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Plano de Pormenor na modalidade específica de Plano de Intervenção no  

                      Espaço Rústico da Herdade do Serrinho, freguesia de Santana da Serra, 
                      Concelho Ourique (PCGT-ID 221) 
 
 
 

Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da 

Informação de Serviço deste Instituto, com o nº INT/2019/9736[DVO/DEOT/VC], 

bem como dos despachos que sobre a mesma recaíram. 

 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

 

 

 

Fernanda Praça 

Diretora de Departamento 
de Ordenamento Turístico                                                                   
 

                                               
 

Em anexo: O mencionado 

 

 C/c: C.M. Ourique 
 

Exmo(a). Sr.(a) 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo 
Avª. Engº. Arantes e Oliveira, 193 
7004-514   ÉVORA 

 

 

ASSUNTO:  
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Informação de serviço n.º INT/2019/9736/DVO/DEOT/VC 
 
ASSUNTO: Plano de Pormenor na modalidade específica de Plano de Intervenção no 
Espaço Rústico da Herdade do Serrinho, em Santana da Serra. 
Concelho de Ourique (PCGT-ID 221) 
Processo nº: 14.01.11/583 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Visto. Concordo. 
 
O presente Plano de Pormenor, na modalidade específica de Plano de Intervenção no 
Espaço Rústico da Herdade do Serrinho, em Santana da Serra, elaborado no 
seguimento da convocatória para a respetiva Conferência Procedimental, carece de 
ser complementado e retificado, conforme parecer técnico que antecede e respetivo 
despacho da Sr.ª Diretora de Departamento, pelo que não reúne condições para 
emissão de parecer favorável.  
 
Comunique-se, via PCGT, à CCDR Alentejo e à Câmara Municipal e Ourique, 
manifestando, desde já, disponibilidade para participação em reunião de trabalho, 
prévia ao procedimento de concertação formal previsto no Art.º 87.º do RJIGT, caso se 
entenda oportuno. 
 
 

 Leonor Picão 
 

 

 

Diretora Coordenadora 

30.08.2019 
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Informação de serviço n.º INT/2019/9736/DVO/DEOT/VC 
ASSUNTO: Plano de Pormenor na modalidade específica de Plano de Intervenção no Espaço 
Rústico da Herdade do Serrinho, freguesia de Santana da Serra, Concelho de Ourique (PCGT-

ID 221) 
PROCESSO: 14.01.11/583 
__________________________________________________________________ 
 
Visto. Concordo. 
 

O parecer que antecede incide sobre a proposta do Plano de Intervenção no Espaço Rústico 
(PIER) da Herdade do Serrinho, e é elaborado no seguimento da convocatória para a 
respetiva Conferência Procedimental, a realizar no próximo dia 3 de setembro, nos termos do 
disposto nos n.º 3 e 4 do art.º 86.º do RJIGT. 

 
Conforme expresso na Informação de serviço, a área de intervenção do PIER da Herdade do 
Serrinho apresenta um elevado potencial para o desenvolvimento turístico devido à 

proximidade ao plano de água da Albufeira de Santa Clara, bem como às características de 
preservação da paisagem da área de intervenção e envolvente. Sublinha-se a importância da 
implementação de projeto turístico para o desenvolvimento económico do concelho de 
Ourique, suportado na dinamização da atividade turística proporcionada pela implementação 
do Plano, que vem prever a instalação de 60 camas em empreendimento(s) de TER 
concorrendo para a criação de emprego e atração e fixação de população nas aldeias 
vizinhas. 

 
Contudo, e conforme melhor expresso na Informação, a proposta de Plano carece de ser 
complementada / retificada, atentos os aspetos identificados na Informação, sublinhando-se, 
em especial, a necessidade de identificar em concreto qual ou quais as tipologias de 

empreendimentos de TER que se pretende implementar, face às especificidades de instalação 
de cada uma delas, bem como a respetiva articulação com a delimitação do(s) “espaços de 

ocupação turística” e com o parcelamento proposto. 
 
Assim, e atentos os aspetos identificados no ponto III.3 da Informação de serviço, 
designadamente com fundamento nas questões de legalidade identificadas, não se 
encontram reunidas as condições para a emissão de parecer favorável.  
 
À consideração superior, com proposta de comunicação, via PCGT, à CCDR Alentejo e à 

Câmara Municipal e Ourique. 
 
Mais proponho manifestar desde já disponibilidade deste Instituto para reunião de trabalho, 
prévia ao procedimento de concertação formal previsto no Art.º 87.º do RJIGT, caso se 
entenda oportuno. 
 

A Diretora do Departamento de 

Ordenamento Turístico 
 

28/08/2019

X

Assinado por: FERNANDA DE BASTOS PRAÇA  
 



 
 
DIREÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA OFERTA   
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO TURÍSTICO 
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Informação de serviço n.º INT/2019/9736/DVO/DEOT/VC 
28/08/2019 

 
ASSUNTO:  Plano de Pormenor na modalidade específica de Plano de Intervenção no Espaço Rústico da 

Herdade do Serrinho, freguesia de Santana da Serra, Concelho de Ourique (PCGT-ID 221) 
PROCESSO:  14.01.11/583 
 

 
I. ENQUADRAMENTO  

 
O presente parecer incide sobre a proposta de Plano de Pormenor na modalidade específica de Plano de 
Intervenção no Espaço Rústico da Herdade do Serrinho (PIERHS), e é emitido no âmbito das competências 
previstas na alínea b) do n.º 2 do art.º 21º do Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos (RJET), na 
redação dada pelo DL n.º 80/2017, de 30 de junho, por solicitação da Câmara Municipal de Ourique, remetida 
a estes serviços, em 7 de agosto (ENT/2019/17767), através da Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial 
(PCGT).  
 
A elaboração do PIERHS foi deliberada em reunião ordinária pública do dia 28 de março de 2018, da Câmara 
Municipal de Ourique (Aviso nº 5671/2018), encontrando-se a conferência procedimental agendada para dia 3 
de setembro do presente ano.   
 
O Turismo de Portugal (TdP), pronunciou-se sobre a versão preliminar no plano através da Inf. n.º 
INT/2019/453/DVO/DEOT/VC, com despacho de 15/01/2019, onde foi referida a necessidade de retificar a 
proposta por forma a compatibilizar o uso pretendido (Hotel Rural e respetivas componentes) com as 
disposições legais aplicáveis relativas à qualificação do solo rústico. Esta versão do plano previa a instalação 
de um único empreendimento de Turismo no Espaço Rural (TER), na modalidade de Hotel rural, com 37 
unidades de alojamento (35 suites e 2 quartos), que se distribuíam no edifício principal e em 8 núcleos 
edificados dispersos pela área do plano. 
 
II. DESCRIÇÃO  

 
Área de intervenção do plano 

 
O PIERHS abrange uma área territorial de 121,11 ha (correspondentes a 2 prédios rústicos), localizada na 
freguesia de Santana da Serra, na parte sudeste do concelho de Ourique, confinante com a Albufeira da Santa 
Clara.  
 
O território delimitado pelo plano, contempla uma área agrícola, atualmente em exploração, mas o seu 
território é maioritariamente florestal, caracterizado por uma forte presença de sobreiro. Na área do plano 
existem várias construções: um edifício principal, destinado a habitação (construção de piso único com 
326,09m2 de área de construção); dois edifícios de apoio à atividade agrícola (com 357,10m2 e 80,61m2 de 
área de construção) e uma ruina, localizada na parte norte da herdade. 
 
No que se refere ao enquadramento com os Instrumentos de Gestão Territorial  em vigor, a  área do plano  
encontra-se abrangida pelo Plano de Ordenamento da Albufeira de Santa Clara1 (POASC) que corresponde a 
cerca de 62% da área, sendo os restantes 38% abrangidos pela categoria de Espaços florestais de uso 
múltiplo da planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Ourique2 (PDMO).  Em termos de servidões 
e restrições de utilidade pública, importa salientar que a área do plano se encontra na globalidade em REN, 
sendo cerca de 64,8% em área de Montado de Sobro.  
 
A parte do PIERHS abrangida pelo POASC insere-se nos seguintes regimes de proteção:  

 Zona de Proteção Parcial (cerca 82,7%), onde se implanta a maior parte da edificabilidade.  Nesta 
área) é admitida a reabilitação, reconversão e ampliação das construções existentes para usos 
turísticos, nas modalidades de TER, desde que não ultrapassem, no seu conjunto, o número máximo 
de 150 camas (n.º 8 do art. 24º do regulamento do POASC). Sublinha-se que na zona de proteção 
parcial, de acordo com o SIGTUR, existe um empreendimento turístico “Santa Clara Country Hotel, 
com 38 camas; 

 Zona Reservada da Albufeira (cerca de 13,9%), onde são propostos equipamentos de apoio (casa dos 
barcos, casa de chá e de leitura). Nesta área, não são permitidas quaisquer construções, com exceção 

                                                           
1 POASC -RCM n.º 185/2007 de 21 de dezembro, com a redação dada pela RCM n.º 56/2014 de 22 de setembro. 
2 PDMO - RCM n.º 35/2001, de 3 de abril, com a redação dada pelo Aviso n.º 1534/2014, de 3 de fevereiro. 
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dos equipamentos previstos, designadamente de apoio às atividades secundárias integrados nas áreas 
de apoio à utilização do plano de água delimitadas na planta síntese (art. 21º e 22º do regulamento 
do POASC), não se encontrando nenhum dos equipamentos de apoio propostos no plano dentro 
destas áreas.   
 

O POASC delimita, na sua planta de Síntese, 7 áreas com vocação para a instalação de novos 
empreendimentos turísticos (art. 23º), com um limiar máximo de 300 camas turísticas, não se inserindo a 
área do plano em nenhuma delas. 
 
Tendo em conta a versão final da revisão do PDM de Ourique (apreciada por este Instituto, em 30/04/2019, 
através da Inf. n.º INT/2019/5250/DVO/DEOT, com parecer favorável condicionado), a qualificação do solo 
prevista na área de intervenção do PIERHS abrange as categorias e subcategorias, identificadas no quadro 
seguinte:  

 

 
Fig. 1 – Qualificação do solo na área do PIERHS de acordo com a versão final da revisão do PDMO 

 
Modelo de Ordenamento do plano 
 

O modelo de ordenamento proposto baseia-se na valorização agrícola, ambiental e paisagística da área de 
intervenção apostando na produção agroflorestal e no turismo rural. Este modelo, promove a sustentabilidade 
ambiental, social e económica local e municipal quer através da criação de emprego, quer através do uso 
múltiplo do solo rústico.  
 
O Plano assume a classificação do solo definida na revisão do PDM de Ourique e procede à reorganização e 
desagregação das classes e categorias de uso do solo nela referidas, por forma a adequar a qualificação do 
solo ao modelo de organização espacial preconizado. 
 
Em termos de requalificação do solo o PIERHS define as seguintes áreas funcionais: 

 Áreas agrícolas;  

PDMO em Vigor Proposta de revisão do PDMO 
Faixa de proteção às 
albufeiras  

Espaços Agrícolas – Subcategoria Outros espaços agrícolas 

Espaços Florestais - Espaços Mistos de Uso Silvícola com Agrícola 

Estrutura ecológica municipal  
Espaços florestais de uso 
múltiplo  

Espaços Agrícolas – Subcategoria Outros espaços agrícolas 

Espaços Florestais nas subcategorias: 
 Espaços florestais de produção 
 Espaços florestais de conservação 
 Espaços Mistos de Uso Silvícola com Agrícola 

Estrutura ecológica municipal  



 
 
DIREÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA OFERTA   
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO TURÍSTICO 
 

 

Turismo de Portugal, IP 
Rua Ivone Silva, Lote 6  1050-124 Lisboa - Portugal  T. +351 211 140 200  F. +351 211 140 830   NIF: 508 666 236  
info@turismodeportugal.pt  www.turismodeportugal.pt   www.visitportugal.com 
 

Pág. 3/6 

 

 Áreas de povoamento de sobreiro; 
 Áreas agro-silvo-pastoris;  
 Áreas com particular interesse natural, cultural e paisagístico; 
 Áreas de ocupação turística; 
 Áreas de recreio informal; 
 Outros equipamentos e infraestruturas; 

 

 
Fig. 2 – Planta de implantação do PIERHS 

 
As áreas de ocupação turística correspondem a 4 áreas delimitadas na planta de zonamento (figura anterior) 
que correspondem ao polígono máxima de implantação das “unidades de turismo em espaço rural (TER) 
propostas, com os seguintes parâmetros de edificabilidade: 
 

Identificação Área de 
construção 

existente  (m2) 

Área de 
construção 

máxima (m2) 

Número máximo 
de pisos acima do 

solo 

Índice de 
impermeabilização 
do solo máximo 

Uso Número 
máximo 

de camas 
Edificação 
existente “Monte” 

326,09 3.500, 00 

2 0,15 TER 60 

Edificação 
existente “Apoio 
agrícola” 

80,61 500 

Edificação 
existente “ruina” 

-- 500 

Edificação nova  ---- 500 
Totais 406,70 5.000,00 2 0,15 TER 60 

 
Por forma a viabilizar as 4 áreas de ocupação turística propostas, inseridas em REN -  Áreas de risco de 
erosão, o plano propõe a sua desafetação fundamentada na “reabilitação de edificações abandonadas e 
reconversão para empreendimento turístico isolado - atividade completar da exploração agrícola”, no caso das 
construções existentes e no caso da edificação nova, pela “viabilidade do empreendimento turístico em espaço 
rural, construção de uma nova unidade.”.     
 
O objetivo principal do PIERHS é a construção de empreendimentos turístico, na figura de ETI - TER, através 
da:  Reabilitação e ampliação do monte existente e de 2 construções existentes e da construção de um novo 
edifício. O plano prevê ainda outras ações nomeadamente:  recuperação de caminhos rurais/ percursos; 
delimitação de pequenas zonas de estadia; requalificação paisagística dos espaços agrícolas envolventes das 
edificações; demolição do armazém existente e recuperação paisagística dessa área; recuperação do sistema 
de montado e agroflorestal e a valorização das galerias ripícolas; Construção de infraestruturas ambientais 
(ETA, ETAR e bombagens) e recuperação uma das ETAR existentes.  
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III. ANÁLISE   
 
1. A área do PIERHS apresenta um potencial turístico devido à proximidade com a Albufeira de Santa Clara e 

às características e de preservação e da biodiversidade paisagísticas existentes na envolvente e no próprio 
terreno de intervenção. Sublinha-se a importância do projeto para o município, em termos de 
desenvolvimento económico, suportado na dinamização da atividade turística, promovendo a criação de 
emprego e a atração e a fixação de população nas aldeias vizinhas. Destaca-se ainda a requalificação do 
património edificado existente e da valorização dos recursos naturais existentes no território de 
intervenção, bem  como a aposta em sistemas autossustentáveis, como a eficiência energética e o 
autoabastecimento que promovem a sustentabilidade ambiental do projeto, indo ao encontro dos objetivos 
da Estratégia do Turismo 2027 (ET27), em particular do eixo prioritário de atuação - Valorização do 
Território, onde se inclui o desenvolvimento sustentado da atividade turística associada à exploração dos 
recursos naturais e endógenos regionais e locais, de forma a potenciar economicamente o património 
natural e rural e assegurar a sua conservação.  
 

2. Na atual versão do PIERHS, o modelo territorial de ocupação do solo difere da anterior versão analisada 
pelo TdP, salientando-se a delimitação de Áreas de ocupação turística, não previstas na qualificação do 
solo do anterior modelo territorial e a redução substancial de edificabilidade dispersa. Sublinha-se ainda 
que o modelo territorial da presente versão do PIERHS se baseou na qualificação do solo da versão final da 
revisão do PDMO, sobre a qual o TdP emitiu parecer favorável condicionado, tal como já acima referido. 
Verificou-se ainda que o valor da Intensidade turística concelhia do concelho, referida no relatório do 
plano, foi retificada em consonância com o alerta efetuado no anterior parecer do TdP.  

 
Tendo em conta que o PIERHS se insere na área do POASC, procedeu-se à analise da oferta de alojamento 
turístico perspetivado na área do POASC, com base nos dados do Registo Nacional do Turismo (RNT) e na 
informação georreferenciada do Turismo de Portugal, I.P. (SIGTUR), tendo-se identificado dois 
empreendimentos turísticos -  o Santa Clara Country Hotel de 4*, com 38 camas fixas/utentes (localizado 
na zona de proteção parcial) e a Casa de Campo do Castro da Cola, com 14 camas fixas/utentes 
(localizado na zona de proteção do Castro da Cola) -  com um total de 52 camas fixas/utentes.  

 
Sublinha-se ainda que dentro da área de abrangência do POASC, o TdP emitiu parecer favorável ao projeto 
para a instalação de dois Hotéis de 5 estrelas: “Moura Encantada Hotel”, com 36 camas, (localizado na 
área de vocação turística nº 4) e “Oikos Hotel”, com 60 camas (localizado na área de vocação turística nº 
1) - com um total de 96 camas/utentes. Sublinha-se que o TdP desconhece a evolução destes projetos, 
bem como de eventuais pretensões de novos empreendimentos turísticos, sobre os quais não emitiu 
parecer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 – Localização georreferenciada da oferta do alojamento turístico existente e previsto na área do POASC.  
 

Projetos com 
parecer favorável 
do TdP  

 

Projetos de ET 
existentes 

Legenda: 

 



 
 
DIREÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA OFERTA   
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO TURÍSTICO 
 

 

Turismo de Portugal, IP 
Rua Ivone Silva, Lote 6  1050-124 Lisboa - Portugal  T. +351 211 140 200  F. +351 211 140 830   NIF: 508 666 236  
info@turismodeportugal.pt  www.turismodeportugal.pt   www.visitportugal.com 
 

Pág. 5/6 

 

 
 

 
Em suma, de acordo com a análise efetuada conclui-se que na zona de proteção parcial do POASC, apenas 
estão comprometidas 38 camas do Hotel existente “Santa Clara Country Hotel” de 4*, encontrando-se 
ainda disponíveis 112 camas do limiar das 150 camas turísticas definidas no regulamento do POASC (nº 8 
do artigo 24º) para a instalação de TER.  

 
3. Da análise efetuada aos elementos que constituem o plano, verificaram-se as seguintes situações: 

a) Relativamente ao modelo de ocupação territorial do PIERHS, em particular as Áreas Ocupação 
Turística, delimitadas na planta de zonamento, da leitura do relatório não é clara a forma de 
instalação de empreendimentos turísticos nas 4 áreas delimitadas. Se por um lado, na definição das 
Áreas Ocupação Turística do artigo 7.º, n.º 4, alínea e), refere que “correspondem às unidades de 
turismo em espaço rural (TER)”, por outro lado, no relatório é referido várias vezes “empreendimento 
turístico” (pág. 45, 55).  Caso seja  pretensão a instalação de um único empreendimento turístico,  
não faz sentido a delimitação de 4 Áreas Ocupação Turística, desde logo porque o empreendimento 
turístico é constituído, não só  pelas  unidades de alojamento e edifício principal, mas pelo conjunto de 
estruturas equipamentos e serviços complementares (tal como refere o artigo n.º 2 do RJET e o  
artigo n.º 3 da Portaria  n.º 937/20018, de 20 agosto  que estabelece os requisitos mínimos dos 
empreendimentos turísticos no Espaços Rural) ou seja os acessos, a área de estacionamento, as áreas 
de equipamento e áreas verdes envolventes às edificações que  também fazem parte do 
empreendimento turístico e devem estar inseridas dentro da área delimitada como Área de Ocupação 
Turística. Neste sentido, caso se deverá ser delimitada uma única área de ocupação turística para a 
instalação do empreendimento turístico.  

Regulamento  

b) Artigo 7.º, n.º 4: Falta identificar “Área de recreio informal”, caracterizada no artigo 16.º; 

c) Artigo 12.º, alínea d): A eventual instalação de empreendimentos turísticos para além daquele(s) 
expressamente previsto(s), implicaria violação do próprio plano, que não prevê tal situação, não 
relevando, portanto, o teor do parecer do ICNF. Neste sentido propõe-se eliminar esta alínea ou 
ajustar;  

d)  Artigo 12.º, alínea i): Não está previsto no plano local destinado a campismo e caravanismo, pelo que 
a redação deverá ser ajustada ou então ser eliminada esta alínea;   

e) Artigo 13.º, nº 3: As funções que os edifícios existentes podem assumir são as que estão previstas no 
plano. A serem possíveis outras, deverão ser claramente identificadas ou, no mínimo, assegurar a 
compatibilidade com os usos previstos;  

f) Artigo 14.º: No título deste artigo deverá ser acrescentada a palavra “agrícola”, por forma a não se 
confundir com a exploração turística também existente no plano; 

g) Artigo 15.º, n.º 1: Deverão ser identificadas quais a(s) tipologia(s) de empreendimentos turísticos 
dentro do TER, que podem ser instaladas, desde logo para aferir da conformidade da proposta com os 
requisitos de instalação e funcionamento preconizados no RJET para as diversas tipologias dentro do 
TER; 

h) Anexo 1 (Quadro de edificabilidade): A capacidade máxima do(s) empreendimento(s) turístico(s) 
deverá ser definida, para além do nº. de camas, pelo n.º máximo de unidades de alojamento (artigo 
8.º do RJET); 

i) Anexo 1 (Quadro de edificabilidade): Não se alcança a relação do parcelamento proposto com os usos 
definidos, designadamente com o(s) empreendimento(s) turístico(s) previsto(s);  

j) Deverá ser definida uma dotação de estacionamento máximo para o(s) empreendimento(s) 
turístico(s) a instalar, por forma a poder ser verificada a conformidade com os requisitos mínimos de 
instalação e funcionamento preconizados no RJET para as diversas tipologias dentro do TER. 
Considerando que o PDMO em vigor não define parâmetros de estacionamento para os 
empreendimentos turísticos, devem ser adotados os parâmetros definidos na versão final da revisão 
PDMO para os empreendimentos turísticos (artigo 81.º), por forma a que o plano fique em 
conformidade com o PDMO a ser publicado; 

 

III. Conclusão 
 
Considerando o atrás exposto, do ponto de vista turístico, pese embora a vocação turística da área do 
PIERHS, propõe-se a emissão de parecer desfavorável tendo em conta as situações de incumprimento com 
disposições legais elencadas nas alíneas a), g), h) e j) do ponto 4 e a situação de desconformidade com 
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Instrumentos de Gestão Territorial   referida na alínea c) do mesmo ponto. Alerta-se ainda para as situações 
identificadas nas alíneas b), d), e), f) e i) que configuram cometários e lapsos de redação.   
 
À consideração superior, 

 

   Vera Guedes, arqt.ª 
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Nº: PAREC/36/2019/DAI 
 
DATA: 2019-08-30 
 
 
ASSUNTO: EMISSAO DE PARECERES - PIER Herdade do Serrinho 
 
 
Em cumprimento do disposto no artigo 86.º do RJIGT D.L n.º 80/2015 de 14 de maio, informamos 
V. Exª que analisada a documentação enviada no âmbito da Conferência Procedimental a realizar 
no dia 2 de setembro, relativa ao Plano de Pormenor da Herdade do Serrinho (PIERHS), a Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo emite o seguinte parecer: 
 
A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo considera que o PIERHS, apresenta-se 
globalmente como uma mais-valia sectorial e regional. Sugerindo-se no entanto, que seja efetuada 
a alteração da planta de condicionantes, de modo a retirar da legenda a representação gráfica da 
Reserva Agrícola Nacional (RAN). Na medida em que a restrição pública RAN não está delimitada 
na planta de condicionantes. 

 
Em síntese e quanto aos demais elementos de análise, a Direção Regional de Agricultura e Pescas 
do Alentejo considera que estão reunidas as condições sectoriais necessárias para a emissão de 
parecer favorável à aprovação do Plano de Pormenor da Herdade do Serrinho. 
 



 

PLANO DE INTERVENÇÃO NO ESPAÇO RÚSTICO DA HERDADE DO SERRINHO 

PARECER DA EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA, SA 

Em cumprimento do disposto no artigo Art.º 86 do RJIGT, D.L. 80/2015 de 14 de maio, 
a EDP Distribuição - Energia, SA, através da Direcção de Rede e Concessões Sul emite, 
sobre o Plano de Pormenor em análise, o seguinte parecer: 
 
1º - A EDP Distribuição Energia, SA, não possui, no perímetro objecto do Plano de 
Pormenor em apreço, infraestruturas de base integrantes da Rede Nacional de 
Distribuição (RND) - Decreto-Lei 29/2006 de 15 de fevereiro, que inviabilizem a sua 
concretização. 

2º- Contudo, a área de intervenção apresentada no plano em análise é atravessada 
pela linha de Média Tensão BJ30-23-4-3-1-6-1 Monte do Albricoque entre os apoios   
P6 e P13. 

3º- De acordo com os elementos de Plano que nos foram apresentados, as futuras 
construções objeto deste parecer poderão interferir com a referida linha (BJ30-23-4-3-
1-6-1 Monte do Albricoque entre os apoios P6 e P13) pelo que deverão ser respeitadas 
as prescrições regulamentares definidas no Regulamento de Segurança de Linhas 
Elétricas de Alta Tensão, aprovado pelo Decreto Regulamentar Nº 1/92 de 18 de 
fevereiro. 
 

Aproveitamos a oportunidade para alertar para os perigos dos trabalhos na 
proximidade de instalações elétricas ativas, nomeadamente dos trabalhos de 
construção civil. Salientamos igualmente, que independentemente do conhecimento 
da EDP Distribuição da realização dos trabalhos em causa, a responsabilidade de 
qualquer acidente pertence integralmente ao responsável da obra, sendo as 
recomendações indicadas apenas por um contributo para a prevenção de acidentes. 
Entre os trabalhos que mais frequentemente dão origem a acidentes, constam: 
 
- Obras cujos trabalhos possam ocasionar que qualquer trabalhador, ferramenta ou 
material de construção (tábuas, vigas, ferros, etc.) se possam aproximar a menos de 4 
m de qualquer condutor da linha elétrica. 
- Escavação na vizinhança de postes que possa colocar em perigo a sua estabilidade. 
- Trabalhos que obriguem à utilização de gruas ou outros equipamentos que tenham 
de se mover debaixo ou na proximidade da linha. 
 
Importa por isso, que, durante a execução dos trabalhos sejam tomadas as devidas 
precauções por parte do responsável da obra de forma a impedir a ocorrência de 
qualquer uma das situações acima referidas. 
 
Em qualquer caso, durante e após o movimento de cargas, bem como na construção 
de edificações na proximidade da linha, deverá ser garantido o cumprimento estrito 
das distâncias mínimas de segurança à linha de alta tensão, nomeadamente as 



impostas pelo Art.º 29 do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta 
Tensão, aprovado pelo Decreto Regulamentar Nº 1/92 de 18 de fevereiro. 
 

4 º- Como não são referidas as necessidade energéticas, o ponto de ligação à rede e o 
tipo de rede a instalar serão definidos pelo Operador de Rede de Distribuição, sendo 
da responsabilidade dos respetivos promotores, os encargos decorrentes do 
estabelecimento das infraestruturas elétricas internas do empreendimento, da sua 
ligação à rede e das modificações da Rede de Média Tensão em exploração que vierem 
a revelar-se convenientes em consequência das eventuais interferências com o 
Empreendimento.   

 5 º - Nos termos do presente parecer, a EDP Distribuição Energia SA nada tem a obstar 
à concretização do Plano em análise, pelo que emite parecer favorável. 
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