solos 
neles estabelecido” (OLIVEIRA, 2002). De outro modo o PDM seria um instrumento inócuo, 
inconsequente ou “morto” nas palavras de OLIVEIRA (2010)1.  
 
Ademais é preciso contrariar a tendência e o legado deixado por uma execução não sistemática sobre 
o território, prosseguida através de operações casuísticas dos privados no limite das suas 
propriedades, segundo prioridades próprias que em nada se relacionam com lógicas de boa gestão 
do espaço e/ou o interesse público. 
 
Como tal, o PDM deve materializar-se através de um “programa, do qual constam as disposições 
(…) sobre a execução das intervenções municipais previstas bem como sobre os meios de 
financiamento das mesmas” segundo refere OLIVEIRA (2010), e nos termos dos artigos 86, n.º 3, 
alínea d), e 89.º, n.º 2, alínea c) do RJIGT. 

                                                             
1 De resto, como refere OLIVEIRA (2010), “ a ideia de plano como um instrumento dinâmico que tende essencialmente à sua execução, 
vem na esteira do desenvolvimento do próprio conceito do direito do urbanismo. A passagem de um urbanismo de regulação ou de 
salvaguarda [na base do qual estiveram os planos polícia de que o PDM de 1.ª geração é exemplo] para um direito operacional tem 
vindo a acentuar-se nos últimos anos, conduzindo a um direito que compreende, não só o estabelecimento de regras de planificação, 
mas que visa igualmente a sua própria realização [os planos vistos de forma dinâmica e o planeamento visto como um processo] ”. 
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É neste contexto, e considerando uma prática pouco enraizada na utilização de técnicas e 
instrumentos de programação, que se enquadra o presente capítulo. Visa-se, assim, com o mesmo 
sistematizar os principais instrumentos de programação e de execução que deverão guiar a 
operacionalização do PDM no terreno, nomeadamente através da definição: 
 
1. das unidades e subunidades operativas de planeamento e gestão (UOPG e SUOPG 

respetivamente); 
2. das unidades de execução; 
3. do sistema de execução e respetivos mecanismos de perequação; 
4. da programação de execução de ações; 
5. dos princípios de monitorização. 
 
 

IX.4.2. PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO. AS UOPG  
 
 
As UOPG representam um meio caminho entre o planeamento e a execução propriamente dita, 
devendo, em sede de planeamento, ser definidas e concretizadas como garante de uma execução 
programada do Plano, no espaço e no tempo e com objetivos claros. São assim assumidas no âmbito 
do PDMVA, como instrumentos que apoiam a concretização da estratégia de desenvolvimento e que 
orientam a política de ordenamento para espaços do território que por força de Lei carecem de uma 
abordagem de planeamento de grande escala - constituindo também dessa forma um instrumento 
de referência para a elaboração dos demais PMOT (n.º 2 do artigo 84.º do RJIGT) -, ou que poderão 
estar sujeitas a pressão urbana que é preciso disciplinar a montante, no espaço e tempo.  
 
Enquadrados pelo modelo de desenvolvimento territorial (figura VIII.3.3) e proposta de ordenamento 
(figura IX.2.1.), abordaremos cada uma das UOPG individualmente estabelecendo, nomeadamente, 
os objetivos e os termos para a sua concretização. 
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IX.4.2.1. A UOPG DE VIANA DO ALENTEJO E A SUOPG DO ESPAÇO 
CENTRAL 

 
DA UOPG DA VILA DE VIANA DO ALENTEJO  

 
A vila de Viana do Alentejo, enquanto sede de concelho, constitui o polo administrativo mais 
importante do concelho, desempenhando também, do ponto de vista funcional, um importante papel 
nas atividades comerciais e de serviços. Apresenta ainda um considerável potencial para o 
desenvolvimento de atividades turísticas decorrentes da valorização e promoção do património 
cultural que encerra.  
 
Corresponde, na essência, a uma área residencial com edifícios unifamiliares com um ou dois pisos, 
uma oferta elementar de serviços de apoio à comunidade e à atividade económica, com uma 
excelente oferta de equipamentos, sobretudo ligados ao desporto e lazer, e um importante espaço de 
atividades económicas locais, com um grau de consolidação que apresenta de 72% (vd. capítulo 
VIII.1) 
 
Enquanto sede de concelho o PROT Alentejo1 impõe a necessidade da vila ser sujeita a um PU, 
preconizando-se que este: 
 
1. concretize, no detalhe que a escala 1: 2000 permite, a estabilização do perímetro urbano definido 
em sede do PDM; 
2. reveja e concretize em detalhe, se justificado em sede de trabalhos propedêuticos de gestão do 
PDM, a qualificação do solo, assim como os respetivos índices e parâmetros urbanísticos; 
3. aprofunde as regras de gestão urbanística e as opções e medidas de valorização e qualificação do 
espaço, incluindo edificado, espaço público e elementos patrimoniais; 
4. aprofunde os critérios de valorização da paisagem urbana e da atratividade local; 

                                                             
1 Nos termos da alínea a) do n.º 140 do PROT Alentejo, RCM n.º 53/2010, de 2 de agosto, todas as sedes de concelho deverão ser 
sujeitas a um Plano de Urbanização.  
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5. defina em detalhe, em complemento do PDM, o património construído/edificado ou os respetivos 
elementos a valorizar e a salvaguardar; 
6. concretize um sistema de mobilidade e acessibilidade para todos, na lógica do design for all, 
incluindo a segurança rodoviária, aprofundando as orientações consagradas no PDM1; 
7. avalie e redefina a hierarquia viária do perímetro, propondo se tomado como pertinente, uma via 
circular que garanta o desvio do tráfego de atravessamento do centro da vila; 
8. promova no detalhe as regas e orientações urbanísticas que transição entre a área urbana e o 
espaço rural envolvente; 
9. desenvolva e concretize, tão próximo quanto possível e com o apoio da comunidade local (os atores 
locais), estratégias para o desenvolvimento sustentável local e que potenciem a regeneração da vida 
urbana; 
10. se focalize particularmente no espaço central criando regras de gestão urbanística de maior 
escala, sobretudo em relação a setores e/ou imóveis e/ou conjuntos de imóveis que pela sua natureza 
(posição no contexto da vila, interesse patrimonial global e/ou de elementos específicos, caraterísticas 
morfotipológicas, grau de conservação que apresentam, e outros) devam sofrer uma atenção 
particular.  
 

DA SUOPG DO ESPAÇO CENTRAL DA VILA DE VIANA DO ALENTEJO 
 
As especificidades do espaço central de Viana do Alentejo, decorrentes das caraterísticas 
urbanístico-funcionais, morfotipologia do edificado, algum com um importante valor patrimonial à 
escala local e regional, e a concentração de elementos patrimoniais, conduzem à criação de uma 
SUOPG. O princípio de base da delimitação desta, coincidente com o espaço central de Viana, 
consubstancia-se na necessidade de atentar para esta área com grande detalhe através da definição 
de regras específicas para o ordenamento e gestão deste espaço, preconizando-se com a mesma, 
em concreto: 
 
1. consagrar uma área preferencial para a elaboração de um Plano de Pormenor de Salvaguarda, 
nunca cumulativamente com um PU, que: 

                                                             
1 Vd. a este respeito capítulo V.5.5. 
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a. potencie a salvaguarda da estrutura urbana e do edificado com caraterísticas morfológicas e 
arquitetónicos de relevo; 
b. promova a regeneração urbana e reabilitação do edificado designadamente com recurso a 
técnicas de construção e materiais que os valorizem individualmente e o conjunto urbano onde 
se inserem; 
c. qualifique o espaço público, o ambiente urbano e a sustentabilidade local; 
d. concretize um sistema de mobilidade e acessibilidade para todos, através do design for all; 
e. promova a saudável integração de funções urbanas e a vivência local.  
 

IX.4.2.2. A UOPG DE ALCÁÇOVAS 
 
A vila de Alcáçovas ocupa o segundo lugar da hierarquia urbana do concelho e, ainda que 
essencialmente com funções residenciais e alguns serviços de proximidade, concentra ainda um 
importante polo empresarial de escala local, com atividades produtivas e de transformação dos 
produtos agrossilvipastoris locais. 
 
A dinâmica do espaço relacionada com a posição geográfica que apresenta em termos regionais, o 
contexto histórico que o envolve e elementos patrimoniais que o potenciam, assim como a orgânica 
da malha e sua funcionalidade, desde logo estruturada por uma via de hierarquia superior que serve 
simultaneamente o tráfego de atravessamento e origem e destino local, e ainda o importante espaço 
de atividades económicas, com potencial crescimento, determinam a definição da UOPG. Esta 
procura traduzir o relevo de Alcáçovas no contexto local e alimentar, o postulado de que a partir de 
uma abordagem focalizada nas condições que apresenta em termos urbanístico-funcionais, 
arquitetónicos, patrimoniais e de posição geográfica, poder-se-ão criar condições para a sua 
regeneração, com ganhos de atratividade.  
 
Preconiza-se assim com a delimitação da UOPG de Alcáçovas, que compreende o perímetro urbano 
desta sede de freguesia:  
 
1. delimitar a área a sujeitar a um PMOT de grande escala, preconizando-se que este: 
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a. estabilize no detalhe, se fundamentado e pertinente, o perímetro urbano definido em sede do PDM;  
b. reveja e concretize em detalhe a qualificação do solo, assim como os respetivos índices e 
parâmetros urbanísticos; 
c. aprofunde as regras de gestão urbanística e as opções e medidas de valorização e qualificação do 
espaço, incluindo edificado, espaço público e elementos patrimoniais; 
d. aprofunde os critérios de valorização da paisagem urbana e da atratividade local; 
e. defina em detalhe, em complemento do PDM, o património construído/edificado ou os respetivos 
elementos a valorizar e a salvaguardar; 
f. concretize um sistema de mobilidade e acessibilidade para todos, na lógica do design for all, 
incluindo a segurança rodoviária, aprofundando as orientações consagradas no PDM1; 
g. gere maior funcionalidade da malha urbana; 
h. desenvolva e concretize, tão próximo quanto possível e com o apoio dos atores locais, estratégias 
para o desenvolvimento sustentável local e que potenciem a regeneração da vida urbana; 
i. promova o remate da malha urbana e a transição para o espaço rural; 
j. que estruture a malha no setor sul e a relação desta com o espaço de atividades económicas a 
oeste. 
 

IX.4.2.3. A UOPG DE AGUIAR 
 
A função residencial de Aguiar destaca-se no contexto do concelho, ainda mais empolada e 
potenciada pela proximidade relativa da Évora. Importa contudo, qualificar a oferta de habitação e de 
equipamentos de apoio à primeira infância, e lançar as bases para uma maior competitividade local 
ao nível económico com a delimitação de uma área de localização empresarial. Constata-se também 
que as franjas de Aguiar devem consolidadas e ordenadas.  
 
Assim, a delimitação da UOPG orienta para a elaboração de um PU, ainda que não prioritário, embora 
seja de atender em particular: 
1. à transição do espaço urbano com o rural; 

                                                             
1 Vd. a este respeito capítulo V.5.5. 
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2. à estruturação da malha através de uma via de atravessamento; 
3. ao ordenamento das franjas do aglomerado. 
 

IX.4.2.4. A UOPG DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE AIRES 
 
O Santuário da Nossa Senhora de Aires, a pouco mais de 1km a este da vila de Viana, é um 
importante monumento e espaço cultural de importância supramunicipal. Daí a sua integração na 
categoria de espaço cultural delimitada em solo rural.  
 
Apresenta-se, contudo, isolado e sem as condições que o dignifiquem ou que potenciam a sua 
atratividade e o valorizem, também economicamente. Daí que para a área correspondente à ZEP que 
o salvaguarda, se preconize a elaboração de um PP de intervenção em espaço rural (PIER), devendo 
o mesmo, no mínimo: 
 
1. observar de forma integrada o espaço na sua ligação à vila de Viana, nomeadamente através de 

uma rede de mobilidade suave e equipamentos de recreio e lazer e desportivos; 
2. requalificar e regenerar o espaço, garantindo em simultâneo a qualificação e valorização 

ambiental e o património existente; 
3. prever a instalação de equipamentos e infraestruturas necessários à dinamização do espaço 

de feiras e do Santuário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                           

 
202 

 

IX.4.3. A EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO. DAS UNIDADES 
DE EXECUÇÃO E SISTEMA DE EXECUÇÃO AOS 

MECANISMOS DE PEREQUAÇÃO 
 

IX.4.3.1. AS UNIDADES DE EXECUÇÃO 
 
 
Enquanto instrumentos de execução por excelência, as unidades de execução são “um referencial 
fundamental para o processo de urbanização programada e de execução sistemática” (OLIVEIRA, 
2013) do PDM de Viana do Alentejo. Fundamentam-se, em concreto, da necessidade de abordagens 
integradas sobre os espaços urbanizáveis de modo a assegurar um desenvolvimento urbano 
harmonioso e disciplinado desses, no espaço e tempo, e uma adequada articulação com a malha 
urbana pré-existente. Em simultâneo devem ainda garantir a justa repartição de encargos e benefícios 
entre as partes envolvidas, seguindo o sistema de execução mais vantajoso (vd. capítulo seguinte), 
consubstanciando-se o processo da sua delimitação na fixação dos seus limites físicos, em planta 
cadastral, na área a sujeitar a intervenção urbanística. 
 
Cada UE a delimitar em sede própria deverá, sem prejuízo do que decorre do regime jurídico e das 
especificidades de cada uma: 
 
1. dirigir-se a pelo menos 30% do espaço urbanizável a que se reporta, reservando-se a Câmara do 
poder discricionário de impor limites superiores, a ponderar caso a caso; 
2. garantir sempre o respeito pelos princípios de ligação harmoniosa com o espaço urbano envolvente 
e esboçar, não vinculativamente, o desenho urbano que lhe deverá dar continuidade para o espaço 
urbanizável adjacente numa faixa nunca inferior a 100m; 
3. ser concretizada obrigatoriamente através de um contrato de desenvolvimento urbano, não 
obrigando necessariamente à elaboração de um PP.  
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Do contrato de desenvolvimento urbano deve constar, entre outros conteúdos que possam ser 
acordados pelas partes interessadas caso a caso, nomeadamente: 
 
a. a obrigatoriedade e os termos em que deverá ser efetuado o acompanhamento dos serviços 
técnicos do município na fase de conceção e desenvolvimento ou execução da UE; 
b. um articulado claro que defina as obrigações das partes, designadamente a responsabilidade pelo 
licenciamento, execução e manutenção (reparações/substituições) das intervenções previstas; 
c. a definição de um calendário de execução onde se encontrem faseadas as diferentes etapas 
(desde o licenciamento até à execução) incluindo a respetiva responsabilidade; 
d. a definição dos custos associados à intervenção e a sua repartição pelos diferentes proprietários; 
e. a inclusão de cauções para a execução, a fasear de acordo com o previsto; 
f. a garantia da proposta a executar salvaguardando uma saudável articulação com a envolvente 
urbana e um esboço da sua contiguidade no espaço numa faixa nunca inferior a 100m; 
g. garantir que sempre que haja adjacência de UE, que as áreas a integrar no domínio do Município 
sejam contíguas, materializando assim o princípio da não dispersão das áreas de cedência para que 
estas possam ter escala. Caberá ao Município garantir este princípio; 
h. estabelecer o(s) sistema(s) de execução a aplicar. 
 

IX.4.3.2. O SISTEMA DE EXECUÇÃO E OS MECANISMOS DE 
PEREQUAÇÃO 

 
DO SISTEMA DE EXECUÇÃO 

 

No quadro da política de solos, ordenamento do território e de urbanismo a execução do PDM deverá 
garantir uma justa repartição dos encargos e benefícios relacionados com a aplicação dos 
instrumentos de planeamento do território. Neste sentido, o RJIGT no artigo 119.º estabelece que 
todos os planos são executados através do sistema de execução concretizado nas unidades de 
execução (UE), que em cima se fez referência. Na execução destas, contudo, dever-se-ão aplicar 
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mecanismos de perequação compensatória que “deverão procurar, de forma justa, compensar 
quem for prejudicado pela execução do plano à custa de parte dos benefícios que o plano concede a 
outrem1” (SIMÕES, 2002). 
 
NO PDM de Viana do Alentejo determina-se que os sistemas de execução a adotar são o de 
compensação e cooperação 2 , procurando com isto reconhecer desde logo a importância do 
envolvimento ativo das partes interessadas na execução do plano através de processos de 
concertação e mecanismos de parceria (vd. figura IX.4.1). Materializam-se por esta via alguns dos 
objetivos fundamentais do PDM, designadamente, da parceria, subsidiariedade e 
coresponsabilização.  
 
A principal diferença entre estes dois sistemas de execução prende-se com o grau de intervenção 
do município. Enquanto no sistema de cooperação a iniciativa é do município e este assume o 
papel de mediador, no sistema de compensação, a negociação é prosseguida entre os particulares 
eventualmente com a moderação feita pelo município (vd. figura IX.4.1). 
 
A opção por um dos dois sistemas de execução resulta essencialmente das caraterísticas da estrutura 
fundiária da UE, tomando-se como princípio que as UE com um reduzido número de proprietários 
serão preferencialmente executadas com recurso ao sistema de compensação, e as restantes 
executadas por via da cooperação (vd. figura IX.4.1). 

                                                             
1 Prosseguem assim com os princípios de igualdade e de justiça previstos no artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa. 
2 Excluindo assim o sistema de imposição administrativa. 
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Ainda que a priori não se incentive a aplicação do sistema de imposição, in extremis, este pode ser 
a única solução em situações de manifesta impossibilidade de concertar interesses ou quando o 
Município assim o determine (vd. figura IX.4.1). 
 

 DOS MECANISMOS DE PEREQUAÇÃO 
 
Os mecanismos de perequação garantem uma equitativa distribuição dos benefícios e encargos da 
urbanização nas UE sendo: 
 
1. o índice médio de utilização; 

2. a área de cedência médio; 

3. a repartição dos custos de urbanização. 

 
O índice médio de utilização (IMU), também denominado de “índice médio” ou “edificabilidade 
média”, corresponde ao quociente entre a soma das superfícies brutas de todos os pisos, acima e 
abaixo do solo, destinados a edificação, independentemente dos usos existentes e admitidos pela UE 
e a área efetiva (AE) da EU (artigo 139.º do RJIGT) (vd. figura IX.4.2). 
 

Figura IX.4.1 

Sistemas de execução no PDM de Viana do Alentejo 
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Para o cálculo do IMU incluem-se nas superfícies brutas dos pisos as escadas, caixas de elevadores, 
alpendres e varandas balançadas e excluem-se os espaços livres de uso público coberto pelas 
edificações, zonas de sótãos sem pé-direito regulamentar, terraços descobertos e estacionamentos 
e serviços técnicos instalados nas caves dos edifícios (artigo 139º do RJIGT). 
 
Por sua vez, a área efetiva da UE representa a área passível de ser edificada, excluindo a área já 
consolidada independentemente das funções aí instaladas (habitação, comércio, serviços ou 
equipamentos), a rede viária existente e a rede hidrográfica. Garantir-se-á, com esta opção, maior 
rigor no cálculo da edificabilidade média já que se tem como área de referência aquela que 
efetivamente é passível de suportar edificabilidade. 

A área de cedência média (ACM) ou apenas “cedência média” traduz o quociente entre a totalidade 
das áreas destinadas a zonas verdes, equipamentos e vias sem construção adjacente, pela totalidade 
de área bruta de construção, existente e admitida, destinada a habitação, serviços e indústria (artigo 
141º do RJIGT). 
 

Figura IX.4.2 
Mecanismos de perequação 

 
Área bruta de construção (abc) 

Índice Médio de Utilização = ------------------------------------------ 
Área efetiva da UE 

 
 

∑ das Áreas de Cedência (ac) 
Área de Cedência Média = ---------------------------------------------- 

Área bruta de construção (abc) 
 
 
    Custo da urbanização x aproveitamento urbanístico 
    --------------------------------------------------------------------- 
     Aproveitamento urbanístico total 
Repartição de custos de urbanização                        ou 
    Custo da urbanização x Área da parcela 
    -------------------------------------------------------- 

Área efetiva da UE 
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A repartição dos custos de urbanização (RCU) consiste na definição da comparticipação de cada 
particular nos custos referentes à execução das infraestruturas gerais e locais. Esta comparticipação 
poderá ter como critério (isolado ou conjuntamente) (artigo 142º do RJIGT): 
 
a. o tipo ou a intensidade de aproveitamento urbanístico determinados pelas disposições das UE; 
b. a superfície do lote ou da parcela. 
 
Caso a opção de cálculo da comparticipação implique a conjugação dos dois critérios, deverá ser 
definida, no âmbito da UE, a ponderação atribuída a cada um dos critérios (e.g., 60% para o 
aproveitamento urbanístico e 40% para a superfície da parcela) e integrada no contrato de 
urbanização. 
 
A definição do valor do IMU e da ACM será concretizado no âmbito do regulamento municipal de 
perequação a elaborar, ou no âmbito da concretização da UE, caso esta seja anterior. 
 
 

IX.4.4. PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES 
 

 
A operacionalização no terreno do PDM exige, nos termos da alínea d), do n.º 2 do artigo 86.º em 
articulação com o artigo 118.º do RJIGT, que este seja acompanhado por um “programa de 
execução, contendo disposições indicativas sobre a execução das intervenções municipais 
previstas, bem como sobre o meio de financiamento das mesmas”. Ou seja, o PDM deverá não só 
elaborar propostas, mas também prever a sua programação no tempo, os custos estimados para a 
sua execução e respetivos meios de financiamento existentes e elegíveis. 
 
Nestes termos, considerando a escala e sobretudo o horizonte temporal de eficácia plena do PDM 
(capítulo IX.4.5) e o conjunto de variáveis que se conjugam no espaço e tempo e que condicionarão 
a sua execução (e.g., imprevisibilidade da conjuntura internacional, desempenho da economia 
nacional e local, fontes de financiamento, decisões e opções políticas, etc.), o exercício que pode ser 
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efetuado no momento não poderá constituir mais do que um cenário prospetivo e com o alcance 
possível e instrumentos disponíveis. Isto é tão mais verdade se não nos abstermos de reconhecer a 
forte mudança que os territórios e as sociedades estão a sofrer e que geram grandes incertezas. A 
programação que se propõe é assim apenas orientadora e não absolutamente vinculativa. 
 
De modo a facilitar a sua apreensão e análise, as ações e o respetivo calendário proposto, num 
cenário de relativa flexibilidade, bem como os custos estimados e fontes de financiamento 
prováveis, são expostos num quadro integrador (vd. quadro IX.4.1) dos diversos elementos que 
concorrem para a execução, utilizando para o efeito a técnica do semáforo1. 
 

                                                             
1 Isto é, utilizando a cor verde, para traduzir os compromissos especialmente prioritários para colocar a estratégia no sentido da visão 
assumida, constituindo em todo o caso ações dependentes do município ou onde este se assume como ator fundamental, e que 
decorrem de necessidades claramente sentidas pelos atores locais; o amarelo para representar as ações que não constituem prioridade 
imediata, sobretudo no quadro conjuntural atual, e cujo plano de financiamento, à luz dos meios disponíveis e face aos instrumentos 
de financiamento existentes é de difícil planeamento e programação, e cuja responsabilidade poderá depender ou não diretamente do 
município; o vermelho, para assinalar todas as ações que assumem um papel secundário para colocar a estratégia no sentido da visão, 
que são, à partida, mais difíceis de concretização na conjuntura atual, independentemente dos atores responsáveis. 
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Quadro IX.4.1 

Programa de Execução e Plano de Financiamento1 
 

DESIGNAÇÃO 
Calendário Custo  

(estimativa €) 

Fontes 

Financ. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

Portal de negócios de Viana do Alentejo (produtos e serviços)             

Formação orientada para liderança, motivação e gestão do tempo e da qualidade para as pequenas empresas             

Criação de um gabinete de apoio ao empresário/ uma equipa de apoio à iniciativa de atividade económica             

Ampliar e qualificar os “espaços industriais” existentes             

Criar uma cooperativa (ou afim) agropecuária que promova parceiras, potencie o emparcelamento e ganhos de escala para uma produção intensiva;             

Inovar na produção e projeção dos chocalhos             

Criar uma associação de produtores de Viana             

Criar um centro de negócios multifuncional: exposição, distribuição e comercialização (mercado local) e venda de produtos locais;             

Envidar fortes e agressivas campanhas de promoção dos produtos locais;             

Promover a realização de um fórum (bianual) de empresários agrícolas (e outros) da região/país, apresentar boas práticas, discutir estratégias, cimentar parcerias, 
etc.. 

            

Elaborar planos e projetos orientadores da requalificação urbana das sedes de freguesia, com enfoque especial sobre os “centros históricos” (Viana e Alcáçovas);             

Criar um programa de apoio e/ou incentivos à reabilitação urbana, tendo e.g. temáticas específicas: fachadas, pátios/logradouros orientados para espaços públicos, 
cobertura (substituição de materiais menos nobres), edifícios devolutos; 

            

Plano de reconversão de imóveis devolutos             

Lançar concursos de ideias para reabilitações dos espaços públicos             

Dignificar áreas degradadas e/ou subaproveitadas, criando novos espaços verdes, dedicados ao ócio, lazer e desporto recreativo;             

Requalificar e dignificar as entradas de Viana do Alentejo e Alcáçovas prioritariamente             

Estabelecer parcerias público-privado ou privado-privado para apoiar a reabilitação urbana             

Explorar sinergias e parcerias para a implementação de ações de desenvolvimento concretas a prazo (e.g., na área da produção, certificação, imagem, áreas 
industriais) 

            

Promover a total cobertura das sedes de freguesia com rede de internet wireless             

Infraestruturar e equipar o espaço de feiras de Alcáçovas             

                                                             
1 Na coluna do Custo Total, onde constam os valores calculados (por estimativa) para cada ação/projeto, os espaços em branco correspondem a ação e/ou projeto para os quais ainda não foi possível apurar um valor final. 
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Recuperar o Paço dos Henriques (biblioteca, posto de turismo e museu)             

Requalificar paisagisticamente os espaços de recreio e lazer             

Ampliar o cemitério de Alcáçovas             

Laçar uma campanha de planos/estudos e projetos de execução visando promover em todas as sedes de freguesia (espaço público e edifícios públicos) as 
acessibilidades e mobilidade para todos com base na abordagem do design for all (barreiras físicas, sociais, de comunicação, acesso a serviços, etc.) 

            

Rever e completar a toponímia de arruamentos no concelho, em particular nas sedes de freguesia             

Promover uma revisão geral da sinalética do concelho (orientadora e de trânsito), utilizando, no caso da sinalética orientadora, placas tipificadas             

Criar um serviço de transporte permanente de apoio a idosos (avaliar a possibilidade de parcerias público-privadas)             

Beneficiação dos arruamentos nas sedes de freguesia;             

Criar serviços acessíveis (e-governement, mobiliário, equipamentos de apoio)             

 

Promover a iluminação do castelo em particular e do centro histórico de Viana             

Reviver e recriar, em feira, mercado medieval ou teatro medieval interativo com o público, com periodicidade bianual, o momento da assinatura do “Tratado de 
Alcáçovas-Toledo”, explorando, nomeadamente: 
a. a razão do local da assinatura (Alcáçovas) 
b. o contexto histórico da assinatura 
c. o marco e o contributo do tratado para a globalização 

2. Promover uma geminação com Espanha-Toledo 

          

 

 

Desenvolver campanhas de marketing que divulguem e potenciem a Sra. d’ Áires (basílica e festa religiosa)             

Elaborar um plano ou projeto municipal (e/ou intermunicipal) para o desenvolvimento do turismo acessível e sustentável, potenciando a criação de uma rede turística 
regional 

            

Promover, como princípio, momentos de participação e auscultação dos stakeholders (fora de auscultação pública) no processo de desenvolvimento (da estratégia 
aos projetos específicos) 

            

Disponibilizar permanentemente um espaço de questões/sugestões no site do município, que garanta uma resposta; 
Estabelecer parcerias com entidades de apoio social (e.g., Caritas, ou outros) 

            

Elaborar um plano de marketing territorial             

Desenvolver campanhas de charme e de promoção do concelho a nível nacional e internacional, valorizando a riqueza patrimonial, os produtos genuínos e o legado 
histórico 

            

Envolver os operadores turísticos na promoção do destino Viana do Alentejo             

Concursos de ideias para renovação de estabelecimentos (hotéis, restaurante, bares/cafés, oficinas, etc.) (por rua, praça, tipologia, sede de freguesia, etc.);             

Criar uma imagem para ao concelho ancorada no património, recursos locais (espaço, terreno agrícolas, disponibilidade de água, sol), produtos genuínos e legado 
histórico 
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Certificação de qualidade de estabelecimentos             

Programa de formação em atendimento             

Programa de formação em práticas de marketing comercial             

Compromisso com as empresas de fazer separação e deposição seletiva dos lixos             

Formação orientada para liderança, motivação e gestão do tempo e da qualidade             

Prémio de reconhecimento para a melhor renovação de estabelecimento comercial (restauração ou hotelaria ou outro)             

Fomentar a profissionalização da produção biológica (hortícolas, leite, queijo, carne, mel, azeite, pimentão)             

Certificar a qualidade de processos e produtos locais (hortícolas, leite, queijo, carne, mel, azeite, pimentão)             

Certificar a origem (e.g. Denominação de Origem) dos produtos             

Criar um museu vivo do chocalho e da arte chocalheira             

Protocolar com Universidades de a avaliação do potencial de utilização dos “mármores de Viana             

Criar uma loja virtual para a divulgação e comercialização dos produtos locais (webizar o comércio)             

Procurar integrar Viana no perímetro de rega do Alqueva;             

Elaborar plano ou projeto de requalificação do bairro social de Viana do Alentejo             

Preservação dos valores ambientais da Serra de Viana             

Melhoria do sistema de limpeza urbana (espaços públicos, incluindo vias) nas sedes de freguesia              

Campanha de sensibilização, junto da comunidade e atores locais, visando a redução do consumo energético e água             

Incentivos locais e campanhas de sensibilização ao aproveitamento da energia solar             

Sobretaxar imóveis devolutos, tendo em vista incentivar a sua reabilitação ou venda             

Estudar e diligenciar sobre a instalação em Viana do Alentejo de um centro desportivo de alto rendimento, incluindo desportos adaptados             

Renovar a rede de infraestruturas de abastecimento de água mais antiga e degradada ou mais perigosa para a saúde pública             

Promover a total cobertura do concelho com a rede de água e esgotos             

Requalificar e dinamizar o pavilhão da Gamita             

Adaptar a biblioteca a espaço de interpretação e oficina do chocalho             

Adaptar funcionalmente o centro cultural de Alcáçovas             

Criar um espaço de jogo e recreio infantil no bairro dos Barracões             
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Criar um circuito pedonal e ciclável do bairro dos Barracões a Alcáçovas             

Instalar um canil municipal             

Aumentar a oferta de equipamentos e serviços de apoio à população idosa             

Promover a diversificação e especialização dos serviços de apoio social             

Estudo de reordenamento do tráfego e circulação (rodoviária, clicável, pedonal) nas sedes de freguesia, associando a alteração da funcionalidade das vias. Neste, 
entre outros, conceber: 
a. uma rede de ciclovias, especialmente entre as escolas e o centro das localidades 
 b. uma ciclovia de ligação de Viana à Igreja Sra. d’Áires, adjacente à EN 384 e via local de acesso pelo Cemitério, com eventual prolongamento em circuito pelo 
setor Oeste da Sra. d’Áires até Viana (pela “Azinhaga do Campo da Bola” fazer a ligação à EN 384) 
c. pedonalizar ruas, segregadas total ou parcialmente ao trânsito automóvel 

          

‘ 

 

Qualificar em termos paisagísticos e funcionais o parque de estacionamento junto do cineteatro em Viana             

Rever e completar a numeração de polícia do concelho             

Reforçar os serviços de transportes públicos internos (inter-freguesias) e de ligação a Évora, instigando à utilização de veículos adaptados à procura, amigos do 
ambiente e acessíveis a todos 

            

 

Criar um miradouro acessível na Serra de Viana             

Criar uma base de dados georreferenciada do património e elaborar carta(s) do património histórico-arqueológico e arquitetónico e natural do concelho;             

Proceder à recolha, sistematização e estudo do património imaterial com colaboração da comunidade local e de instituições de investigação, designadamente da 
gastronomia, cante alentejano e festividades 

            

Promover a requalificação, dignificação e valorização dos elementos patrimoniais: obras de requalificação e valorização, lançamento de concursos de ideias para a 
elaboração de projetos, apoios/parcerias público-privadas para o caso de património privado, benefícios fiscais ou outros para quem contribua para o objetivo, prémios 
para iniciativas, projetos ou obras 

          
 

 

Promover o enquadramento e valorização dos chafarizes e fontanários de Viana             

Requalificar e valorizar o património material, com prioridade: 
a. o Convento de Alcáçovas 
b. o Santuário da Sr.ª d’Aires e envolvente (com eventual prospeção arqueológica) 
c. a área envolvente à Anta de Aguiar 
d. a Ermida Sr. da Pedra 
e. o Convento da Nossa Senhora da Esperança; 
f. a Ermida de São Geraldo 
g. o Poço Novo e envolvente 

h. o Paço dos Henriques 

          

 

 

Criar um museu ou centro de interpretação vivo do chocalho             

Criar uma escola tradicional, eventualmente associada ao centro de interpretação, do chocalho             



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
213 

Fomentar a criação de um centro de produção oleira, eventualmente, com a criação de parcerias privado-privado e público-privado (ou em alternativa um centro 
polivalente de artesanato, para produção, divulgação, interpretação do chocalho e olaria: um espaço conjunto 

            

Criar uma janela virtual para divulgação e venda do chocalho, da arte chocalheira e da olaria de Viana, da renda e crochet             

Elaborar uma carta turística do concelho             

Elaborar uma carta turística de grande escala para as sedes de freguesia de Viana e Alcáçovas;             

Criar roteiros turísticos com referências ao património, aos eventos, aos espaços culturais;              

Musealizar o castelo de Viana;             

Construir um parque de campismo             

Criar uma estação de autocaravanismo (e inscrevê-las nas rotas);             

Desenvolver um sistema de disponibilização e de gestão de informação direcionado para os serviços do município específicos (e.g., obras municipais, sinalética, 
património, proteção civil, “gestão” dos PMOT’s, etc.) e para o exterior apoiado, nomeadamente, nos Sistemas de Informação Geografia (consulta dos IGT, espaços 
industriais, localização de serviços autárquicos ou outros, etc.) 

          
 

 

Estimular a criação de grupos de ação setoriais para a sustentabilidade;             

Melhorar o funcionamento do centro de saúde e extensões: atendimento, permanência de profissionais, urgências             

Criar serviços ambulatórios e de cuidados continuados             

 

Criar um serviço integrado de resposta à saúde, pobreza, isolamento e exclusão social             

Criação de um centro de acolhimento de idosos (centro de dia; lar 3.ª Idade)             

Criar uma bolsa de voluntariado para apoio à saúde, isolamento e exclusão social             

Criar um programa de apoio às famílias mais desfavorecidas             

Criar um programa apoio e incentivo ao arrendamento social             

Criar condições para formação ao longo da vida com: 
a. a criação de um centro de educação e formação ao longo da vida; 
b. a promoção de uma parceria com IEFP instalado em Évora usufruindo das instalações que estão a ser criadas com a instalação da Embraer; 

          
 

 

Criar uma imagem e símbolo para os produtos de origem, qualidade e genuinidade             

Certificar os produtos de origem, qualidade e genuinidade             

Realizar seminários/encontros subordinados ás especificidades do território municipal, divulgando-o e promovendo-o;             

Integrar nas rotas regionais os diferentes recursos do concelho             
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Estudar a melhor localização para áreas de localização empresarial e industrial, incluindo para acolher pequenas e médias empresas, verificando a possibilidade de 
instalar uma grande área localização empresarial inter-freguesias (Viana-Aguiar) 

          

 

 

Apoiar iniciativas complementares à atividade agrícola             

Certificar os chocalhos e a arte chocalheira             

Elaborar a revisão do PDM privilegiando a manutenção do sistema de povoamento e a homogeneização das malhas urbanas             

Elaborar um plano de Urbanização para Viana do Alentejo e Alcáçovas             

Recuperação ambiental e paisagística das pedreiras esgotadas             

Aproveitamento e valorização da estação CF (estudo, projeto)             

Elaborar cartografia de suscetibilidade e riscos naturais e antrópicos para o concelho             

Elaborar um plano estratégico de desenvolvimento intermunicipal             

Adaptar funcionalmente o antigo cinema             

Construir um pavilhão desportivo em Aguiar             

Reforçar os meios humanos e materiais dos bombeiros voluntários de Viana             

Reforço da intermodalidade associada à rede ferroviária             

Projetar e construir um parque de estacionamento estratégico, com parqueamento de pesados, em Viana             

Construir uma via circular a Viana do Alentejo             

Beneficiação das vias: 

a. EN 254 (Viana-Évora por Aguiar) (bermas) 

b. EN 257 e EN 380 (Alcáçovas-Évora) 

c. Alcáçovas-Alcácer do Sal (por Santa Ana) (pavimentação, bermas, sinalética); 

d. Viana-S.Bartolomeu do Outeiro 

e. Viana-Alcáçovas (bermas, sinalética) 

          

 

 

Garantir a melhor localização do nó de acesso do IC33 a Viana             
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Proceder a uma classificação potencial dos diversos elementos             

Qualificar a oferta turística com a reabilitação e valorização do alojamento existente e da restauração: sensibilização, recuperação dos edifícios e do mobiliário, captar 
novos investidores, eventualmente, nas cadeias hoteleiras 

          
 

 

Criar um hotel ou uma pousada acessível, a preços acessíveis             

Aproveitar sinergias de proximidade para potenciar a oferta de alojamento (e.g., parceria com Pousada de Alvito)             

Relocalizar o Posto de Turismo de Viana do Alentejo para o interior do castelo             

Construir habitações sociais ou promover a reabilitação de habitações existentes com vista ao arrendamento social             

Criação de uma escola agrícola (centro de inovação agrícola) (eventualmente uma extensão da Universidade de Évora ou Beja)             

 

Procurar fomentar o desenvolvimento de escolas modelo ao nível pedagógico e ambiental             

Criar uma escola de artes e ofícios tradicionais             
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DO PLANO DE FINANCIAMENTO 

 
Para concretizar as ações consubstanciadas no PDM é necessário que estejam reunidas as 
condições elementares, que suportem e viabilizem a sua materialização, destacando-se entre outras, 
as de natureza financeira. Assim, além das receitas próprias do município e/ou provenientes do 
Estado, há ainda meios de financiamento externos, nomeadamente, parcerias com os demais 
stakeholders e atores privados. Estes são aliás, per se, determinantes para a 
execução/operacionalização do PDM já que o sucesso de alguns projetos poderá depender da sua 
iniciativa e envolvimento. Acresce a estes, sem prejuízo de outros, os fundos comunitários, 
nomeadamente do QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional)1, através dos respetivos 
Programas Operacionais (PO). No entanto, o QREN encontra-se em fase terminal e relativamente ao 
próximo quadro comunitário, a informação disponível ainda não permite enquadrar as ações/projetos 
no mesmo.  
 
Esta situação associada à crise económica e financeira com contornos acentuados sobre a Europa e 
particularmente sobre Portugal, que de momento está sujeito a um ajuste económico ao abrigo do 
PAEF (Programa de Assistência Económica e Financeira), gera grandes incertezas relativas a um 
provável e real financiamento dos projetos do plano de iniciativa pública exclusiva.  
 
Por esse motivo, não obstante serem identificadas as estimativas de custo de cada ação, não são 
definidas as fontes de financiamento externas, remetendo essa programação para a fase de execução 
do plano, em oportuna articulação com as grandes opções do plano do Município (GOP). 
 
 
 

 
 

                                                             
1 Que constitui o enquadramento para a aplicação da política comunitária de coesão económica e social em Portugal no período 2007-
2013. 
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IX.4.5. MONITORIZAÇÃO, PRAZO DE EFICÁCIA E DINÂMICA 
 
 
O PDM, enquanto instrumento de planeamento por excelência, deverá ser dinâmico de modo a 
ajustar-se à realidade dialética, no espaço e no tempo, sob prejuízo de se tornar obsoleto ao ponto 
de, em vez de potenciar os objetivos para os quais foi desenvolvido na essência – em primeira análise, 
o desenvolvimento sustentável do território -, se transformar num instrumento estrangulador e 
maligno. 
 
Decorre daqui a necessidade de estar munido dos mecanismos que garantam a sua monitorização, 
ou seja, a avaliação da sua execução e o alinhamento com a visão estratégica e modelo de 
ordenamento do território e desenvolvimento assumidos. Só assim poderá sofrer os ajustes 
necessários às mudanças ocorridas e/ou preconizadas.  
 
Por outro lado, em convergência com o que consagra o n.º 1 do artigo 144.º e n.os 3 e 4 do artigo 
146.º do RJIGT, a relevância dada à monitorização do PDM, assumida como um dos seus 
instrumentos fundamentais de execução e operacionalização. Do ponto de vista prático, a 
monitorização, no âmbito do planeamento e ordenamento do território, pode ser entendida como um 
processo dinâmico e contínuo de recolha e avaliação de informação sobre um determinado fenómeno, 
por forma a perceber da sua evolução e do alinhamento do mesmo em relação aos resultados que se 
pretendem alcançar. 
 
Nestes termos, a monitorização assume-se como um elemento estratégico que permitirá uma recolha 
e análise sistemática de informação relativa à evolução do plano e da realidade a que se dirige, 
necessária para promover os ajustes tidos como necessários em relação a um determinado fim.  
 
Deste modo, apesar do n.º 3 do artigo 98.º do RJIGT prever 10 anos como limite máximo de eficácia 
do PDM, as mudanças no território e sociedade - variáveis externas ao plano e concelho que atuam 
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de “fora para dentro” - podem ser de tal ordem que o plano poderá representar um obstáculo à 
estratégia assumida ou desejada para o desenvolvimento do território, exigindo assim que este 
sofra ajustes de fundo (figura IX.4.3). Ademais, as dinâmicas internas que o Plano sofre, decorrentes 
do amadurecimento da sua gestão e do próprio estado do ordenamento do território local - variáveis 
que atuam de “dentro para dentro”, resultado da dinâmica do concelho e execução do PDM -, poderão 
também exigir e potenciar ajustes tão mais profundos quanto o afastamento desse à realidade 
territorial a diversas escalas e âmbitos (figura IX.4.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclui-se assim que, durante a eficácia do plano, é determinante para o sucesso da estratégia de 
desenvolvimento por esse assumida acautelar, através da monitorização, a boa execução desse e 
sempre que oportuno ativar os instrumentos de dinâmica (artigo 93.º do RJIGT) de modo a promover 
os ajustes conducentes a reporem a estratégia no sentido da visão assumida e/ou desejada. 
 
Atentos à dinâmica dos diversos elementos que podem influenciar a eficácia do PDM e, em bom rigor, 
o estado do ordenamento do território, entende-se que o PDM de Viana do Alentejo atingirá a sua 
plena maturidade entre os 5 e os 7anos de eficácia. No 5.º ano deverá ser profundamente avaliado 

Figura IX.4.3 

Dinâmica e fatores da monitorização 
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e ponderadas as suas opções estratégicas e de ordenamento, devendo necessariamente ser revisto 
com 7 anos de eficácia1. 
 
Assim, a revisão/alteração do plano poderá decorrer, para além das condições definidas no n.º 2 do 
artigo 95.º do RJIGT, da monitorização do plano e identificação de desvios em relação à política de 
ordenamento e de desenvolvimento preconizada e à sua dinâmica. Para o efeito propõe-se desde 
logo uma matriz de monitorização concebida atendendo à diversidade das ações a medir. 
Consubstancia-se assim em diversas possibilidades de avaliação a adotar em função da ação 
concreta a medir, podendo aferir-se do grau de desenvolvimento de uma dada ação em percentagem, 
quantitativos absolutos (o número de ações/projetos/iniciativas desenvolvidas), e ainda qualitativa, 
fornecendo à partida uma grande imagem (em execução, executado, não executado). Será, deste 
modo, possível ajustar a cada tipologia de ações o melhor instrumento de medida, o que permitirá, 
em sede de avaliação de cada uma das fases de monitorização apontadas, perceber do grau médio 
de execução do PDM numa escala de 1 a 5 (em que 1 e 2 é negativo, 3 é suficiente, 4 bom e 5 muito 
bom) (vd. quadro IX.4.2). 
 
A dinâmica do PDM fica ainda condicionada pela necessidade de atualizar 2 , através da boa 
republicação, da: 
 
1. planta de condicionantes relativamente aos seguintes elementos: 
a. risco de incêndio sempre que o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI) seja revisto; 
b. áreas ardidas que deverão ser objeto de atualização anual integrando as áreas ardidas com 

referência a 31 de Dezembro de cada ano, nos termos definidos no DL 327/90, de 22 de outubro 
na sua redação atual, atendendo às restrições que lhe estão associadas; 

                                                             
1 A revisão ou alteração mais profunda do plano deverá sempre ser precedida de uma fundamentação técnica e científica que conclua 
sobre o desvio do plano em relação ao previsto, e a identificação das variáveis a alterar e a demonstração da consequente 
compatibilidade com o restante plano. 
2 Não obstante esta figura não constituir um procedimento de dinâmica de IGT, nos termos do artigo 93.º do RJIGT, considera-se que 
o PDM pode prever instrumentos que promovam a sua atualização. 
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c. imóveis classificados atendendo às servidões que decorrem do seu perímetro de proteção (zona 
geral de proteção ou zona especial de proteção); 

 
2. planta de ordenamento relativamente aos seguintes elementos: 
a. zonas ameaçadas pelas cheias e inundações naturais que deverão ser objeto de monitorização 

constante, de onde poderá resultar a necessidade de alterar a delimitação atual; 
b. a identificação dos bens de interesse na medida em que poderão ser identificados outros bens a 

sujeitar ao mesmo regime. 
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Quadro IX.4.2 

Matriz de monitorização 
 

AS AÇÕES 

Unidade de medida 
Avaliação 

% de Execução Quantidade 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nº Executado Em Execução Não Executado 1 2 3 4 5 

Tip
olo

gia
 da

 aç
ão
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Decreto-lei 39/2008, de 7 de março retificado pela Declaração de retificação 25/08, de 6 de maio e 
alterado pelo Decreto-lei 228/09, de 14 de setembro - estabelece o regime jurídico da instalação, 
exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos. 
 
Decreto-lei 327/90, de 22 de outubro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 28-C/91, de 28 de 
Fevereiro e alterado pela Lei 54/91, de 8 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de Fevereiro e 
pelo Decreto-lei 55/2007, de 12 de março que foi retificado pela Declaração de Retificação n.º 
37/2007, de 9 de maio - regula a ocupação do solo nos povoamentos florestais percorridos por 
incêndio. 
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PARTE X. CONCLUSÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                           

 
 224 

 
 

X.1. REMATE CONCLUSIVO 
 
 
O Plano Diretor Municipal é um instrumento complexo pela transversalidade temática e visão 
integradora e multissectorial que apresenta, e por isso muito exigente em relação à necessidade de 
integrar e ponderar múltiplos interesses em presença, nomeadamente de âmbito público. Isto nota-
se, desde logo, pela constituição da Comissão de Acompanhamento. A elaboração de um PDM é 
assim, sempre, um desafio talvez maior quando se trata de uma revisão pois o legado e a herança 
do PDM eficaz obriga a que se aprenda com os erros e se procure melhorar tanto do ponto de vista 
material como de conteúdos, objetivos e mecanismos de execução. Foi essa a nossa grande ambição, 
balizada, inevitavelmente, pelo quadro jurídico e atores envolvidos, nomeadamente, os que integram 
a CA. 
 
No final, após uma ampla auscultação das entidades e orientados por uma forte participação pública 
desenvolvida no âmbito da estratégia de desenvolvimento, a proposta de plano apresenta-se com 
relativa robustez e traz valor acrescentado ao território e ao plano de primeira revisão quer do ponto 
de vista material e documental como, ainda, em termos dos mecanismos de execução previstos. 
Ainda assim não está isento de críticas e algumas fragilidades, que assumimos, poderão certamente 
ser colmatadas, como aspiramos, com a sensibilidade e o conhecimento das entidades que 
compreendem a CA e que sobre ela se pronunciarão. 
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