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1. INTRODUÇÃO
O direito à participação no processo de planeamento encontra-se consagrado no artigo 6.º do Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) 1 que estabelece que “todas as pessoas, singulares
e coletivas, incluindo as associações representativas dos interesses ambientais, económicos, sociais e
culturais, têm o direito de participar na elaboração, na alteração, na revisão, na execução e na avaliação
dos programas e dos planos territoriais”; uma vez concluído o período de acompanhamento do plano (e
eventual período adicional de concertação) a câmara municipal procede à abertura do período de
discussão pública, etapa que antecede obrigatoriamente a aprovação do plano, e no decurso da qual “os
interessados podem apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões”.
Assim, findo o referido período de acompanhamento, o período de Discussão Pública da 1ª Revisão do
Plano Diretor Municipal de Ourique (PDMO) teve início a partir do quinto dia útil subsequente à
publicação do Aviso n.º 14301/2020, de 18 de setembro, e decorreu durante 30 dias úteis, em
cumprimento da deliberação da Câmara Municipal de 12 de agosto de 2020, e nos termos previstos no
artigo 89.º do RJIGT.
Reconhecendo a importância do envolvimento dos cidadãos no processo de planeamento e
desenvolvimento municipal, e independentemente dos momentos de participação pública previstos na
lei, os serviços técnicos da CMO foram auscultando ao longo do processo de revisão do PDM as
preocupações/sugestões dos munícipes, tendo algumas sido acolhidas durante as diversas etapas de
construção da proposta de plano, quando tal se revelou enquadrado na estratégia e modelo de
desenvolvimento municipal e em estreito respeito pelos fins da política pública de solos, de ordenamento
do território e de urbanismo (artigo 2.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio) e os objetivos da gestão
territorial (artigo 37.º do mesmo diploma). Relembra-se a este propósito que, conforme determina o
artigo 88º do RJIGT, ocorreu em janeiro de 2008 um momento inicial de participação (preventiva), na
sequência da deliberação de abertura do procedimento de revisão do PDM .
O presente documento constitui o relatório de ponderação da discussão pública da Revisão do PDMO e
tem como objetivos: explicitar a forma como se processou e decorreu a discussão pública; caracterizar e
ponderar o acolhimento das participações recebidas; e identificar e justificar eventuais alterações a incluir
na versão final do plano.
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Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO
2.1 O PROCESSO DE REVISÃO DO PDM
O Plano Diretor Municipal (PDM) de Ourique, em vigor, foi ratificado pela Resolução de Conselho de
Ministros n.º35/2001, de 3 de abril, tendo posteriormente sido objeto de retificação pela Declaração de
Retificação n.º 467/2010,de 9 de março, e de três alterações por adaptação – Aviso n.º 25833/2010, de
10 de dezembro, Declaração n.º167/2013, de 1 de agosto e Aviso n.º 1534/2014, de 3 de fevereiro – as
primeiras para adaptação ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo e última para
adaptação aos Planos de Ordenamento da Albufeira do Monte da Rocha e da Albufeira de Santa Clara.
Em Outubro de 2007 foi deliberada e aprovada a revisão do PDM de Ourique pela Câmara Municipal
devido a alguns desajustamentos entre o plano, a realidade e as dinâmicas concelhias.
O plano foi elaborado ao abrigo do novo quadro legal estabelecido pela lei de bases da política pública de
solos, de ordenamento do território e de urbanismo (LBPPSOTU), e do regime jurídico dos instrumentos
de gestão territorial (RJIGT). Congrega todas as disposições que vinculam os particulares em matérias de
ocupação, transformação e utilização do solo, definindo a classificação e qualificação do solo, nos termos
dos artigos 43º e 46º da LBPPSOTU e dos artigos 3º, 70º, 71º e 74º do RJIGT.
A proposta do Plano foi apresentada, por diversas vezes, à Comissão Consultiva, a última das quais
realizada a 17 de julho de 2020 (4.ª Reunião), com recurso a plataforma eletrónica. No dia 31 de julho de
2020 foi recebido o parecer final da CCDR-A nos termos do artigo 85º do RJIGT. Com a emissão deste
parecer, e conforme disposto no artigo 89º do RJIGT, foi concluído o período de acompanhamento e
concertação, o que permitiu à CMO elaborar a versão revista da proposta de PDM. Enfatizar que essa
proposta de plano é o resultado de um amplo processo de concertação entre o município e as inúmeras
entidades com interesses em presença no território concelhio.
Assim, a discussão pública submeteu-se uma versão do Plano já acompanhada e concertada,
proporcionando aos interessados a oportunidade formal de formulação de reclamações, observações e
sugestões que considerassem pertinentes. Terminado o período estabelecido para a discussão pública
foram analisados e ponderados os contributos recebidos, cujo resultado é formalizado com a elaboração
do presente relatório.

2.2 O PROCEDIMENTO DE DISCUSSÃO PÚBLICA
O procedimento de discussão pública da Revisão do PDM de Ourique decorreu nos termos definidos no
artigo 89.º do RJIGT que determina que uma vez “concluído o período de acompanhamento e, quando for
o caso, decorrido o período adicional de concertação, a câmara municipal, procede à abertura de um
período de discussão pública, através de aviso a publicar no Diário da República e a divulgar através da
comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e do respetivo sítio na Internet, do
qual consta o período de discussão pública e a forma como os interessados podem apresentar as suas
reclamações, observações ou sugestões”.
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A publicitação e divulgação da abertura do período de discussão pública da Revisão do PDM foi feita em
diversos meios de comunicação locais, nomeadamente jornais e rádios municipais e regionais, bem como
no sítio da internet do município.
ILUSTRAÇÃO 1: Divulgação da Discussão Pública da Revisão do PDM de Ourique

Fonte: sítio da internet do município (www.cm-ourique.pt)

Para consulta pública foram disponibilizados os seguintes elementos:

✓ Regulamento;
✓ Plantas de ordenamento;
✓ Plantas de condicionantes;
✓ Plantas dos aglomerados urbanos;
✓ Relatório do Plano;
✓ Relatório Ambiental;
✓ Programa de execução e Plano de financiamento;
✓ Planta de enquadramento regional;
✓ Planta de situação existente;
✓ Planta de riscos naturais, tecnológicos e mistos;
✓ Planta de compromissos urbanísticos;
✓ Planta de estrutura ecológica municipal;
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✓ Estudos de Caracterização e respetivas peças desenhadas;
✓ Mapa de ruído;
✓ Proposta de delimitação da RAN;
✓ Proposta de Alteração da RAN;
✓ Proposta de Alteração da REN;
✓ Parecer final, ata da comissão consultiva, pareceres emitidos e resultados da concertação.
Estes elementos foram disponibilizados para consulta, em formato físico no Edifício dos Paços do
Município, durante todos os dias úteis, no horário normal de expediente, podendo também ser
visualizados no sítio da internet do município.
Durante o período em que decorreu a Discussão Pública do plano os interessados puderam formular as
suas reclamações, observações, sugestões, ou pedidos de esclarecimento, por escrito, dirigidas ao
Presidente da Câmara Municipal, usando formulário criado para o efeito (Anexo 1), disponibilizado no
Edifício dos Paços do Município e também publicado no sítio da internet do município. O formulário
devidamente preenchido poderia ser entregue em mão nos serviços do município ou remetido por correio
normal ou via eletrónica.
Referir que o município tinha expectativa de promover a apresentação da proposta de plano junto da sua
população, agentes e atores locais, porém as restrições impostas pela pandemia de Covid-19 não o
permitiram, tendo os técnicos municipais envolvidos no processo de revisão procurado prestar o apoio
necessário aos munícipes que manifestaram a intenção de melhor conhecer o plano.
Terminado o período previsto para apresentação de participações na discussão pública, e mais uma vez
nos termos do artigo 89.º do RJIGT, a CMO procede à análise e ponderação das reclamações, observações,
sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados, ficando obrigada a resposta fundamentada perante
aqueles que invoquem, designadamente:

✓ A desconformidade ou incompatibilidade com programas e planos territoriais e com
projetos que devem ser ponderados em fase de elaboração;

✓ A desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis;
✓ A lesão de direitos subjetivos.
Uma vez efetuada a ponderação a CMO procede à divulgação dos resultados “designadamente, através
da comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e do respetivo sítio na Internet, e
elabora a versão final da proposta de plano para aprovação”. Assim, para os devidos efeitos, a
publicitação e divulgação do relatório de ponderação da discussão pública será feita na comunicação
social e disponibilizado no sítio da internet da CMO2.

2 À data do início do processo de Revisão do PDM de Ourique não se encontrava ainda em funcionamento a plataforma colaborativa.
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3. ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES
3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES
Durante os 30 dias (úteis) em que decorreu a Discussão Pública da revisão do PDM foram recebidas 22
participações. Findo esse prazo, foi entregue uma outra participação que o município entendeu também
considerar e ponderar.
Atendendo aos diversos constrangimentos impostos pela pandemia que se vive pode considerar-se que
houve um razoável envolvimento dos munícipes no processo, embora se reconheça que se este tivesse
decorrido em circunstâncias normais teria sido, certamente, recebido um maior número de participações.
Para a análise e posterior ponderação da viabilidade de acolhimento das participações procedeu-se à sua
caracterização e tipificação, de forma a, por um lado, uniformizar a abordagem, e por outro promover a
transparência e clareza da tomada de decisão.
Um primeiro dado a destacar é o facto de não ter sido apresentada nenhuma participação por parte de
serviços internos à organização (CMO) ou de qualquer entidade/organismo da administração central,
sendo que das 23 participações, 22 são de particulares (munícipes ou empresas) e uma é da Junta de
Freguesia de Santana da Serra.
As participações foram, num primeiro momento divididas em: reclamação; observação/sugestão; e
pedido de esclarecimento. De entre estes a maioria são reclamações (21), havendo uma que se
considerou tratar de uma observação/sugestão e um pedido de esclarecimento; estas duas últimas
situações apenas tecem considerações ou fazem comentários, não requerendo alterações específicas a
elementos do Plano.
As reclamações foram posteriormente tipificadas de acordo com o que o requerente pretende,
distinguindo:

✓ A. Classificação do solo: participações em que é requerida a alteração da classificação do
solo.

✓ B. Classificação do solo e exclusão de condicionantes: participações em que é requerida a
alteração da classificação do solo e a exclusão de áreas sujeitas a servidões e/ou restrições
de utilidade pública para viabilização da pretensão.

✓ C. Qualificação do solo: participações em que é requerida a alteração da qualificação do
solo.
Das 21 participações enquadradas na tipologia “reclamação” há apenas uma participação em que é
requerida a alteração da qualificação do solo (alteração da categoria de espaço dentro da mesma classe
de solo, neste caso solo urbano), pretendendo-se para as restantes 20 a reclassificação de solo rústico
para solo urbano, verificando-se que em 2 é também requerida a exclusão de REN. Assim, de acordo com
a tipificação acima há 18 participações do tipo A, 2 do tipo B e apenas 1 do tipo C.
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De entre as 20 reclamações que solicitam a reclassificação do solo importa realçar o facto de apenas 6
incidirem sobre parcelas que, no PDM em vigor, integravam o solo urbano, tendo sido reclassificadas no
âmbito da revisão do PDM.
Em termos de distribuição territorial, é possível verificar que a grande maioria das 23 participações
recebidas são referentes a parcelas em Aldeia de Palheiros (9) e na vila de Ourique (7). As restantes
participações encontram-se dispersas pelo território concelhio, havendo uma que não tem incidência
territorial (observação/sugestão).
No Anexo II encontram-se listadas as participações apresentadas ao município, contendo toda a
informação relevante para a sua caracterização/tipificação e a consequente fundamentação da
ponderação efetuada. De notar que as participações se encontram identificadas com o n.º de registo, uma
vez que a tabela não pode conter dados sensíveis à luz do Regulamento Geral de Proteção de Dados.

3.2 METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO
Conforme já referido, as participações dos munícipes foram apresentadas mediante o preenchimento de
uma Ficha de Participação (Anexo I),que foi acompanhada, quando aplicável, pela sua georreferenciação
por parte dos serviços técnicos do município.
As participações foram depois objeto de análise individualizada, e posteriormente, com apoio de toda a
informação pertinente e relevante para a tomada de decisão e subsequente elaboração da versão final
de plano, procedeu-se à sua avaliação e ponderação, tendo a apreciação de cada participação sido
classificada da seguinte forma:

✓ Acolhido: quando o requerido na participação apresentada foi acolhido na totalidade na
versão final do plano;

✓ Parcialmente Acolhido: quando apenas uma parte do requerido na participação
apresentada foi acolhido na versão final do plano;

✓ Não Acolhido: quando a participação apresentada não reunia condições para ser acolhida
na versão final do plano

✓ Previsto no Plano: quando o requerido na participação era redundante com o conteúdo dos
documentos da proposta de plano ou a sua concretização não estava impedida por estes.

✓ Fora do âmbito do Plano: quando o objeto da participação não tinha enquadramento no
âmbito da revisão do PDM.
A análise subjacente à tomada de decisão teve como premissa base o enquadramento nos princípios e
critérios de ordenamento e na metodologia adotada para a classificação e qualificação do solo, bem como
o estreito alinhamento com a estratégia de desenvolvimento local definida na construção da proposta de
plano. Embora se tenha procurado promover a convergência entre a defesa do interesse público e o
interesse privado, é essencial garantir que a aceitação das pretensões dos particulares não só têm o
necessário enquadramento legal, mas também não colocam em causa os objetivos estratégicos do plano,
nem o consenso alcançado durante o período de acompanhamento.
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Foi neste contexto que o município entendeu não acolher, por exemplo, as participações em que a
reclassificação de solo rústico em solo urbano implicava a criação de um novo perímetro urbano ou um
alargamento significativo do perímetro urbano proposto. Da mesma forma entendeu que deveria ser
evitada a aceitação das participações que envolvessem a necessidade de concertação com a
administração central no âmbito das suas tutelas específicas, nomeadamente no que respeita à
delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) e da Reserva Agrícola Nacional (RAN), exceto se estas
ocorressem em áreas urbanas edificadas ou infraestruturadas, ou de compromissos urbanísticos válidos,
o que não se verificou. Complementarmente foi também feita uma avaliação da ocorrência de riscos ou
vulnerabilidades territoriais (inundações ou cheias; perigosidade de incêndio; etc.) que pudessem
conflituar com a concretização da pretensão apresentada.
Estabelecidos os princípios genéricos enunciados acima, e uma vez analisados os argumentos
apresentados na exposição de cada uma das restantes participações em que era requerida a
reclassificação do solo procedeu-se à verificação dos seguintes critérios/pressupostos:

✓ A definição de solo urbano conforme artigo 10º da LBPPSOTU e do artigo 71º do RJIGT;
✓ A observação dos critérios definidos no n.º3 do artigo 7º do Decreto Regulamentar
n.º15/2015, de 19 de agosto;

✓ A confinância/proximidade a áreas integradas na classe de solo urbano.
Importa por fim enfatizar que na ponderação das participações recebidas foi assegurado um tratamento
equitativo, sustentado em fundamentos objetivos e claros, evitando criar situações de conflito entre
interesses em presença.
Mais se acrescenta que, tendo em consideração o tempo que decorreu desde o início do processo de
Revisão do PDM e a crescente urgência em ver aprovado um instrumento que melhor sirva os interesses
do município e dos seus munícipes, a CMO entendeu também não acolher nenhuma participação ou
promover alterações que pudessem vir a determinar a necessidade de encetar um novo processo de
discussão pública.

3.3 ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES
De entre as 23 participações apresentadas relembra-se que 21 foram consideradas reclamações, uma
observação/sugestão e um pedido de esclarecimento.
A participação considerada observação/sugestão não teve decisão, uma vez que se entendeu que não era
requerida qualquer alteração a elementos do Plano, resultando da análise da exposição que as sugestões
de alteração apresentadas têm por base o PDM (2001) e não a proposta de revisão em Discussão Pública.
Relativamente ao pedido de esclarecimento trata-se de uma questão fora do âmbito da revisão do PDM,
que contudo a CMO poderá esclarecer num outro contexto.
Em relação à reclamação que pretendia a alteração da categoria de solo urbano atribuída à parcela em
questão, entendeu-se, da exposição apresentada, que a pretensão do requerente se encontra prevista no
plano, não havendo por isso necessidade de introduzir qualquer alteração.
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Das restantes 20 reclamações que solicitavam a reclassificação de solo rústico em solo urbano a
ponderação, tendo em consideração a metodologia e os critérios estabelecidos, resultou no seguinte:

✓ Acolhida apenas para a participação n.º 13 , por se tratar de uma parcela com compromisso
urbanístico válido;

✓ Parcialmente Acolhidas cinco participações (n.ºs 11, 12, 16, 21 e 23), por se tratarem de
parcelas adjacentes ao solo urbano e servidas por arruamento infraestruturado;

✓ Não Acolhidas as restantes 14 participações, por não cumprirem os princípios de
ordenamento que pautaram a construção da proposta de plano, bem como os critérios de
ordenamento subjacentes à classificação do solo urbano previstos na legislação em vigor. A
fundamentação da decisão encontra-se descrita de forma individualizada no quadro do
Anexo II.
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4. ALTERAÇÕES DECORRENTES DA DISCUSSÃO PÚBLICA
Uma vez ponderados os resultados das participações recebidas são introduzidas nesta etapa do processo
de revisão do PDM, as alterações necessárias para que o Plano possa ser submetido à aprovação da
Assembleia Municipal, com o intuito da sua posterior publicação em Diário da República, permitindo, por
fim ao município dispor de um instrumento de planeamento consentâneo com a realidade em presença
e ajustado às necessidades atuais.
As alterações introduzidas na proposta de plano, decorrentes do processo de discussão pública resultam
de forma direta ou indireta das participações apresentadas e refletem o resultado da ponderação
efetuada pela CMO.
As alterações introduzidas na planta de ordenamento decorrem dos ajustamentos feitos em alguns
perímetros urbanos na sequência da integração das alterações requeridas nas participações que se
entendeu acolher (total ou parcialmente), tendo sido efetuada a alteração da classificação e consequente
qualificação do solo das parcelas em questão.
Referir que, conforme já enunciado, estas alterações assumem um carater residual e traduzem-se num
aumento de apenas 1,1% (3,12ha) da área de solo urbano do concelho face à proposta submetida a
Discussão Pública. Dos 3,12 ha objeto de reclassificação 2,72 ha são agora espaços habitacionais de tipo II
e 0,4 ha correspondem a áreas integradas na categoria de espaços de atividades económicas. Em termos
de distribuição territorial a sede de concelho viu a sua área urbana aumentar 1,41 ha, Aldeia de Palheiros
registou um aumento de 0,99 ha, Santana da Serra 0,57 ha e Santa Luzia apenas 0,17 ha.
Na sequência da alteração à classificação e qualificação do solo urbano, houve necessidade de alterar as
seguintes peças desenhadas:

✓ Planta de Aglomerados Urbanos, corrigindo o limite dos perímetros urbanos e a qualificação
do solo urbano das áreas objeto de reclassificação;

✓ Planta de Ordenamento- Risco de inundação ou cheia e Zonamento acústico, corrigindo a
delimitação das Zonas mistas e o limite dos perímetros urbanos;

✓ Planta de Compromissos Urbanísticos e Planta de Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos,
corrigindo o limite dos perímetros urbanos;
O relatório do plano foi alterado em tudo o que decorre das alterações introduzidas à planta de
ordenamento, designadamente, no capítulo relativo à classificação e qualificação do solo.
Em síntese, é possível concluir, tendo presente a contextualização exposta nos capítulos anteriores e a
síntese que consta do Anexo II, que as alterações introduzidas não constituem alterações substanciais que
ponham em causa os princípios subjacentes à proposta de plano, não comprometendo o amplo processo
de concertação que foi Revisão do PDM de Ourique.
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5. ERROS E OMISSÕES
No decurso do período de Discussão Pública a equipa técnica do município detetou um conjunto de
lapsos, incorreções e questões com necessidade de clarificação, que, mais uma vez, não afetando a
modelo territorial e a estratégia de desenvolvimento local definidos na proposta de Plano, se entendeu
ser o momento de retificar e esclarecer.
Assim, e complementarmente aquelas que são as alterações decorrentes da participação na Discussão
Pública, foram introduzidas as seguintes alterações aos elementos do Plano:

✓ Clarificação, no regulamento, da referência ao número de pisos, tendo sido acrescentado
que se trata de pisos acima da cota de soleira;

✓ Inclusão da representação gráfica da Reserva Ecológica Municipal na planta de
condicionantes, que por lapso não estava representada;

✓ Correção da representação gráfica dos Espaços Potenciais (Espaços de Exploração de
Recursos Energéticos e Geológicos) na planta de ordenamento;

✓ Atualização da base cartográfica na planta de Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos;
✓ Inclusão na planta de Compromissos Urbanísticos de um PIP (em falta) em Santana da Serra;
✓ Inclusão de toponímia em falta de alguns aglomerados em diversas peças desenhada;
✓ Atualização/correção da delimitação das ARU em vigor em diversas peças desenhada;
✓ Retificação do perímetro urbano de Ourique (espaços de atividades económicas) de forma
a integrar uma parcela propriedade do município, que se encontrava em solo urbano no
PDM (2001) e que por lapso não foi integrada na proposta de revisão.
Por fim, e de acordo com metodologia que tinha sido definida ao longo do processo de elaboração da
revisão do Plano, foram retiradas das plantas de condicionantes RAN e REN as áreas cuja exclusão foi
proposta e aceite na sequência da proposta de ordenamento da Revisão do PDMO.
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6. ANEXOS
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ANEXO I – MODELO DA FICHA DE PARTICIPAÇÃO NA DISCUSSÃO PÚBLICA
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14

15

ANEXO II – QUADRO SÍNTESE DA PONDERAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS DURANTE O PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA
Nº de Registo de
ordem entrada (nº)

01

6059

Data de
entrada

Local

29/09/2020

Courela
do Saraiva

Freguesia

Ourique

Pretensão

Tipo de
Pretensão I

Pedido de esclarecimento
relativo a afastamento de
Pedido de
edificações ao limite da esclarecimento
parcela

Tipo de
Pretensão II

Ponderação

Fundamentação

-

Fora de
âmbito do
plano

-

02

6218

06/10/2020

Aldeia de
Palheiros

Ourique

Reclassificação da parcela
em solo urbano

Reclamação

Classificação
do solo

Não
Acolhido

03

6279

07/10/2020

-

-

Alteração ao regulamento

Sugestão

-

-

12/10/2020

Aldeia de
Palheiros

Ourique

Delimitação de um Espaço
de atividades económicas
na proximidade de Aldeia
de Palheiros

Reclamação

Classificação
do solo

Não
Acolhido

04

6382

16

A reclassificação da parcela em solo urbano
implica a expansão do perímetro urbano
atual, que foi já significativamente ampliado,
de forma a integrar um conjunto de áreas já
edificadas e de promover a consolidação e
estruturação deste aglomerado, que com a
presente proposta passa a dispor de uma área
urbana significativa.
A exposição parece ter sido feita com base no
PDM (2001) e não com base na versão da
Revisão do PDM submetida a Discussão
Pública.
Esclarece-se que, de acordo com o
regulamento, são permitidas no solo rústico
diversas utilizações e ocupações, consoante a
sua qualificação.
A reclassificação da parcela em solo urbano
implicaria a criação de uma nova área urbana,
opção de ordenamento que não foi
considerada pelo PDM.
Nos termos do regulamento, no interior do
perímetro urbano de Aldeia de Palheiros é
permitida a instalação de atividades
económicas, desde que compatíveis com o
uso habitacional. Complementarmente, a
cerca de 3km do aglomerado foi delimitada
uma UOPG vocacionada para a instalação de
atividades económicas.

Nº de Registo de
ordem entrada (nº)

Data de
entrada

Local

Freguesia

Pretensão

Tipo de
Pretensão I

Tipo de
Pretensão II

Ponderação

05

6283

12/10/2020

Aldeia de
Palheiros

Ourique

Reclassificação da parcela
em solo urbano

Reclamação

Classificação
do solo

Não
Acolhido

06

6457

14/10/2020

Ourique

Ourique

Reclassificação da parcela
em solo urbano

Reclamação

Classificação
do solo

Não
Acolhido

07

6564

15/10/2020

Ourique

Ourique

Requalificação da parcela
de forma a viabilizar a
construção de armazém

Reclamação

Qualificação do
solo

Previsto no
plano

08

6607

16/10/2020

Aldeia de
Palheiros

Ourique

Reclassificação da parcela
em solo urbano

Reclamação

Classificação
do solo

Não
Acolhido

Santana
da Serra

Reclassificação da parcela
em solo urbano e exclusão
da REN para expansão de
estufas e construção de
laboratório

Reclamação

Classificação
do solo e
exclusão de
condicionante

Não
Acolhido

09

6645

19/10/2020

Rio Torto

17

Fundamentação
A reclassificação da parcela implicaria a
expansão do perímetro urbano, que foi já
significativamente ampliado, de forma a
integrar um conjunto de áreas já edificadas e
de promover a consolidação e estruturação
do aglomerado, que passa a dispor de uma
área urbana significativa.
Adicionalmente, referir que o IP1 constitui,
neste caso uma barreira à progressão urbana
que não se pretende contrariar.
A reclassificação da parcela implicaria a
expansão do perímetro urbano numa área
que não dispõe de infraestruturas e que não
contribui para a consolidação e estruturação
da sede de concelho.
De acordo com a exposição, e nos termos do
regulamento, a edificação em causa é
compatível com o uso habitacional.
A reclassificação da parcela implicaria a
expansão do perímetro urbano, que foi já
significativamente ampliado, de forma a
integrar um conjunto de áreas já edificadas e
de promover a consolidação e estruturação
do aglomerado, que passa a dispor de uma
área urbana significativa.
Adicionalmente, referir que o IP1 constitui,
neste caso uma barreira à progressão urbana
que não se pretende contrariar.
A reclassificação da parcela implicaria a
criação de uma nova área urbana, opção de
ordenamento que não foi considerada pelo
PDM.

Nº de Registo de
ordem entrada (nº)

10

6679

Data de
entrada

20/10/2020

Local

Aldeia de
Palheiros

Freguesia

Pretensão

Tipo de
Pretensão I

Tipo de
Pretensão II

Ponderação

Ourique

Reclassificação da parcela
em solo urbano

Reclamação

Classificação
do solo

Não
Acolhido

Reclamação

Classificação
do solo

Parcialmente
Acolhido

11

6828

22/10/2020

Ourique

Ourique

Reclassificação
da
totalidade da parcela em
solo urbano para permitir
destaque para habitação

12

6973

28/10/2020

Aldeia de
Palheiros

Ourique

Reclassificação da parcela
em solo urbano

Reclamação

Classificação
do solo

Parcialmente
Acolhido

Reclamação

Classificação
do solo

Acolhido

Reclamação

Classificação
do solo

Não
Acolhido

Reclamação

Classificação
do solo e
exclusão de
condicionante

Não
Acolhido

13

7013

28/10/2020

Santana
da Serra

Santana
da Serra

Reclassificação
da
totalidade da parcela
cedida pelo município à
JFSS em solo urbano para
que possa ser concretizado
um loteamento, conforme
PIP (agosto/2020)

14

7128

03/11/2020

Ourique

Ourique

Reclassificação da parcela
em solo urbano

03/11/2020

Aldeia de
Palheiros

Ourique

Reclassificação
das
parcelas em solo urbano e
exclusão da REN

15

7149

18

Fundamentação
A reclassificação da parcela implicaria a
expansão do perímetro urbano, que foi já
significativamente ampliado, de forma a
integrar um conjunto de áreas já edificadas e
de promover a consolidação e estruturação
do aglomerado, que passa a dispor de uma
área urbana significativa.
Adicionalmente, referir que o IP1 constitui,
neste caso uma barreira à progressão urbana
que não se pretende contrariar..
Por se tratar de uma parcela servida por
infraestruturas, adjacente ao perímetro
urbano, cuja ocupação não compromete a
compactação e consolidação do aglomerado,
foi aceite a reclassificação de parte da parcela
(0,34ha).
Por se tratar de uma parcela servida por
infraestruturas, adjacente ao perímetro
urbano, cuja ocupação não compromete a
compactação e consolidação do aglomerado,
foi aceite a reclassificação de parte da parcela
(0,69ha).
Por se tratar de parte de uma parcela cedida
pelo município à JFSS, que apresentou um PIP
para operação de loteamento em
agosto/2020, adjacente ao perímetro urbano
e que se encontrava classificada em solo
urbano no PDM (2001), foi aceite a
reclassificação de parte da parcela (0,51ha).
Por se tratar de uma parcela sujeita ao regime
da REN e não ter sido apresentada qualquer
fundamentação para a reclassificação do solo
entende-se ser de manter a situação atual.
Por se tratar de uma parcela sujeita ao regime
da REN, e não haver fundamento para a
reclassificação do solo entende-se ser de
manter a situação atual

Nº de Registo de
ordem entrada (nº)

Data de
entrada

Local

16

7175

03/11/2020

Santa
Luzia

17

6619

16/10/2020

Aldeia de
Palheiros

Freguesia

Pretensão

Tipo de
Pretensão I

Tipo de
Pretensão II

Ponderação

U.F. Garvão e Reclassificação da parcela
Santa Luzia em solo urbano

Reclamação

Classificação
do solo

Parcialmente
Acolhido

Ourique

Reclassificação
da
totalidade da parcela em
solo urbano

Reclamação

Classificação
do solo

Não
Acolhido

U.F.
Panóias e
Conceição

Reclassificação da parcela
em solo urbano para
instalação de um lar de 3ª
idade

Reclamação

Classificação
do solo

Não
Acolhido

18

7274

06/11/2020

Horta da
Fonte

19

7282

06/11/2020

Aldeia de
Palheiros

Ourique

Reclassificação da parcela
em solo urbano ou
alteração do uso

Reclamação

Classificação
do solo

Não
Acolhido

Garvão

U.F.
Garvão e
Santa
Luzia

Reclassificação
da
totalidade da parcela em
solo urbano

Reclamação

Classificação
do solo

Não
Acolhido

20

7332

09/11/2020

19

Fundamentação
Por se tratar de uma parcela servida por
infraestruturas, adjacente ao perímetro
urbano, que se encontrava classificada em
solo urbano no PDM (2001), e cuja ocupação
não compromete a compactação e
consolidação do aglomerado, foi aceite a
reclassificação de parte da parcela (0,16ha).
Manteve-se em solo rústico a parte da parcela
que se encontra dentro da faixa de proteção
da estrada nacional.
A reclassificação da parcela implicaria a
expansão do perímetro urbano, que foi já
significativamente ampliado, de forma a
integrar um conjunto de áreas já edificadas e
de promover a consolidação e estruturação
do aglomerado, que passa a dispor de uma
área urbana significativa.
Adicionalmente, referir que o IP1 constitui,
neste caso uma barreira à progressão urbana
que não se pretende contrariar.
A reclassificação da parcela implicaria a
criação de uma nova área urbana, opção de
ordenamento que não foi considerada pelo
PDM.
Por se tratar de uma parcela sujeita ao regime
da REN e não haver fundamento para a
reclassificação do solo entende-se ser de
manter a situação atual.
Relativamente à alteração de uso esta deverá
ser avaliada, nos termos do regulamento e do
RJREN.
A reclassificação da parcela implicaria a
expansão do perímetro urbano numa área
cuja ocupação não contribui para a
consolidação e estruturação do aglomerado.

Nº de Registo de
ordem entrada (nº)

Data de
entrada

Local

Freguesia

Pretensão

Tipo de
Pretensão I

Tipo de
Pretensão II

Ponderação

21

7338

09/11/2020

Ourique

Ourique

Reclassificação
da
totalidade da parcela em
solo urbano de forma a
permitir a construção de
uma habitação para venda

22

7384

09/11/2020

Ourique

Ourique

Reclassificação
da
totalidade da parcela em
solo urbano

Reclamação

Classificação
do solo

Não
Acolhido

23*

-

-

Ourique

Ourique

Reclassificação
da
totalidade da parcela em
solo urbano

Reclamação

Classificação
do solo

Parcialmente
Acolhido

Reclamação

Classificação
do solo

Parcialmente
Acolhido

Fundamentação
A parte da parcela edificada e confinante com
arruamento infraestruturado, encontra-se
em solo urbano.
Por se tratar de uma parcela servida por
infraestruturas, adjacente ao perímetro
urbano, e cuja ocupação não compromete a
compactação e consolidação do aglomerado,
foi aceite a reclassificação de parte da parcela
(0,24ha).
A reclassificação da parcela implicaria a
expansão do perímetro urbano numa área
cuja ocupação não contribui para a
consolidação e estruturação da sede de
concelho.
A parte da parcela edificada e confinante com
arruamento infraestruturado, encontra-se
em solo urbano.
Por se tratar de uma parcela servida por
infraestruturas, adjacente ao perímetro
urbano, e cuja ocupação não compromete a
compactação e consolidação do aglomerado,
foi aceite a reclassificação de parte da parcela
(0,25ha).

* Esta participação foi recebida fora do período de Discussão Pública, porém, entendeu o município considerá-la no âmbito do processo, tendo em consideração o seu teor e o impacto
residual sobre a proposta de Plano.
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ANEXO III – LOCALIZAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS DURANTE O PERÍODO DE
DISCUSSÃO PÚBLICA
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22

23

NOTA: A tracejado perímetros urbanos da Proposta de Plano submetida a Discussão Pública (julho 2020)
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