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Plano de Intervenção no Espaço Rústico (PIER) da Herdade do Serrinho 

 

 

ATA DA REUNIÃO DE CONCERTAÇÃO 

 

 

CAMARA MUNICIPAL DE OURIQUE / TURISMO DE PORTUGAL, I.P. 

 

 

Na sequência da Conferência Procedimental do PIER da Herdade do Serrinho ocorrida 

no passado dia 3 de setembro de 2019 no Serviço Sub-Regional de Beja da CCDR-

Alentejo, teve lugar a 15 de novembro de 2019, pelas 15 horas, a Reunião de 

Concertação com o Turismo de Portugal (TdP). ----------------------------------------------- 
 

A reunião teve por objeto a análise do teor do Parecer Desfavorável do TdP ─, 

Informação INT/2019/9736[DVO/DEOT/VC, de 30/08/2019 ─, no sentido de 

esclarecer ou propor alterações para ultrapassar as questões elencadas no referido 

parecer. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Por fim, as partes acordaram com a alteração proposta pelo TdP, sintetizada na Tabela 

anexa e que faz parte integrante da presente Ata, tendo o TdP encerrado a reunião com a 

emissão de Parecer Favorável ao PIER da Herdade do Serrinho. --------------------------- 

 

Lisboa, 15 de novembro de 2019 

 

 

Turismo de Portugal, IP__________________________________________________ 

 

 

 

Câmara Municipal de Ourique _____________________________________________ 
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TABELA DE ALTERAÇÕES PROPOSTAS 

 

 

Na tabela seguinte identificam-se todas as alterações efetuadas decorrentes das 

sugestões referidas no parecer: -------------------------------------------------------------------- 
 

 

Questão 
 

Alteração sugerida pelo TdP 

 

Alteração efetuada 

 

Comentários e lapsos de redação 

Ponto 3 b) Sugere retificação do número 4 do 

artigo 7º de modo a incluir as “áreas de 

recreio informal” 

Foi acrescentada uma alínea ao corpo do 

artigo 7º 

Ponto 3 d) Sugere a eliminação da alínea i) do 

número 1 do artigo 12º por não estar 

previsto nenhum local destinado a 

campismo ou caravanismo. 

Foi eliminada a alínea i) 

Ponto 3 e) Sugere clarificação do número 3 do 

artigo 13º acerca das funções admitidas 

para as edificações 

Foi melhorada a redação reforçando a 

necessidade de compatibilidade com os usos 

previstos no PIER 

Ponto 3 f) Sugere correção do título do artigo 14º, 

clarificando que as normas dizem 

respeito à “exploração agrícola” 

Foi retificado o lapso acrescentando a palavra 

“agrícola” no título  

Ponto 3 i) Questiona o parcelamento apresentado 

no quadro de edificabilidade anexo ao 

regulamento 

Foi esclarecido que se trata de uma divisão 

cadastral e os usos apresentados referem-se a 

cada parcela. 

 

Situações de incumprimento de disposições legais 

Ponto 3 a) Sugere a clarificação no relatório da 

forma de instalação do 

empreendimento turístico 

Foi esclarecido a pretensão de instalação de 

um único empreendimento turístico na 

tipologia TER, retificando o relatório nas 

páginas… 

Sugere delimitação na planta de 

implantação da área afeta à ocupação 

turística, onde devem estar inseridas os 

acessos, o estacionamento, os 

equipamentos e áreas verdes que faze 

parte do empreendimento turístico 

Na planta de implantação foram efetuadas as 

seguintes alterações: 

- Delimitação do polígono de implantação dos 

edifícios associados ao empreendimento 

turístico; 

- Delimitação de uma área afeta ao uso 

turístico, que engloba as quatro zonas atrás 

referidas. 

Ponto 3 g) Sugere a identificação das tipologias de 

TER admitidas no artigo 15º 

Foi retificada a redação do número 1 do artigo 

15º, acrescentando as tipologias de 

agroturismo e hotel rural. 

Ponto 3 h) Sugere a inclusão como parâmetro da 

capacidade de alojamento no quadro de 

edificabilidade anexo ao regulamento o 

número de unidades de alojamento. 

Foi retificado o quadro de edificabilidade, de 

modo a incluir este parâmetro. 

Ponto 3 j) Sugere a definição da dotação de 

estacionamento para o empreendimento 

Foram acrescentados critérios de 

dimensionamento para estacionamento, de 
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Questão 
 

Alteração sugerida pelo TdP 

 

Alteração efetuada 

turístico a instalar acordo com a proposta de revisão do PDM e 

de acordo com a legislação do turismo. 

 

Situação de desconformidade com IGT 

Ponto 3 c) Sugere a eliminação da alínea d) do 

número 1 do artigo 12º por não fazer 

sentido com a pretensão em causa 

Foi eliminada a alínea d) uma vez que não se 

pretende instalar mais do que um 

empreendimento turístico 
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