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Ponderação dos pareceres 

 

1 - A Conferência Procedimental do PIER da Herdade Torre Vã realizou-se no Serviço Sub-Regional 

de Beja da CCDR Alentejo dia 10 de dezembro de 2019. 

 

2 – Foram convocadas as seguintes entidades: 

- CCDR Alentejo 

- Agência Portuguesa do Ambiente 

- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

- Administração Regional de Saúde do Alentejo 

- EDP Distribuição 

- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 

 

3 – CCDR Alentejo 

 

Parecer Favorável, condicionado à introdução das alterações referidas no Ponto III e à obtenção 

do parecer favorável da APA/ARH Alentejo no que se refere à exclusão da REN. 

 

Foram consideradas e fundamentadas as questões suscitadas no Ponto III e foi obtido parecer 

favorável da APA/ARH sobre as exclusões da REN e sobre a proposta do PIER. 

 

Questões suscitadas acerca do Relatório Ambiental 

A] que era “omisso relativamente ao fundamento para a opção pelo espaço rústico em 

detrimento do espaço industrial para instalação da agro-industria”. 

 

B] que “não informa como a proposta do Plano Diretor Municipal poderá configurar estratégias 

que, no futuro, acautelem e permitam um planeamento atempado de situações como a deste 

PIER” 

Análise e Ponderação 

A] Nova redação do ponto “3 – Objeto da avaliação e quadro de referência estratégico”, em 

especial no ponto “3.1 – Justificação da necessidade do Plano” Neste ponto á justificado o 

porquê da escolha do solo rústico e da localização concreta. 

[Ver página 8 do RA] 

B] No ponto “8 – Conclusões” foi introduzido um parágrafo que sugere estratégias a considerar 

no processo de revisão do PDM de Ourique para acautelar e enquadrar futuros projetos 

similares em solo rústico.  

[Ver página 54-55 do RA] 
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Questões suscitadas acerca dos elementos constituintes do plano 

A] que “a qualificação do solo na área do plano deverá basear-se nas categoriais do solo rústico 

previstas no artigo 17.º do DR 15/2015…” 

 

B] que “não se entende o alcance do n.º2 do artigo 4.º do regulamento”. 

 

Análise e ponderação 

A] Tratando-se de um projeto que é, assumidamente, uma exploração agrícola composta 

essencialmente por estufas, para produção de plantas [cannabis] da qual fazem parte outras 

unidades de apoio e complementares, como o parque de resíduos, os reservatórios de água, 

os apoios administrativos, os laboratórios de apoio à investigação e uma unidade industrial 

para extração dos óleos da cannabis entende-se que a categoria que melhor enquadra o 

projeto no DR 15/2015 é a referida na alínea iii] do n.º1 do artigo 17.º do referido decreto: 

“Espaço destinado a equipamentos, infraestruturas e outras estruturas ou ocupações”. 

 

Esta categoria enquadra a especificidade do projeto, cuja principal atividade é a de produção 

de plantas “cannabis”, do DR 15/2015 e não impede que seja possível edificar uma unidade de 

extração de óleos que pode ter um CAE industrial ou outras de apoio como parque de resíduos 

ou armazenagem de produto acabado ou, ainda, unidade de produção de energia e a 

instalação de reservatórios de água. 

[Ver n.º2 do artigo 9.º do regulamento] 

 

B] O artigo 4.º foi reformulado de acordo com sugestão apresentada pela CCDR Alentejo. 

[Ver n.º2 e n.º3 do artigo 4.º do regulamento] 
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4 – Agência Portuguesa do Ambiente 

Na reunião da Conferência Procedimental a Agência Portuguesa do Ambiente colocou e 

solicitou o esclarecimento de várias questões. 

 

Questões suscitadas acerca dos elementos constituintes do plano 

A] Justificação técnica da inexistência do sistema lagoas / zonas húmidas; 

 

B] Apresentação de medidas de minimização face à impermeabilização do solo prevista; 

 

C] Fundamentação e clarificação da ligação às redes de infraestruturas abastecimento de água 

e drenagem de águas residuais. 

Análise e ponderação 

A] O relatório sobre as exclusões da REN foi complementado e reestruturado explicitando e 

fundamentando a inexistências das referidas lagoas e apresentando medidas de mitigação face 

à impermeabilização prevista. 

[Ver pontos 5 – Fundamentação da proposta da REN e 6 – Medidas de salvaguarda e de 

compensação ambiental, páginas 9 a 14 do Relatório de Exclusões da REN]. 

 

B] A CM de Ourique e/ou o promotor apresentam declarações da viabilidade de ligação às 

redes públicas relativas ao abastecimento de água e à receção das águas residuais. 

 

C] O Relatório do Plano foi complementado com a introdução de 2 novos pontos: 

Capítulo 7 - Medidas de salvaguarda e de compensação Ambiental; 

Capítulo 8 - Indicadores qualitativos e quantitativos que suportem a avaliação prevista no 

capítulo VIII do RJIGT. 

 

Em email de 17 de janeiro de 2020 [ver elementos anexos] dirigido ao Arquiteto João Laia a APA 

emite parecer favorável considerando: 

- Não ter nada a opor ao desenvolvimento do Plano 

- Que a fundamentação e as medidas de salvaguarda e compensação ambiental apresentadas 

justificam o parecer favorável ao processo de exclusão da REN 
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5 – Autoridade Nacional da Proteção Civil 

A entidade não esteve presente na Conferência Procedimental. No entanto ficou acordado que a 

entidade emitiria parecer até 03 de janeiro de 2020, tal como expresso na Ata. 

 

No dia 03 de janeiro a entidade emitiu parecer favorável ao PIER considerando que face às 

características do local e da pretensão não se identificam inconvenientes do ponto de vista de 

gestão dos riscos naturais e tecnológicos. 

 

 

6 – EDP Distribuição 

Emitiu parecer favorável, condicionado ao desvio da linha de média tensão. 

Na fase de execução da obra será realizado esse desvio. 

 

 

7 – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 

Emitiu parecer favorável. 

 

8 – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e Administração Regional 

de Saúde do Alentejo 

 

Estas entidades não estiveram presentes na Conferência Procedimental nem emitiram parecer. 

 

9 – Conclusão 

 

A proposta e os elementos do PIER foram alterados e conformados com as indicações dos 

pareceres reunindo, assim, condições para ser submetida ao processo de discussão pública. 

 

Neste processo de análise e de ponderação dos pareceres foram alterados os seguintes 

elementos do PIER, que se anexam:  

Planta de Implantação; 

Relatório do Plano; 

Relatório Ambiental; 

Relatório das Exclusões da REN 

 

 

 

 

Ourique, 20 de janeiro de 2020 
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Anexos 

 
Ata da reunião Procedimental e pareceres das entidades 

 

Elementos do PIER alterados após análise e ponderação dos pareceres 

Planta de Implantação; 

Relatório do Plano; 

Relatório Ambiental; 

Relatório das Exclusões da REN 

 



 

 

 

 





























João Laia

De: arhalt.geral [arhalt.geral@apambiente.pt]

Enviado: sexta-feira, 17 de janeiro de 2020 14:56

Para: João Laia

Assunto: FW: Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Herdade da Torre Vã - Ourique - PCGT - ID -
358 

Página 1 de 1

17-01-2020

S003249-202001-ARHALT.DRHI de 17 de janeiro

Ex.mo Sr. Arq.º João Laia

Apreciados os documentos remetidos na sequência da Conferência Procedimental do Plano de 
Intervenção em Espaço Rústico da Herdade da Torre Vã, realizada no passado dia 10 de 
dezembro de 2019, a APA/ARH do Alentejo, no âmbito das suas competências, nomeadamente o 
que se prende com os Recursos Hídricos e as zonas objeto de medidas de proteção dos mesmos, 
informa que não tem nada opor ao desenvolvimento do Plano.

No que concerne à exclusão da Reserva Ecológica Nacional, tendo presente a importância deste 
projeto na economia local e regional e a fundamentação agora apresentada no Relatório de 
Exclusões da REN, bem como, as medidas de salvaguarda e de compensação ambiental 
propostas, emite-se parecer favorável.

Mais se informa que todas as ações associadas ao uso, ocupação e transformação do solo na 
área de intervenção do plano em causa, que impliquem a utilização de recursos hídricos 
(exemplo: captação de água subterrânea, rejeições de águas residuais, etc...), tal como se 
encontra definido na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e no Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio (Regime de Utilização dos Recursos Hídricos), terão de obter o 
respetivo Título de Utilização dos Recursos Hídricos, a emitir pela APA/Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo, devendo para o efeito ser entregue o processo devidamente instruído, 
que poderá ser efetuado em www.apambiente.pt, através da plataforma de licenciamento online 
(Siliamb), podendo ser aplicável às utilizações dos recursos hídricos o Regime Económico e 
Financeiro dos Recursos Hídricos, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

Com os melhores cumprimentos,

Administração da Região Hidrográfica do Alentejo

Av. Eng.º Arantes e Oliveira, 193
7004-514 Évora | Portugal
Telefone: (+351) 266 768 200 | Fax: (+351) 266 768 230
arhalt.geral@apambiente.pt

apambiente.pt

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!
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Parcela única (coincidente com a Área de Intervenção)

Legenda

Áreas de Circulação

Área de Proteção e Enquadramento

Área afecta a Exploração Agrícola de precisão e hidropónica

Área afecta a Exploração Agrícola de precisão e hidropónica - Ampliação Programada

Qualificação do Solo - Espaço de Ocupação Compatível

Identificação da cartografia de referência na legenda das peças gráficas do PIER:19-0134-JS_Ourique_2k
Entidade Proprietária da Cartografia:
APHRIA
Entidade Produtora:
Socarto,Lda.
Série cartográfica oficial a que pertence:
Não aplicável
Data e número da homologação e entidade responsável pela homologação:
Referência do contrato da DGT - 2019-09-11-1330
Sistema de Referência:
ETRS89/ PT-TM06
Exatidão posicional planimétrica: Erro médio quadrático de 0,3 metros. 90% dos pontos com desvio menor do que 0,45 metros.
Exatidão posicional altimétrica: Erro médio quadrático de 0,4 metros. 90% dos pontos com desvio menor do que 0,65 metros.
Equidistância das curvas de nível: 2 em 2 metros

NCÂMARA  MUNICIPAL DE OURIQUE

Implantação
PIER HERDADE DA TORRE VÂ

data
novembro 2019

escala
1/2000

PPN da saída gráfica analógica = 0,41

1

Limites Administrativos do concelho de Ourique - Concelho e Freguesias
(Carta Administrativa Oficial de Portugal, DGT - Versão CAOP 2018.
Despacho Conjunto nº 542/99, de 31/05/1999, publicado no Diário
da República nº 156 de 07/07/1999)

Área de Intervenção

Classificação do Solo - Solo Rústico

Limites e outras indicações

Área (m2] Índices máximos Tipologia funcionalOcupação Impermeabilização
Parcela única [coincide com a Área de Intervenção] 618008 0,5 0,55 12

Exploração agrícola de precisão e hidropónica / produção e transformação cannabis medicinalÁrea afecta à exploração agrícola de precisão e hidropónica 234275 0,6 0,7 12
Área afecta à exploração agrícolade precisão e hidropónica / Ampliação Programada 202416 0,6 0,7 12

Área de proteção e enquadramento 171980 0,1 0,15 3,5
Áreas de circulação e estacionamento 9337

A alt ura da fachada pode ser excedida em casos de inst a lação de in fraest ruras / equipamentos t écn icos ind ispensáveis ao normal funcionamento da exploração agríco la  

Quadro Síntese - PIER Herdade Torre Vâ Altura máxima da 
Fachada (metros)
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Capítulo I – Disposições Gerais 

 

Artigo 1º - Objeto e âmbito 

1 – O presente Regulamento faz parte integrante do Plano de Intervenção no Espaço Rústico 

Herdade Torre Vã adiante designado por PIER, cuja área se encontra indicada na planta de 

implantação. 

 

2 – O regulamento, a Planta de Implantação e a Planta de Condicionantes estabelecem as regras 

e orientações a que deverá obedecer a ocupação, uso e transformação do solo, no âmbito do 

PIER. 

 

3 – O presente plano de pormenor foi elaborado nos termos do Decreto-Lei 80/2015, de 14 de 

maio. 

 

Artigo 2º - Natureza e vinculação 

O Plano tem a natureza de regulamento administrativo e as suas disposições vinculam as 

entidades públicas e os privados. 

 

 

Artigo 3º - Objetivos 

1 – Constitui objetivo do PIER enquadrar a instalação de uma exploração agrícola de precisão e 

hidropónica de produção e transformação de cannabis medicinal. 

 

2 – A instalação desse projeto concorre para os seguintes objetivos estratégicos do município: 

A] Promover políticas que favoreçam a coesão social e territorial e que contribuam para suster e 

inverter as tendências de perda de população; 

B] Diversificar, dinamizar e fortalecer a base económica local e em especial a economia do mundo 

rural; 

C] Atrair e fixar investimento e criar mais e melhor emprego; 

D] Valorizar e potenciar recursos num quadro de equilíbrio ambiental e paisagístico; 

E] Promover a sustentabilidade e boas práticas na ecoeficiência e na gestão do uso da água e da 

energia; 

F] Afirmar capacidade de compreender dinâmicas e oportunidades em especial, as emergentes e 

vencer inércias institucionais, cooperando e articulando com agentes e promotores. 
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Artigo 4º - Relação com outros instrumentos de gestão territorial 

1 – A área de intervenção do plano está abrangida pelos seguintes instrumentos de gestão 

territorial: 

A] Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território [PNPOT], aprovado pela Lei N.º 

99/2019 – Diário da República, 1ª Série, N.º 170, de 5 de setembro; 

B] Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo [Resolução do Conselho de 

Ministros N.º 53/2010, Diário da República, 1.ª Série, N.º 148, de 2 de agosto]; 

C] Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo [Portaria N.º 54/2019, Diário da 

República, 1.ª Série, N.º 29, de 11 de fevereiro]; 

D] Plano Diretor Municipal de Ourique, publicado no Diário da República, N.º 79, de 3 de abril, 

1ª Série, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/2001. 

 

2 – A área de intervenção do PIER integra, no PDM de Ourique, a classificação de “solo rural” e a 

qualificação de “espaços agrícolas – Áreas agrícolas preferenciais e espaços naturais – lagoas e 

faixas de proteção” cuja regulamentação se encontra expressa nas subsecções II e III, 

respetivamente, da “Secção II - Espaços Rurais, do Capítulo III - Uso Dominante do Solo” do 

regulamento do PDM de Ourique. 

 

3 – O PIER não é compatível com o PDM de Ourique e procede à sua alteração designadamente 

no que se refere: 

a] À qualificação do solo; 

b] Ao regime de uso e ocupação; 

c] Aos parâmetros e das regras urbanísticas. 

 

Artigo 5º - Elementos do Plano 

1 – O PIER é constituído pelos seguintes documentos: 

A] Regulamento; 

B] Planta de Implantação; 

C] Planta de Condicionantes; 
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2 – O Plano é acompanhado pelos seguintes documentos: 

A]  Relatório do Plano que inclui o Programa de Execução e o Plano de Financiamento e 

fundamentação da sustentabilidade económica e financeira; 

B]  Relatório Ambiental; 

C] Ficha de Dados Estatísticos; 

D]  Contrato de planeamento com a APL; 

E]  Planta de Localização; 

F]  Planta da Situação Existente e Ocupação do Solo; 

G]  Planta dos Traçados de Infraestruturas; 

H]  Planta Cadastral; 

I]  Planta de Cenários. 

Artigo 6º - Definições 

Os conceitos técnicos e definições adotados neste regulamento são os que constam da legislação 

em vigor, nomeadamente no Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio. 
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Capítulo II – Servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública 

 

Artigo 7º - Identificação e regime 

Na área de intervenção do plano são aplicáveis as servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública em vigor, nomeadamente o traçado de uma Linha de Média Tensão, assinalada 

e identificada na planta de condicionantes. 

 

Artigo 8º - Regime 

A ocupação, uso e transformação do solo, nas áreas abrangidas pelas servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública identificadas na planta de condicionantes obedece ao disposto na 

legislação aplicável e em vigor e cumulativamente as disposições do plano que com elas sejam 

compatíveis. 
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Capítulo III – Solo Rústico 

 

Seção I – Disposições Gerais 

 
Artigo 9º - Classificação e qualificação do solo 

1 – O PIER integra uma única parcela correspondente ao artigo rústico n.º 46 – seção B, não 

produzindo quaisquer efeitos de divisão ou transformação fundiária. 

 

2 – Independentemente de se tratar de uma única parcela, correspondente a um único artigo 

matricial e de posse exclusivamente privada, apresenta a seguinte classificação e qualificação do 

solo: 

Classificação Qualificação 

Solo rústico 

Espaços destinados a 

outras estruturas e 

ocupações  

Área afeta a Exploração Agrícola de Precisão e 

Hidropónica [Produção e transformação de cannabis 

para fins medicinais] 

Área afeta de Exploração Agrícola de Precisão e 

Hidropónica – Ampliação Programada 

Área de Proteção e Enquadramento 

 

 

3 – A área afeta a Exploração Agrícola de Precisão e Hidropónica e a área afeta a Exploração 

Agrícola de Precisão e Hidropónica - Ampliação Programada constituem, no seu somatório, o 

polígono de implantação máximo afeto à parcela. 

 

4 – A área de proteção e enquadramento tem por objetivo enquadrar o projeto na envolvente e, 

ainda, desempenhar a função de defesa e prevenção do risco de incêndio florestal. 
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Seção II – Uso, ocupação e transformação do solo 

 

Artigo 10º - Projeto de exploração agrícola de precisão e hidropónica 

1 – A globalidade da parcela, qualificada como “Espaços destinados a outras estruturas e 

ocupações” integra áreas específicas que orientam e programam o faseamento e a execução do 

projeto: 

A] Área afeta a Exploração Agrícola de Precisão e Hidropónica [Produção e transformação de 

cannabis para fins medicinais] 

B] Área afeta de Exploração Agrícola de Precisão e Hidropónica – Ampliação Programada 

C] Área de Proteção e Enquadramento 

 

2 – Sem prejuízo dos parâmetros urbanísticos definidos para cada uma dessas áreas especificas 

a intervenção sobre a globalidade da parcela não pode exceder os seguintes parâmetros 

urbanísticos globais: 

A]  Índice de ocupação do solo máximo – 0,50; 

B]  Índice de impermeabilização do solo máximo – 0,55 

 

Artigo 11º - Área afeta a exploração agrícola de precisão e hidropónica 

1 – Esta área destina-se à instalação de uma Exploração Agrícola de Precisão e Hidropónica de 

produção e transformação de cannabis para fins medicinais e corresponde ao polígono de 

implantação, máximo, da exploração agrícola.  

 

2 – Toda a edificação que integra a exploração agrícola deve incluir-se e não extravasar o polígono 

de implantação. 

 

3 – Admite-se a instalação de: 

A]  Estufas correspondentes a edifícios construídos em estrutura de aço e revestidos [paredes e 

tecto] a vidro, para produção de plantas; 

B]  Armazéns para efeitos de compostagem, parque de resíduos ou secagem de plantas; 

C]  Unidade de extração de óleos das plantas produzidas na exploração [THC e CBD], incluindo 

unidades que mereçam a classificação de indústria, nomeadamente estabelecimentos industriais 

do tipo I, com enquadramento no Regime Jurídico de Prevenção e Controlo Integrado de Poluição 

– Fabrico de produtos farmacêuticos incluindo produtos intermédios, conforme item 4.5 do Anexo 
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I do DL n.º 127/2013, de 30 de agosto e na alínea b) item 2 do artigo 11º do Decreto Lei n.º 

73/2015, de 11 de maio; 

D]  Armazenagem do produto acabado; 

E]  Laboratórios e salas destinadas a investigação e desenvolvimento; 

F] Equipamentos e infraestruturas para produção de energia [cogeração] e outras utilities 

essenciais ao funcionamento da exploração agrícola; 

G]  Serviços administrativos e outros associados ao processo de comercialização, negociação e de 

gestão da exploração agrícola 

H]  Reservatórios de água e gás; 

I]  Rede de circulação interna e estacionamento; 

J]  Outros equipamentos ou infraestruturas essências ao normal funcionamento da exploração 

agrícola.  

L] Vedações e / ou valas para recolha de águas pluviais e de drenagem. 

 

4 – Os edifícios que integram a exploração agrícola, funcionalmente ligados e articulados entre si, 

bem como as áreas de circulação e de estacionamento internas devem ser objeto de projeto de 

execução e não podem extravasar os limites do polígono que determina esta área.  

 

5 – Todos os edifícios, incluindo as estufas, apresentarão pisos impermeabilizados e sistemas 

climáticos automatizados para garantir que as condições e os fatores ambientais [luz, temperatura, 

humidade, pressão…] sob as quais as plantas sejam cultivadas possam ser rigorosamente 

controlados e regulados.  

 

6 – A ocupação admissível deve observar o cumprimento dos seguintes parâmetros urbanísticos 

máximos aplicados à globalidade da categoria de espaço: 

A]  Índice de utilização do solo máximo – 0,60; 

B]  Índice de ocupação do solo máximo – 0,60; 

C]  Índice de impermeabilização do solo máximo – 0,70; 

D]  Altura de fachada dos edifícios máxima – 12 metros; 

E]  Chaminés e outras infraestruturas técnicas indispensáveis ao normal funcionamento de 

exploração agrícola podem exceder a altura máxima de fachada. 

 



 

 

Plano de intervenção em solo rústico  

PIER Herdade TORRE VÂ 

OURIQUE 

 

 

 

9 / 12 

 

Regulamento 

Câmara Municipal de OURIQUE, dezembro 2019 

 

 

 

Artigo 12º - Área afeta a exploração agrícola de precisão e hidropónica – Ampliação 

Programada 

1 – A Área de reserva para a ampliação programada da Exploração Agrícola de Precisão e 

Hidropónica para produção e transformação de cannabis para fins medicinais, apenas poderá ser 

ocupada quando a referida no artigo anterior estiver total e funcionalmente ocupada e 

comprometida.  

 

2 – A ocupação desta área deve ser corresponder a uma ampliação / expansão da exploração 

agrícola existente e com ela manter uma relação funcional direta, articulada e dependente, não 

sendo admissível a ocupação com outras explorações agrícolas independentes da exploração 

agrícola existente. 

 

3 – As condições de uso, ocupação e transformação do solo e os parâmetros e regras urbanísticas 

aplicáveis são as definidas no artigo anterior. 

 

4 – Até à sua ocupação como expansão / ampliação da exploração agrícola esta área deve 

obedecer às seguintes orientações de uso e ocupação: 

A]  Manter um uso agricultado ou arborizado, desde que não envolva explorações silvícolas nem 

a plantação de eucaliptos e de espécies resinosas e invasores; 

B]  A arborização, ainda que dispersa, deve recorrer a espécies autóctones que favoreçam a 

criação de abrigos e locais de nidificação para a fauna; 

C]  Esta área pode, em caso de necessidade, suportar zonas de estacionamento ou outras 

funcionalmente associadas ao processo de exploração e produção da exploração agrícola 

incluindo construções ligeiras de apoio à exploração agrícola, instaladas no solo sem caráter 

permanente, designadamente contentores, rulotes ou pré-fabricados em madeira ou materiais 

similares.  
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Artigo 13º - Área de proteção e enquadramento 

1 – A área de proteção e enquadramento corresponde a uma faixa arborizada de 50 metros 

relativamente aos limites da propriedade. Tem por principal função o enquadramento paisagístico 

do projeto na envolvente e a defesa e prevenção contra eventual incêndio florestal na envolvente. 

Admite a instalação de: 

A]  Reservatórios de água e outras infraestruturas de apoio ou de suporte ao projeto; 

B]  Rede de circulação interna e estacionamento; 

C] Outros equipamentos ou infraestruturas essências ao normal funcionamento da exploração 

agrícola; 

D]  Eventuais zonas de lazer associadas a percursos e zonas de estar e respetivos equipamentos 

e infraestruturas de apoio. 

E] Vedações e / ou valas para recolha de águas pluviais e de drenagem. 

 

2 – A ocupação admissível deve observar o cumprimento dos seguintes parâmetros urbanísticos 

máximos aplicados à globalidade da categoria de espaço: 

A]  Índice de ocupação do solo máximo – 0,10; 

B]  Índice de impermeabilização do solo máximo – 0,15; 

C]  Altura de fachada dos edifícios máxima – 3,5 metros; 

 

Artigo 14º - Vedações 

1 – Por questões de segurança a área da parcela pode ser vedada, recorrendo para o efeito à 

utilização de sebes vivas, gradeamento ou rede, com uma altura máxima de 3 [três] metros. 

 

2 – Na área da parcela confinante com a via publica é admissível, na base da vedação, a construção 

de muro em estrutura rígida, com uma altura máxima de 50 cm. 

 

3 – A exploração agrícola pode ser envolvida por uma vala de recolha de águas pluviais, desde 

que a largura dessa vala, não exceda os 5 metros. 

 

Artigo 15º - Áreas de circulação e de estacionamento 

1 – A parcela deve assegurar no seu interior, as condições necessárias ao normal funcionamento 

da atividade instalada, cumprindo a dotação mínima de um lugar de estacionamento por 

trabalhador, acrescido de 20% para estacionamento destinado a visitantes. 

 

2 – As áreas de circulação e de estacionamento devem utilizar sempre que possível, pavimentos 

semipermeáveis ou que favoreçam a permeabilização do solo. 
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Capítulo IV – Programação e execução 

 

Artigo 16º - Sistema de execução e perequação 

 

1 – O sistema de execução do Plano é o de iniciativa dos particulares, nos termos do disposto nos 

artigos 149.º Decreto-Lei n.º 80/15, de 14 de maio, na sua atual redação.  

 

2 – No sistema de iniciativa dos interessados, a execução dos planos de âmbito municipal deve 

ser promovida pelos proprietários ou pelos titulares de outros direitos reais relativos a prédios 

abrangidos no plano, ficando estes obrigados a prestar ao município a compensação devida de 

acordo com as regras estabelecidas nos planos ou em regulamento municipal. 

 

3 – Dadas as características fundiárias do PIER não se prevê o estabelecimento de mecanismos de 

perequação.  

 

Artigo 17º - Transformação Fundiária 

O PIER não produz qualquer alteração fundiária nem prevê a necessidade de estabelecer 

cedências para o domínio público municipal. 

 

Artigo 18º - Infraestruturas 

1 – O PIER não prevê a necessidade de executar ou reforçar as redes públicas de infraestruturas. 

 

2 – Cabe ao promotor a execução e ligação das redes de infraestruturas associadas ao projeto da 

exploração agrícola de precisão e hidropónica a instalar. 
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Capítulo V – Disposições Finais 

 

Artigo 19º - Segurança contra incêndios 

Deverão ser garantidas as vias de acesso a viaturas de socorro, aos diversos edifícios de apoio e 

demais disposições exigidas nos termos dos regulamentos de segurança contra risco de incêndio 

atualmente em vigor.  

 

Artigo 20º - Entrada em Vigor 

O PIER entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República adquirindo 

plena eficácia nos termos da legislação em vigor. 

 

Artigo 21º - Omissões 

A qualquer situação não prevista nas presentes disposições regulamentares aplicar-se-á o 

disposto na demais legislação vigente. 
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Nota Introdutória 

Conteúdo Material e Documental do Plano e cartografia utilizada 

 

1 - O conteúdo material do PIER será elaborado nos termos do RJIGT, designadamente o 

constante do disposto no artigo 102º, sem prejuízo de outros elementos que decorrem de 

regimes especiais. Por se tratar de uma modalidade específica de Plano de Pormenor, o PIER pode 

adotar outro conteúdo material, de acordo às condições da área territorial a que respeita e aos 

seus objetivos, estabelecendo nomeadamente:  

- A definição e a caracterização da área de intervenção, identificando e delimitando os 

valores culturais e a informação arqueológica contida no solo e no subsolo, os valores 

paisagísticos e naturais a proteger, bem como todas as infraestruturas relevantes para 

o seu desenvolvimento;  

- As operações de transformação fundiária preconizadas e a definição das regras 

relativas às obras de urbanização;  

- O desenho urbano, exprimindo a definição dos espaços públicos, incluindo os espaços 

de circulação viária e pedonal e de estacionamento, bem como o respetivo tratamento, 

a localização de equipamentos e zonas verdes, os alinhamentos, as implantações, a 

modelação do terreno e a distribuição volumétrica;  

- A distribuição de funções, conjugações de utilizações de áreas de construção e a 

definição de parâmetros urbanísticos, designadamente, densidade máxima de fogos, 

número de pisos e altura total das edificações ou altura das fachadas;  

- As operações de demolição, conservação e reabilitação das construções existentes;  

- As regras para a ocupação e para a gestão dos espaços públicos;  

- A implantação das redes de infraestruturas, com delimitação objetiva das áreas que 

lhe são afetas;  

- Regulamentação da edificação, incluindo os critérios de inserção urbanística e o 

dimensionamento dos equipamentos de utilização coletiva, bem como a respetiva 

localização no caso dos equipamentos públicos;  

- A identificação dos sistemas de execução do plano, do respetivo prazo e da 

programação dos investimentos públicos associados, bem como a sua articulação com 

os investimentos privados; 

- A estruturação das ações de compensação e de redistribuição de benefícios e encargos. 
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2 - O conteúdo documental do PIER está definido no artigo 107.º do RJIGT podendo, no 

entanto, o mesmo ser ajustado, de forma fundamentada, nos termos do RJIGT.  

 

3 - O PIER da Torre Vã é constituído pelos seguintes elementos: 

- Regulamento;  

- Planta de implantação 

- Planta de condicionantes  

 

4 - O PIER da Torre Vã é acompanhado [n.º2 artigo 107.º]  

- Relatório do Plano que inclui o Programa de Execução das Acções previstas e o Plano de 

Financiamento e Fundamentação da Sustentabilidade Económica e Financeira;  

- Relatório ambiental e Resumo Não Técnico 

- Peças escritas e desenhadas que suportem as operações de transformação fundiária previstas, 

nomeadamente para efeitos de registo predial e de elaboração ou conservação do cadastro 

geométrico da propriedade rústica ou do cadastro predial;  

- Programa de execução das ações previstas;  

- Modelo de redistribuição de benefícios e encargos;  

- Plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica e financeira.  

 

Nota 

O Programa de Execução e o Plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica e 

financeira integram o Relatório do Plano. Trata-se de um PIER que enquadra um único projecto de instalação 

de uma unidade agrícola de precisão, em regime de hidroponia. A execução do PIER e do respectivo projecto 

enquadra-se num contrato de planeamento entre o município de OURIQUE e a APL e é da responsabilidade 

exclusiva do promotor, não envolvendo quaisquer necessidade de investimento municipal. Trata-se de uma 

propriedade única [artigo rústico 46 – Secção B] que manterá esse mesmo estatuto não sendo parcelada. 

Por isso não há transformação fundiária nem a aplicação de mecanismos de redistribuição de benefícios e 

de encargos. 

 

  



 

 
Plano de intervenção em solo rústico  

PIER Herdade TORRE VÂ 

OURIQUE 

 

 

 

 

5 / 78 

 

Relatório do Plano 

Câmara Municipal de OURIQUE, dezembro 2019 

 

 

 

5 – O n.º 4 estabelece que o plano de pormenor é, ainda, acompanhado pelos seguintes 

elementos complementares:  

- Planta de localização, contendo o enquadramento do plano no território municipal 

envolvente, com indicação das principais vias de comunicação e demais infraestruturas 

relevantes, da estrutura ecológica e dos grandes equipamentos, existentes e previstos 

na área do plano e demais elementos considerados relevantes;  

- Planta da situação existente, com a ocupação do solo e a topografia à data da 

deliberação que determina a elaboração do plano;  

- Planta ou relatório, com a indicação dos alvarás de licença e dos títulos de 

comunicação prévia de operações urbanísticas emitidos, bem como das informações 

prévias favoráveis em vigor ou declaração comprovativa da inexistência dos referidos 

compromissos urbanísticos na área do plano;  

- Plantas contendo os elementos técnicos definidores da modelação do terreno, cotas 

mestras, volumetrias, perfis longitudinais e transversais dos arruamentos e traçados das 

infraestruturas;  

- Relatório sobre recolha de dados acústicos ou mapa de ruído, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do 

Regulamento Geral do Ruído;  

- Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório de 

ponderação;  

- Ficha dos dados estatísticos, em modelo a disponibilizar pela Direção-Geral do 

Território.  

- O plano de pormenor inclui indicadores qualitativos e quantitativos que suportem a 

avaliação. 

 

Nota 

Trata-se de solo rústico que mantém essa classificação. Não existe na envolvente quaisquer aglomerados ou 

recetores sensíveis que careçam da necessidade de elaboração de Mapa de Ruído. 

 

6 - Cartografia 

O PIER utilizará cartografia ou levantamento topográfico à escala 1 / 2 000 homologado de acordo 

com a legislação em vigor. 
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1 – Enquadramento legal e contexto 

 

1.1 – A Câmara Municipal de Ourique pretende elaborar o Plano de Pormenor da Herdade da 

TORRE VÃ na modalidade específica de Plano de Intervenção em Espaço Rústico [PIER], para 

enquadrar e promover a instalação de um investimento estruturante para a economia local, 

regional e nacional e que não encontra suporte e enquadramento no Plano Diretor Municipal de 

Ourique [PDM], plenamente eficaz e em vigor.  

[Ver Anexo 1 – Termos de Referência] 

 

1.2 – O PIER será elaborado nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

em vigor – RJIGT [Decreto Lei 80/2015 de 14 de maio], designadamente no disposto na alínea a] 

do artigo 103.º e no artigo104.º desse regime. 

 

1.3 – O PIER permitirá definir, em concreto e de uma forma mais detalhada, a implantação do 

projeto, nomeadamente a forma e o modelo de ocupação edificada e as soluções para as 

infraestruturas e permitirá, ainda, definir um conjunto de regras que promovam a integração 

equilibrada do projeto em meio rural e a salvaguarda dos valores ambientais e paisagísticos 

presentes no território. 

 

1.4 – O PIER será executado num processo de contratualização entre o município de Ourique e o 

promotor privado nos termos do artigo 79.º do RJIGT. O município de OURIQUE estabeleceu com 

a APL um contrato de planeamento.   

[ver anexo 2 – Contrato de Planeamento] 

 

1.5 – O município de OURIQUE deliberou, em reunião pública ordinária, o procedimento de 

elaboração do PIER Torre Vã.  
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2 – Localização e breve caracterização da área de intervenção 

 

2.1 - A área de intervenção do PIER da Herdade da Torre Vâ localiza-se no Concelho de Ourique, 

na União das Freguesia de Panóias e Conceição. A área de intervenção dista cerca de 35 km do 

centro da Vila de Ourique. A Herdade corresponde ao artigo rústico 46 – Secção B e integra uma 

área aproximada de 61,8 hectares. O arruamento que serve o terreno e o limite a poente constitui 

a divisão com o concelho de Odemira, designadamente com a freguesia de Vale de Santiago. Do 

lado poente do referido arruamento assinala-se a localização do Matadouro do Litoral Alentejano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Área de 

intervenção 

do PIER 

MLA – Matadouro do 

Litoral Alentejano 

Figura 1 – Localização [Googlemaps, julho 2019] 
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2.2 - As imagens seguintes ilustram a ocupação actual do solo que evidencia a existência de 

matos e de alguma arborização, em especial eucalipto de pequeno porte, dispersa e não 

organizada do ponto de vista de exploração silvícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Fotos [25 de junho de 2019] 



 

 
Plano de intervenção em solo rústico  

PIER Herdade TORRE VÂ 

OURIQUE 

 

 

 

 

10 / 78 

 

Relatório do Plano 

Câmara Municipal de OURIQUE, dezembro 2019 

 

 

 

 

2.3 - A escolha e seleção do sítio em concreto para a instalação e desenvolvimento do presente 

projecto teve por base um conjunto de pressupostos. 

A] O clima. Garante menores custos no controle dos fatores ambientais que interferem no 

processo produtivo [luz, humidade, calor, frio, pressão e outros]; 

B] A presença de Infraestruturas. Desde o acesso à água disponibilizada pelo Canal de irrigação 

da Barragem do Monte da Rocha, à proximidade e contiguidade com a rede pública de 

abastecimento de água potável, à existência da ETAR, a menos de 100 metros de distância, junto 

ao Matadouro do Litoral Alentejano até à disponibilidade e acesso à rede de energia eléctrica 

[Linha de média tensão que atravessa o terreno]. 

C] Topografia. O terreno apresenta-se relativamente plano e nivelado sendo óptimo para a 

construção de estufas modernas e do tipo que se pretendem instalar [edifícios com estrutura em 

aço e paredes e cobertura em vidro específico]; 

D] Dimensão da propriedade. Os cerca de 63 hectares da propriedade permitem, com segurança 

e prudência, instalar o projecto e programar e salvaguardar as eventuais futuras ampliações. 

E] A acessibilidade. A A2 encontra-se relativamente próximo e com acessos facilitadores.  

F] Distância a aglomerados urbanos o que evita eventuais conflitos sejam visuais sejam da 

funcionalidade da exploração. 
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3 – Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial  

 

3.1 - Relativamente aos Instrumentos de Gestão Territorial de índole municipal, o Plano de 

Pormenor da Herdade TORRE VÂ é enquadrado pelo PDM de Ourique, publicado na 1.ª série do 

Diário da República, n.º 79, de 3 de abril, através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 

35/2001. Desde a sua entrada em vigor, o PDM foi sujeito a uma retificação e três alterações por 

adaptação, última através do Aviso n.º 1534/2014 [DR n.º23, 2ªsérie, 3 de fevereiro de 2014]. 

 

3.2 – Ao nível do modelo de desenvolvimento assinalado na Planta de Ordenamento do PDM, a 

área de intervenção do PIER evidencia a seguinte classificação e qualificação do solo: 

Classificação - Solo Rural 

Qualificação - Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Preferenciais e Espaços Naturais – Lagoas e 

Faixas de Proteção.  

 

3.3 - Genericamente, a regulamentação afeta a Espaços Agrícolas e Espaços Naturais, encontra 

expressa nas subsecções II e III, respetivamente, da Secção II Espaços Rurais, Capítulo III - Uso 

Dominante do Solo. Do regulamento do PDM de Ourique. 
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Figura 3 – Extrato da Planta de Ordenamento do PDM – Áreas Agrícolas Preferenciais  
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3.3 – A Planta de Condicionantes do PDM de Ourique evidencia que a área de intervenção do 

PIER encontra-se abrangida, na sua totalidade, pelo regime da Reserva Ecológica Nacional 

integrando, nomeadamente, os sistemas_ 

- “Lagoas Margens Naturais Zonas Húmidas, Adjacentes e Faixa de Proteção”   

- “Áreas de Máxima Infiltração”.  

 

 

  

 

 

Figura 4 – Extrato da Planta de Condicionantes do PDM – Reserva Ecológica Nacional  
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Figura 5 – Extrato da Carta da REN 
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4 – Enquadramento no plano municipal de defesa da floresta contra 

incêndios - PMDFCI  

 

4.1 - A Herdade da Torre Vã apresenta uma ocupação caracterizada pela presença e dominância 

de matos. Evidencia, também, a presença de eucaliptos mais ou menos dispersos, que não 

evidenciam uma exploração ordenada e alguns exemplares, raros e muito dispersos, de azinheiras. 

 

4.2 – De acordo com a Carta de Perigosidade do PMDFCI de Ourique toda a área da Herdade 

Torre Vã integra a classe de perigosidade média. Na envolvente não se registam as classes de alta 

e muita alta perigosidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 – De 

 

 

 

Figura 6 – Extrato da Carta de Perigosidade de Incêndio – PMDFCI de Ourique 
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4.3 – O projeto que se pretende implantar é um projeto marcadamente agrícola – Exploração 

agrícola de precisão e em regime de hidroponia para produção de cannabis medicinal. Embora 

os riscos de incêndio sejam pouco significativos e evidenciados na classificação de perigosidade 

de incêndio pelo PMDFCI entendeu-se reservar uma faixa em toda a envolvente da exploração de 

50 metros aos limites do prédio para proteção e enquadramento. É função desta faixa: 

A] Prevenir e mitigar eventuais riscos de incêndios florestal, 

B] Contribuir para um mais correto e equilibrado enquadramento paisagístico e ambiental 
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Capítulo 2 
Breve enquadramento do concelho de OURIQUE 
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1 – Enquadramento regional 

 

1.1 - O concelho de Ourique possui uma localização privilegiada e com caraterísticas 

geomorfológicas singulares. É limitado a norte pelo concelho de Aljustrel, a noroeste pelo 

concelho de Santiago do Cacém, a oeste pelo concelho de Odemira, a nordeste pelo concelho de 

Castro Verde, a este pelo concelho de Almodôvar e a sul pelo concelho de Sines. Está integrado 

na Região do Alentejo, pertence ao distrito de Beja e integra a subregião do Baixo Alentejo. 

 
1.2 - Os dados estatísticos têm revelado ao longo das últimas décadas, que a Região do Alentejo 

tem registado uma baixa densidade populacional e uma tendência para um decréscimo e 

envelhecimento da população residente. Outros indicadores estatísticos, como o fraco grau de 

urbanização, a elevada taxa de abandono escolar e os baixos níveis de instrução e formação da 

população ativa acentuam as características de um território caracterizado por dinâmicas próprias 

de territórios em declínio. Apesar disso, o Plano de Ordenamento do Território do Alentejo [PROT 

A] carateriza a Região do Alentejo como um “território sustentável e de forte identidade regional”. 

Realçando como opções estratégicas a conservação e a valorização do ambiente e do património 

natural, tendo como base um modelo territorial de que se destaca o policentrismo urbano e a 

valorização dos recursos naturais. 

 

1.3 - No subsistema territorial do Baixo Alentejo estabelecem-se dois eixos rodoviários de 

importância regional/sub-regional: o que estabelece a ligação do IP1 a Espanha, passando por 

Castro Verde – Mértola – Pomarão (EN123- ER123-IC27-ER267-ER265-1), e o eixo Mértola - IP2, 

com ligação a Beja (IC27). A lógica de articulação territorial litoral-interior, decorrente da 

possibilidade de ligação a Odemira, está subjacente a esta estruturação, tendo justificação na 

necessidade de melhorar as condições de indução de processos de desenvolvimento nesta zona 

“deprimida” do Alentejo. 
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Figura 7 - O concelho de Ourique no Distrito de Beja 

Figura 8 - O concelho de Ourique na Sub-Região Baixo Alentejo 
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2 – O concelho de Ourique. Traços gerais e dinâmicas instaladas 

 

2.1 - O concelho de Ourique encontra-se subdividido em quatro freguesias: Ourique, Santana da 

Serra, União das Freguesias de Garvão e Santa Luzia e a União das Freguesias de Panóias e 

Conceição e em 2011 [Censos] apresentava uma população de 5.389 residentes que 

representavam cerca de 4% da população residente no Baixo Alentejo. O município de Ourique 

pertence, ainda, à Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, em conjunto 

com a Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do 

Alentejo, Grândola, Mértola, Moura, Odemira, Santiago do Cacém, Serpa, Sines e Vidigueira. No 

total, estes dezoito municípios perfazem uma área de cerca de 13.813,28 Km2. 

 

2.2 - O território concelhio está a sofrer um processo de despovoamento e desertificação, facto 

registado nos últimos períodos censitários de 1991-2001 (-6%) e 2001-2011 (-13%). A 

predominância de um padrão de povoamento disperso e de génese rural estão na base desta 

dinâmica, a qual é comum a todos os concelhos da Subregião do Baixo Alentejo.  
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Figura 9 – Freguesias do concelho de Ourique 
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2.3 - Relativamente à estrutura económica o concelho evidencia um perfil de emprego fortemente 

ligado ao setor público, bem como aos setores tradicionais [agricultura, construção, comércio, e 

alguma industria transformadora de pequena escala]. 

 

2.4 - Ao nível das acessibilidades, o concelho de Ourique, beneficia de 2 grandes eixos, no 

sentido Norte-Sul, o IC1 e o IP1, que ligam às duas maiores cidades do país. O IP2, na zona leste 

do concelho, permite as ligações aos principais núcleos urbanos do interior. O IC1 passa a poente 

do centro de Ourique e o IP1, a nascente do concelho, tendo ligação ao IP2, nas proximidades de 

Ourique, eixo que passa nas principais cidades do Alentejo interior, Évora e Beja. 

 

2.5 - Relativamente ao sistema urbano o concelho está inserido na proximidade do “Grande 

Corredor” de relação com a Área Metropolitano de Lisboa [AML] e a Área Metropolitana do 

Algarve, por via do eixo da A2, constituindo-se, assim, como uma “Centralidade Potencial”. Por 

outro lado, o concelho beneficia da sua relação com Beja / Serpa / Vila Verde de Ficalho, através 

do eixo do IP2. 

 

2.6 - Quanto ao desígnio relacionado com a Integração Territorial e Abertura ao Exterior, o 

concelho de Ourique, embora não esteja diretamente ligado ao corredor Central que liga a AML 

a Espanha, contém infraestruturas rodoviárias e ferroviárias de grande relevância a nível nacional. 

Estas infraestruturas facilitam o seu enquadramento numa política de integração económica no 

espaço nacional e ibérico. No que diz respeito às infraestruturas rodoviárias, os eixos de nível 

nacional correspondem à componente rodoviária de todos os corredores de nível 

nacional/europeu, assumindo uma importância primordial na conetividade nacional e 

internacional da Região os eixos longitudinais Castelo Branco – Portalegre – Évora – Beja - Ourique 

- Algarve (IP2), Sines - Évora – Elvas - Badajoz (IC33) e Lisboa - Grândola - Ourique – Algarve (IP1), 

estabelecendo este último a ligação com a Lezíria do Tejo através do IC11/A13. 
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2.7 - O concelho de Ourique é atravessado pela linha ferroviária do Sul, com estação na Funcheira, 

União das Freguesias de Garvão e Santa Luzia. Esta estação serve de interface com a Linha do 

Alentejo que vai ligar a Beja e que, no concelho de Ourique, tem as estações de Panóias e de 

Ourique. O Ramal entre Ourique e Neves-Corvo, em Bitola Ibérica e com 30,8 Km, serve a mina 

Neves-Corvo e é utilizada para comboios de mercadorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10 – Localização geográfica do Concelho de Ourique 
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2.8 - Quanto aos valores naturais o concelho de Ourique é abrangido por áreas classificadas que 

integram a Rede Natura 2000. Assim, o concelho abrange o Sítios de Interesse Comunitário [SIC] 

referente a Monchique [PTCON0037], bem como as Zonas de Proteção Especial [ZPE] de Castro 

Verde [PTZPE0046], das Piçarras [PTZPE0058] e de Monchique [PTZPE0037]. Para além destas 

áreas, o concelho de Ourique possui zonas do seu território classificadas como biótipos Corine 

de Castro Verde, da Albufeira do Monte da Rocha e de Colos / Ribeira de Gema. 

 

2.9 - O concelho de Ourique situa-se na interseção de duas bacias hidrográficas (Mira e Sado), e 

o seu território é caraterizado por pequenas ribeiras e afluentes, e uma geomorfologia regular de 

serra baixa. A paisagem carateriza-se pela transição entre a peneplanície – dominante a Norte e 

na maior parte do espaço geográfico do concelho - e a Serra de Monchique, na área Sul, numa 

passagem das planuras secas para uma orografia mais vigorosa. A peneplanície de predominância 

cerealífera integra-se na estepe cerealífera do Baixo Alentejano, que apresenta um aspeto 

topográfico de baixa variabilidade altimétrica. As condições biológicas dos ciclos naturais 

caracterizam-se, na primavera, por campos que se cobrem de flores brancas (a profusa margaça 

ou camomila) e depois, no Verão, as terras perdem a vegetação e transformam em terrenos de 

cor esbranquiçada, dada a falta de água e as próprias características pedológicas. De facto, os 

solos são de muito fraca capacidade agrícola, cuja produtividade foi ainda mais diminuída com 

as práticas de sobre-exploração e intensidade relacionada com a célebre Campanha do Trigo. No 

entanto, estes solos, pobres e muito pobres, continuam a ser utilizados para o cultivo de cereais, 

num sistema agrícola caracterizado por rotações (de três e cinco anos), com pousios e pastagens 

seminaturais. Destacam-se visualmente os elementos de água que marcam distintamente a 

paisagem. Um é a Albufeira do Monte da Rocha, uma das grandes albufeiras da bacia hidrográfica 

do Rio Sado, cuja barragem foi construída em 1972, o outro é na freguesia de Santana da Serra, 

freguesia esta que é banhada pelas águas da Albufeira de Santa Clara, alimentada pelo rio Mira e 

pela barragem do Pomarinho.  
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2.10 - O território concelhio subdivide-se em 6 unidades de paisagem:  

 

1. Zona aplanada do Rio Sado – situada na zona Norte, os solos são ocupados, 

principalmente por culturas arvenses de sequeiro e prados naturais, onde por norma não 

existe mobilização do solo nem sementeiras. Também existem manchas dispersas de 

sobreirais com alguma dimensão. Os montados de azinho geralmente estão associados a 

culturas arvenses de sequeiro. O relevo é suave, com algumas zonas de relevo mais 

acidentado, e nas cotas abrangidas englobam-se as de menor altitude dentro do município. 

Esta unidade prolonga-se para sul da Vila de Ourique, sendo possível observar, junto dos 

aglomerados, oliveiras em consociação com culturas arvenses de sequeiro. 

 

2. Relevo ondulado - o relevo vai de suave a moderado. Para além de prados naturais e de 

culturas arvenses de sequeiro, existem também grandes superfícies ocupadas por sobreiral, 

algumas manchas de mato e ainda algumas manchas de consociação do elemento arbóreo, 

azinheira ou sobreiro, com prado natural ou cultura arvense de sequeiro ou ainda mato. 

Observa-se ainda a existência de eucaliptais, alguns de dimensão considerável. Engloba-se 

ainda nesta unidade a albufeira do Monte da Rocha. 

 

3. Elevação para a Serra da Vigia - faz a transição entre a zona aplanada que acompanha o 

rio Sado e a cotas de maior altitude correspondentes à serra da Vigia. É nesta serra que se 

encontra a nascente do rio Sado. 

 

4. Planície alentejana com elevações isoladas - esta unidade é caracterizada pela alternância 

de grandes áreas ocupadas por culturas arvenses de sequeiro e por prados naturais. É 

também evidente a ausência de elementos arbóreos. Existem apenas algumas oliveiras 

consociadas com culturas arvenses de sequeiro, bem como pequenas manchas de 

eucaliptos dispersas. O relevo é muito aplanado. 

 

5. Vale encaixado do Rio Mira e da Albufeira de Santa Clara - a depressão do rio Mira faz a 

separação entre a serra da Vigia e a serra de Monchique. Inclui a linha de água e a albufeira 

alimentada por esta, bem como as margens declivosas que as acompanham. 

 



 

 
Plano de intervenção em solo rústico  

PIER Herdade TORRE VÂ 

OURIQUE 

 

 

 

 

26 / 78 

 

Relatório do Plano 

Câmara Municipal de OURIQUE, dezembro 2019 

 

 

 

6. Elevação para a Serra de Monchique - zona do concelho que abrange as cotas mais 

elevadas e os declives mais acentuados. Esta unidade de paisagem é toda ela dominada 

pelo mato e pelo sobreiro extreme ou em consociação. A cultura arvense de sequeiro e o 

prado natural ficam reduzidos a pequenas áreas. É também possível observar algumas 

manchas de eucaliptal. 

 

2.11 - Do ponto de vista dos recursos hídricos, considerados essenciais para o desenvolvimento 

socioeconómico do Alentejo pelo PROT Alentejo, Ourique é abrangido por duas das quatro bacias 

hidrográficas da região: Sado (em início de percurso) e Mira que atravessa o concelho na sua zona 

mais estreita. Conta ainda com infraestruturas hidráulicas, como a barragem do Monte da Rocha, 

no rio Sado, e com parte do regolfo da barragem de Santa Clara, no rio Mira. 
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3 – Análise SWOT 
 

No âmbito dos trabalhos realizados para a primeira Revisão do PDM de Ourique foi elaborada 

uma síntese com a identificação dos pontos fortes e fracos, bem como as oportunidades e 

ameaças no município de Ourique. 

 

 

Demografia 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Aumento da percentagem de famílias clássicas na 

freguesia de Ourique; 

Atratividade de população residente de 

nacionalidade estrangeira elevada nas freguesias 

de Ourique e Santana da Serra. 

Dinâmica demográfica anual, vindo a sofrer um 

decréscimo; 

Forte dificuldade de retenção no território da 

população jovem e consequente diminuição e 

envelhecimento do efetivo populacional; 

Taxa de crescimento efetivo variável entre - 0,9% e 

-1,9% pontos percentuais, entre 2001 e 2011; 

Baixa percentagem de mulheres em idade fértil. 

Oportunidades Ameaças 

Entre os anos 2001 e 2007 a componente 

migratória revela valores positivos, embora 

residuais. 

A sofrer um profundo processo de 

despovoamento; 

Fraca capacidade de fixação de 

novos residentes; 

Captação de apenas 4,3% da população residente 

do Baixo Alentejo. 

 

 

Socioeconomia 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Face ao ano de 2001, verifica-se que o número de 

unidades empresariais manteve-se; 

Freguesia de Ourique com 64% de 

estabelecimentos e 63% da empregabilidade do 

concelho; 

Freguesia de Ourique com 50% dos trabalhadores 

com habilitações de 3.º ciclo ou mais. 

Redução de 2,1% de empregabilidade no 

concelho, face ao ano de 2001; 

Antiga freguesia de Conceição possui apenas 2 

estabelecimentos e 3 pessoas ao serviço, estando 

afetos ao setor primário; 

91% das empresas são de pequena dimensão e de 

caracter familiar. 

Oportunidades Ameaças 

Elevada especialização do setor primário, superior 

ao padrão nacional e regional. 

Baixa capacidade de oferta de emprego a nível 

regional; 

Número de trabalhadores com ensino superior 

abaixo da referência nacional e regional; 

Concelho da sub-região do Baixo-Alentejo com 

ganho médio mensal mais baixo; 

Terceiro concelho da sub-região Baixo-Alentejo 

com maior percentagem de população 

desempregada. 
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Biofísica 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Zona norte do concelho com declives bastante 

reduzidos e nulos; 

Existência de Aproveitamentos Hidroagrícolas que 

beneficiam o aumento da área agrícola do 

concelho; 

Presença de áreas de Rede Natura 2000 com a 

consequente presença de elementos de elevado 

valor natural; 

Elevado número de horas de sol, principalmente 

durante os meses de verão. 

Existência de algumas pedreiras atualmente 

desativadas, não recuperadas, e ainda com 

vestígios de exploração; 

Valores de declives superiores a 25% em 

praticamente toda a freguesia de Santana da 

Serra; 

Grande percentagem do território do concelho 

constituído por Litossolos, solos simples e de 

baixa aptidão agrícola. 

Oportunidades Ameaças 

Aptidão geológica para exploração de uma vasta 

gama de matérias-primas; 

Importância económica e ambiental da presença 

de sobreiro e azinheira; 

Criação de turismo de natureza associada à 

presença e observação de aves. 

Precipitação anual mal repartida, com excesso de 

água no outono e inverno e acentuada carência de 

água no verão; 

Concelho inserido numa zona de intensidade 

sísmica elevada; 

Elevado grau de vulnerabilidade dos sistemas 

aquíferos. 

 

 

Perfil e tecido económico 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Forte identidade associada à qualidade dos 

produtos tradicionais; 

Tradição e “saber-fazer” no setor da 

Agroindústria. 

Retração e debilidade do perfil habilitacional da 

base de recursos humanos disponível; 

Rarefação do tecido empresarial, com reduzida 

escala produtiva e comercial e fraca incorporação 

de fatores competitivos avançados; 

Fraca adaptação dos mecanismos de acolhimento 

e apoio ao desenvolvimento empresarial face aos 

desafios levantados pela baixa densidade 

populacional e empresarial e pela escassez de 

massa crítica demográfica e económica. 

Oportunidades Ameaças 

Exploração da dinâmica de modernização agrícola 

decorrente do aproveitamento da capacidade de 

regadio já instalada (e a instalar) no Alentejo e 

desenvolvimento de nichos de mercado no setor 

agroindustrial (p.e. denominações protegidas) e 

no turismo (p.e. agroturismo); 

Forte crescimento esperado da procura de 

energias renováveis por motivos de limitação de 

oferta de combustíveis fósseis, por razões 

ambientais, aproveitamento dos recursos 

endógenos da região para a produção de energias 

renováveis (p.e. energia solar e biomassa) e pelo 

forte potencial e condições propícias à instalação 

deste tipo de projetos; 

Desenvolvimento da economia social (serviços de 

apoio à família, de saúde e bem-estar); 

Disponibilidade de recursos comunitários para 

cofinanciamento de projetos no domínio da 

Persistência do atual contexto de crise económica; 

Polarização de dinâmicas de investimento e 

crescimento económico e demográfico no eixo 

Lisboa-Évora-Badajoz e no polo de Sines. 
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eficiência na utilização dos recursos naturais, 

economia e inovação social, empreendedorismo e 

criação do próprio emprego e de projetos de 

desenvolvimento de base local. 

 

 

História e Património 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Existência de património classificado (Castro da 

Cola – Monumento Nacional; Necrópole da Atalaia 

– Monumento Nacional; Cerro do Castelo ou Forte 

de Garvão – Imóvel de Interesse Público); 

Existência de património em vias de classificação 

(Tholos da Nora Velha, Necrópole da Vaga da 

Cascalheira); 

Elevado número de património arqueológico no 

concelho. 

Degradação de alguns imóveis e conjuntos com 

valor arquitetónico, urbanístico e paisagístico; 

Algum edificado devoluto e em ruínas; 

 

Falta de sensibilização da população para a 

importância e necessidade da salvaguarda do 

património; 

Dispersão e fragilidade do património 

arqueológico dificulta a sua caracterização. 

Subaproveitamento do espólio arqueológico de 

elevado potencial e importância histórica 

(ausência de conservação, catalogação e 

divulgação). 

Oportunidades Ameaças 

Valorizar o património através da atividade 

turística (criação de circuitos turísticos); 

Dinamizar os centros históricos através da 

regeneração urbana, tirando partido dos 

incentivos financeiros disponíveis. 

Inexistência de medidas preventivas para os bens 

identificados e não classificados; 

Falta de medidas de proteção que permitam a 

salvaguarda e reabilitação do património 

existente. 

 

 

Turismo e Cultura 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Recursos com potencial de aproveitamento 

turístico (património cultural e arqueológico, 

paisagem, gastronomia). 

Limitação da capacidade de alojamento e 

carências na estruturação, organização e 

promoção dos recursos turísticos sob uma lógica 

de produto. 

Oportunidades Ameaças 

Valorização integrada de produtos (turísticos, 

alimentares, culturais, etc.) com uma forte 

identidade territorial (o território enquanto 

marca/elemento de marketing); 

Potencial de aproveitamento turístico dos recursos 

ambientais e culturais e exploração de relações de 

proximidade e complementaridade com os polos 

turísticos envolventes (Algarve, Alentejo Litoral e 

Évora). 

Polarização de dinâmicas turísticas nos polos 

turísticos envolventes (Algarve, Alentejo Litoral e 

Évora). 
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Sistema Urbano 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Centralidade geográfica conferidas por vias de 

importância nacional; 

Ourique é o aglomerado com maior concentração 

populacional do concelho, e principal polo 

funcional (atividades, equipamentos e serviços; 

Garvão tem uma base económica com algum 

significado e possui uma rede de equipamentos 

satisfatório; 

Panóias tem um papel crucial no emprego dos 

sectores primário e secundário; 

Santana da Serra polariza o setor sul do concelho 

com relativa diversidade funcional ao nível dos 

serviços e equipamentos de apoio à população. 

Assimetrias no concelho traduzidas na perda de 

população e da capacidade de atração de 

investimento registada nas freguesias mais 

afastadas dos grandes eixos viários; 

Debilidade das amenidades urbanas (comércio, 

espaços verdes e de lazer); 

Restantes aglomerados do município possuem 

uma estrutura débil e dispersa; 

Perda populacional e envelhecimento da mesma. 

Oportunidades Ameaças 

Dinamizar os aglomerados através da atividade 

turística; 

Promoção do desenvolvimento urbano, 

económico e social das sedes de freguesia, 

fomentado pelas potencialidades existentes. 

Tendência crescente de encerramento de serviços 

de proximidade no concelho; 

Maior centralidade e massa crítica de outros 

centros urbanos regionais potencialmente 

concorrentes. 

 

 

Equipamentos Coletivos 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Emergência no tecido social de projetos 

inovadores na área da cultura e apoio social que 

têm na sua génese a iniciativa de grupos de 

cidadãos e associações, dinamizadores de novas 

respostas/ofertas e da refuncionalização de 

espaços vazios/obsoletos; 

Experiência de trabalho em parceria no âmbito da 

Rede Social. 

Desigualdade no acesso à rede de equipamentos, 

em parte decorrente das lacunas do serviço de 

transportes públicos; 

Forte dependência e dificuldades de acesso a 

equipamentos e serviços de natureza económica, 

cultural e educativa, fora do concelho; 

Carências de equipamentos e serviços sociais 

dirigidos a grupos/temáticas específicas (saúde 

mental, deteção precoce de riscos sociais e 

intervenção integrada, isolamento social). 

Oportunidades Ameaças 

Participação em redes de cooperação (no domínio 

cultural, científico, económica, etc.) permitindo o 

acesso dos atores locais aos principais centros de 

recursos e competências da região alentejana. 

Diminuição do investimento público em territórios 

de baixa densidade. 
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Acessibilidades 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Boas acessibilidades aos principais pontos do país 

e da região; 

Rede municipal classificada, na generalidade, em 

bom estado de conservação. 

Pouca cobertura territorial da rede viária; 

Vias com largura insuficiente ou falta de berma, e 

por isso com poucas condições de circulação 

pedonal e ciclável. 

Oportunidades Ameaças 

Atravessamento do concelho por importantes vias 

rodoviárias; 

Diminuição do tráfego de pesados nos principais 

aglomerados. 

Elevados custos de manutenção da rede; 

Restrições orçamentais. 

 

 

Infraestruturas Urbanas 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Percentagem de população servida por energia 

elétrica ronda os 93%; 

82% da população é servida pelo sistema de 

abastecimento de água; 

80% da população é servida pelo sistema de 

drenagem e tratamento de águas residuais; 

Criação de um Sistema Multimunicipal de recolha 

e tratamento de RSU. 

Carências ao nível das infraestruturas, 

equipamentos e recursos humanos (sistema de 

abastecimento de água); 

Parte do concelho sem sistema de drenagem de 

águas residuais; 

Dependência externa do concelho no que diz 

respeito ao tratamento de resíduos. 

Oportunidades Ameaças 

Substituição das linhas existentes por cabos; 

Levantamento geográfico e aquisição de um 

sistema de informação que permita a integração 

de todos os dados dos abastecimentos (em curso); 

Dotar toda a população com rede de saneamento 

básico; 

Maior sensibilização da população para a 

reciclagem e separação de resíduos. 

Tendência crescente para o consumo de energia 

elétrica convencional; 

Deterioração dos sistemas de abastecimento e de 

saneamento existente, quer ao nível da rede, quer 

ao nível dos equipamentos; 

Restrições orçamentais. 
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Capítulo 3 
O sentido e enquadramento estratégico do Projeto 
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1 – A oportunidade e o sentido da elaboração do PIER 

 

1.1 - O município de Ourique foi confrontado com a intenção de instalação de um investimento 

privado na Herdade TORRE VÂ passível de gerar emprego e contribuir para o fortalecimento da 

base económica local. Tratando-se de um investimento com interesse para o processo de 

desenvolvimento municipal, o município decidiu, de uma forma articulada e concertada, proceder 

ao enquadramento urbanístico do projeto e da intensão de investimento. 

 

1.2 – O projeto a instalar consta de uma exploração agrícola de precisão e em regime de 

hidroponia, para produção de Cannabis para fins medicinais e envolve a necessidade de se 

programar edificabilidade que não é compatível com as disposições regulamentares do PDM. 

Efetivamente o projeto desenvolver-se-á em duas fases e envolve e edificação, designadamente, 

de: 

A] Unidades edificadas para cultivo da Cannabis constituídos por estruturas edificadas, em vidro, 

de alta tecnologia e que proporcionam ambiente controlado, a nível do clima [temperatura, 

humidade, pressão…]. Garantem, assim, uma produção controlada e optimizada do ciclo de vida 

plantas, obtendo a máxima rentabilidade e qualidade na produção. Cada exploração agrícola, em 

regime de hidroponia, terá uma área aproximada de 0,5 hectare. 

B] Unidade de transformação do produto para extração dos óleos da Cannabis; 

C] Receção e áreas administrativas; 

D] Laboratórios; 

E] Áreas de circulação e de estacionamento; 

F] Reservatórios de água; 

G] Todo o projeto, incluindo os edifícios, adotará boas e inovadoras práticas de sustentabilidade 

e ecoeficiência ambiental, designadamente no uso e na gestão eficiente da água e da energia e, 

também, na integração paisagística equilibrada dos volumes edificados; 

H] Outras áreas de apoio e afetas ao funcionamento e operacionalidade da unidade. 

 

1.3 – A área que será afetada, diretamente, ao desenvolvimento do projeto será vedada por 

questões de segurança e implicará níveis significativos de impermeabilização do solo, 

circunstância essa que justifica, por si só, a elaboração do PIER. 
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1.4 – O projecto integrará, na restante área da herdade exterior à vedação, usos e ocupações 

compatíveis com o solo rustico e valorizadoras do suporte biofísico.  

 

1.5 - O PDM de Ourique, plenamente eficaz e em vigor, não permite o enquadramento em solo 

rústico deste tipo de projecto nem, tão pouco, assinala de uma forma expressa e concreta 

qualquer unidade operativa de planeamento e de gestão. Assim, e uma vez reconhecido o 

interesse da concretização do investimento para o processo de desenvolvimento municipal, é 

pertinente e oportuno a elaboração de um plano de pormenor que permite enquadrar os usos 

específicos relacionados com a intensão de investimento e promova, também, as necessárias 

exclusões do regime da reserva ecológica municipal. 
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2 – Enquadramento estratégico, municipal e regional, do projecto 

 

2.1 – A intenção de instalação de um investimento privado na Herdade de Torre Vâ enquadra-se 

nos objetivos genéricos de desenvolvimento estabelecidos para o município como, também, para 

a região. 

 

2.2 - O PIER terá como principal função estabelecer as regras de uso, ocupação e de edificação, 

bem como definir a melhor solução urbanística que estruture a ocupação [implantação, 

volumetria, infraestruturação e acessibilidades] do projecto de investimento. Deve, também, 

estabelecer o regime de usos para a parte do terreno não ocupada pelo projecto e definir um 

conjunto de medidas ambientais compensatórias que atenuem e mitiguem os eventuais efeitos 

na zona de uma ocupação e edificação com algum significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 – O esquema seguinte ilustra a forma como a concretização do projecto concorre para o 

processo de implementação da estratégia de desenvolvimento municipal e regional. Seja a 

estratégia definida e assumida pelo plano director municipal [PDM], seja a estratégia e/ou os 

modelos estratégico e de ocupação, do território, definidos no âmbito do plano regional de 

ordenamento do território do Alentejo [PROTA]. 

Figura 11 – Representação indicativa da área de intervenção do PIER  
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2.4 – Suster e inverter a tendência de declínio demográfico que afeta Ourique e a Região e 

promover melhores e mais atrativas condições de vida à população implica, quer para o município 

de Ourique quer para a Região do Alentejo, atrair e fixar investimentos geradores de mais e 

melhor emprego que possibilitem essas condições de vida e desafiem as pessoas e as empresas 

a fixarem-se. A valorização dos recursos e da dimensão territorial [propriedade de grandes 

dimensões] e das condições de acessibilidade constituem fatores positivos nesse processo, mas 

é a compreensão dos contextos, das oportunidades e das dinâmicas, em especial das 

oportunidades e dinâmicas emergentes, que podem constituir fatores estruturantes e 

diferenciadores no processo de captação de investimentos para esta região. O esquema seguinte 

sintetiza e sistematiza este posicionamento estratégico, municipal e regional, que enquadra e 

fundamenta, a importância da concretização e execução do projecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Enquadramento estratégico do PIER  
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2.5 – E se o interesse estratégico municipal é mais do que evidente e, politicamente assumido, o 

enquadramento nas orientações estratégicas do PROTA vem reforçar e ampliar para a escala 

regional, esse interesse e esse valor diferenciador do projecto. Efetivamente, o PROTA refere como 

desafios do ordenamento territorial para o Alentejo, entre outros, 

- Promover o crescimento económico e o emprego;  

- Suster a perda demográfica e qualificar e atrair recursos humanos; 

- Consolidar o sistema urbano e desenvolver um novo relacionamento urbano-rural. 

A execução do presente projecto concorre e reforça a concretização destes desafios. 

 

2.6 - O PROTA estabelece, ainda, como Desígnios:  

- Uma região com um posicionamento reforçado no contexto da economia nacional através da 

ampliação da sua base económica regional, afirmando as suas potencialidades geoeconómicas 

no contexto ibérico e europeu, consolidando os sectores e funções económicas emergentes com 

uma valência estratégica e apostando na inovação e na competitividade das actividades 

produtivas tradicionais;  

- Uma região funcionalmente mais aberta e articulada com os territórios envolventes, com 

particular relevância para o reforço das relações com a AML e com Espanha, dotada de uma 

qualificada organização territorial de suporte às actividades económicas e de atração de empresas 

e de população em idade ativa;  

- Uma região com adequados níveis de coesão territorial, sustentada pelo papel do sistema 

urbano regional como infra -estrutura privilegiada de suporte aos equilíbrios socioeconómicos 

internos, à sustentabilidade dos espaços rurais, a uma maior integração territorial regional e a 

uma mais elevada qualidade de vida e de bem-estar social;  

- Uma região com marcada identidade dos espaços rurais sustentada pela valorização de sistemas 

multifuncionais. 

 

2.7 – Finalmente, o PROTA define como Eixo Estratégico III a Diversificação e Qualificação da Base 

Económica Regional, estabelecendo, entre outros, os seguintes objectivos onde se enquadra 

perfeitamente o projecto proposto: 

 OEBT III.1 — Reforçar e desenvolver de forma sustentada e mais competitiva os sectores 

tradicionais estratégicos ampliando e qualificando as respectivas cadeias de valor, e consolidar o 
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desenvolvimento das actividades estratégicas emergentes diversificando e qualificando a base 

económica e afirmando novos sectores de especialização regional. 

OEBT III.1.2 — Actividades estratégicas emergentes 

OEBT III.2 — Desenvolver o modelo de produção agro -florestal e agro -industrial com base nas 

fileiras estratégicas regionais, garantindo a utilização racional dos recursos disponíveis, 

promovendo a diversificação e valorização das produções e tornando operativa a 

multifuncionalidade dos sistemas agro- -silvo -pastoris e do património agrícola e rural.  

OEBT III.3 — Aumentar a atractividade das áreas rurais, com base na multifuncionalidade da 

agricultura e na melhoria global da qualidade de vida Devido à reorientação da Política Agrícola 

Comum 

 

2.8 – Evidencia-se, assim, o perfeito enquadramento do projecto nas orientações estratégicas de 

política de desenvolvimento, quer municipal quer regional. 

 

2.9 – A concretização do projeto e a criação de novas e emergentes dinâmicas de 

desenvolvimento envolve polos fundamentais: 

A] O município e as entidades institucionais que apresentam jurisdições sobre o processo de 

gestão territorial [em especial a CCDR do Alentejo]  

B] Os agentes e os promotores de investimento, neste caso em concreto, a APL  

C] A Comunidade e a região 

Ao município e às entidades institucionais compete articular e compatibilizar objectvos de política 

municipal, regional e nacional definindo o quadro estratégico e de ordenamento do território 

onde seja possível realizar e concretizar determinados investimentos considerados estruturantes 

e de interesse relevante. A ambos, município e entidades institucionais, e enquadrados pela 

estratégia assumida, compete desafiar, cooperar e, se necessário, contratualizar formas de 

colaboração com os principias agentes investidor no território, como é o caso da APL. Todos, 

município, entidades institucionais e promotores [APL] devem envolver e colaborar com a 

comunidade e com a região procurando integrar e integrar-se na vida quotidiana da Comunidade 

e da região e contribuir para construir melhores condições de vida. 
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Figura 13 – Envolvimento e cooperação [município e entidades institucionais, 

promotores [APL] e comunidade e região  
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3. O PIER e a estratégia – Objectivos estratégicos do plano 

 

A definição dos objectivos estratégicos do PIER evidenciam o enquadramento na estratégia do 

PDM e do PROTA e nos valores estratégicos que lhes são inerentes, tal como se ilustrou no poto 

anterior. Essa leitura e esse enquadramento estratégico é a seguir concretizada na definição dos 

objectivos estratégicos do PIER. 
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Figura 14 – Objetivos estratégicos do PIER  
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OE1 – Promover políticas que favoreçam a coesão social e territorial e que contribuam para suster 

e inverter as tendências de perda de população 

Suster e inverter a progressiva perda de população será sempre um dos objectivos de todas as 

políticas públicas municipais de territórios que apresentam características e dinâmicas 

semelhantes às verificadas no território de OURIQUE. Esse objetivo apenas terá condições de ser 

alcançado se for possível oferecer boas e atrativas condições de vida à população residente. O 

ordenamento do território e o desenvolvimento e implementação de políticas públicas municipais 

podem desempenhar um papel fundamental neste domínio ao contribuírem para a construção 

de um território que se apresente coeso, social e territorialmente. Significa isso que as 

oportunidades de trabalho, o apoio e a oferta social e cultural, a integração e a inclusão e o acesso 

aos principais equipamentos e serviços constituam factores diferenciadores para os residentes e 

que o modelo de ocupação territorial distribua, equilibradamente, por todo o território essas 

oportunidades. Ao dinamizar, economicamente, uma parte significativa do território rural de 

OURIQUE, o PIER vem contribuir para a concretização desses objectivos. 

 

OE2 – Diversificar, dinamizar e fortalecer a base económica local e em especial a economia do 

mundo rural  

O PIER visa a instalação de um investimento na área da produção e transformação de Cannabis 

para fins medicinais. Trata-se de um sector inovador na região que contribuirá, decisivamente, 

para a diversificação do tecido empresarial local e regional. Constitui, também, uma oportunidade 

para o desenvolvimento e crescimento de outras dinâmicas empresariais, de menor dimensão, e 

até de cariz ou de base familiar, para prestação de serviços de apoio e complementares ao 

funcionamento e desenvolvimento do projecto de investimento. A localização numa parcela 

integrada no espaço rural dinamiza esse espaço e reforça a coesão territorial ao proporcionar os 

necessários e obrigatórios fluxos e relações com os aglomerados mais próximos e mesmo com a 

sede do concelho. 

 

OE3 - Atrair e fixar investimento e criar mais e melhor emprego 

Certamente que a concretização deste investimento produzirá mais emprego e melhor emprego. 

A produção e a transformação implicarão o desenvolvimento de áreas científicas de 

desenvolvimento e de investigação e pode contribuir para o estabelecimento de relações com os 

principais pólos de conhecimento [Universidades de Évora ou Lisboa por exemplo]. O potencial 
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de emprego que decorre deste investimento inclui emprego não qualificado mas, também, parte 

significativa de trabalho qualificado para níveis de formação superior. Ora OURIQUE pode ganhar 

muito com a fixação de novos residentes, iniciando ou reforçando, por exemplo, o processo de 

reabilitação urbana e de dinamização do ambiente urbano, com esperados efeitos ao nível do 

tecido comercial e de serviços.  

 

OE4 - Valorizar e potenciar recursos num quadro de equilíbrio ambiental e paisagístico 

O enquadramento do projecto na envolvente será sempre uma preocupação. Integra-se no 

espaço e no mundo rural e as preocupações com a integração paisagística e ambiental, com a 

rede viária existente e com a rede de infraestruturas presente no território, estarão sempre 

presentes. 

 

OE5 - Promover a Sustentabilidade e boas práticas na ecoeficiência e na gestão do uso da água 

e da energia 

As soluções a adoptar para todas as redes de infraestruturas terão por base as preocupações com 

o uso eficiente da água e da energia. A sustentabilidade do projeto está fortemente relacionada 

com a sustentabilidade ambiental e paisagística. Nesse sentido estas preocupações farão parte 

integrante do desenvolvimento do projecto e constituirão uma imagem de marca ou uma 

referência na afirmação e na apresentação do investimento. 

 

OE6 – Afirmar capacidade de compreender dinâmicas e oportunidades em especial, as 

emergentes e vencer inércias institucionais, cooperando e articulando com agentes e promotores  

Todo o processo de atracção e fixação do investimento teve por base uma atitude política 

municipal na interpretação do quadro de oportunidades e de contexto. Articular e concertar as 

acções e a capacidade de investimento de eventuais promotores com o interesse público 

municipal e regional, constitui um desafio estruturante para o processo de desenvolvimento 

municipal e regional, no qual o município e as entidades da tutela [em especial a CCDRA] 

desempenham um papel estruturante e decisivo. 
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Capítulo 4 

O projeto que despoletou a necessidade do PIER 
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1 – Descrição geral do Projeto 

 

1.1 - A APL tem intensão de implementar um projeto de uma exploração agrícola, em regime de 

hidroponia, de cannabis para fins medicinais, com tecnologia de última geração, em Ourique, que 

funcionará como o centro de produção na Europa. O projeto envolve a produção de cannabis e 

a extração dos respetivos óleos [CBD e THC] e pressupõe a criação de um centro de inovação e 

desenvolvimento de tecnologia avançada com foco na pesquisa e investigação de técnicas 

produtivas e industriais associada e com forte relação com o mundo da medicina. Para tal contará 

com uma equipa de técnicos, no local, altamente qualificados. 

 

1.2 – A APL assume como missão tornar-se a principal exploração agrícola, em regime de 

hidroponia, de cannabis medicinal na Europa, associada e incorporando uma forte componente 

de investigação e desenvolvimento. Elege cinco pilares fundamentais que se refletem de forma 

explícita no projeto: 

 

1. Obter e manter com sucesso todas as licenças relevantes do INFARMED [e outras 

autoridades relevantes] necessárias para operar e desenvolver a atividade de produção de 

plantas, extração de óleos e distribuição e pesquisa de cannabis medicinal em Portugal; 

 

2. Projetar e construir uma instalação de produção integradora de tecnologia de ponta [e 

a melhor disponível no mercado] que garanta a qualidade do produto, níveis de 

investigação relevantes e um posicionamento competitivo nos mercados nacional e 

internacional; 

 

3. Formar um ecossistema com parceiros locais focados em pesquisa e inovação; 

 

4. Ajudar a educar pacientes, clientes e a comunidade em geral sobre os benefícios e riscos 

relacionados aos produtos médicos derivados da cannabis; e 

 

5. Comprometer-se com a sustentabilidade como parte de nossos negócios diários, para 

que seja bem considerada e segura para a comunidade, o meio ambiente e nosso pessoal 
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1.3 - O projeto será constituído pelos seguintes elementos funcionalmente ligados e articulados 

entre si: 

 

A]   Estufas / Greenhouse. 60.000 m2 de área de construção. 

Edifícios construídos em estrutura metálica e de vidro, incluindo a cobertura. Dispõe da melhor 

tecnologia disponível para controle de todos os fatores que interferem no ciclo produtivo [luz, 

humidade, pressão, calor, frio…]. A luz solar incide e influencia o ambiente interno da estufa. Trata-

se das principais unidades de produção de plantas. 

 

B]   Estufas Indoor com painéis sandwich - 20.000 m2 de área de construção. 

Tal como as outras, constituem edifícios construídos em estrutura metálica. Nestas unidades o 

vidro é substituído por painéis sandwich. Dispõe da melhor tecnologia disponível para controle 

total de todos os fatores que interferem no ciclo produtivo [luz, humidade, pressão, calor, frio…]. 

 

C]   Estufa Viveiro. 10.000 m2 de área de construção. 

Edifícios construídos em estrutura metálica e de vidro, incluindo a cobertura. Será neste espaço 

que se produzirão as “plantas mãe” que forneceram às restantes estufas as plantas para serem 

desenvolvidas.  

 

D]   Unidade de secagem e de transformação. 10.000 m2 de área de construção. 

Após concluído o processo de desenvolvimento e maturação das plantas estas são encaminhadas 

para a unidade de secagem e de extração de óleos dos óleos [CBD e THC] a partir das flores das 

plantas. Neste edifício funcionarão, também as valências administrativas e de as salas de 

investigação e desenvolvimento associado ao processo produtivo e ao ciclo do produto. 

 

E]   Unidade de compostagem e reutilização de resíduos. 5.000 m2 de área de construção. 

As plantas secas que resultam do processo [subproduto] serão encaminhadas para esta unidade. 

Estas plantas dispõem, ainda, de uma percentagem mínima de THC pelo que devem estar 

armazenadas mais cerca de seis semanas até que os níveis de THC se revelem residuais.  Serão 

então misturadas e moída em conjunto com os resíduos de lã de rocha para, através de um 

processo de compostagem, originar um “adubo verde” destinado a novas utilizações na melhoria 

e enriquecimento de solos agrícolas pobres. 
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F]  Parque de Resíduos.  

Para armazenamento de resíduos a serem encaminhados para destino final, por empresas da 

especialidade  

 

G]  Unidade de cogeração e outros equipamentos de suporte. 5.000 m2 de área de construção. 

Trata-se de um edifício onde se instalarão a unidade de cogeração [produzirá cerca de 3 MW], 

caldeiras e outros equipamentos e infraestruturas. Os gases de escape provenientes e resultantes 

destes equipamentos serão tratados em catalisadores [retirado o NOx] e serão injetados nas 

estufas para aproveitamento de CO2. 

 

H]  1 armazéns com bombagem para irrigação. 

 

I]  2 reservatórios com capacidade total para 40.000 m3 de água. 

 

J]  Toda a exploração agrícola será, ainda, envolvida por uma vala [cerca de 5 metros de largura 

e 2,5 metros de profundidade máxima] que recolherá as águas de drenagem e das chuvas. 

Apresenta como funções importantes, para além da segurança, uma reserva estratégica de água 

e de prevenção e combate de riscos de incêndio nas instalações ou nas imediações. 
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Figura 15 – Esquema da proposta de organização da exploração agrícola  
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2 – O processo de produção e preocupações de sustentabilidade 

 

2.1 - O cultivo e desenvolvimento de plantas ocorrerá em estufas [edifícios em vidro] que se 

desenvolvem até cerca de 90.000 m2 de área de construção. Esta área de produção de plantas 

será certificada pelo GACP [Boas Práticas de Agricultura e Coleta]. O processo implica que todos 

os procedimentos sejam padronizados. O pessoal deverá usar roupas especiais, sendo que a 

qualidade será garantida através de certificação por equipas especializadas que monitorizarão, 

continuamente, todo o processo, garantindo os padrões de qualidade exigidos. 

 

2.2 - Grande parte da operação será automatizada com trabalhadores qualificados para monitorar 

e corrigir sistemas e executar tarefas que não podem ser automatizadas. A área da estufa será 

dividida em dois tipos de câmaras. Câmaras em crescimento e câmaras vegetativas.  

 

2.3 - As plantas são colocadas primeiro na câmara vegetativa até atingir um determinado 

tamanho [as plantas precisam de cuidados extras durante as primeiras semanas] e depois são 

transportadas para as câmaras de crescimento pelo período restante. Depois de 8 semanas, as 

plantas são colhidas e levadas à instalação de processamento. As plantas originárias da “planta 

mãe” serão colocadas em recipientes com lã de rocha e levadas para as zonas de produção. O 

controlo dos fatores ambientais [clima, luz, calor, frio, humidade…] associado à forma como se 

processa a alimentação das plantas [hidroponia e auso de adubos] permitirá a rentabilidade da 

produção [diminuindo o stress das plantas e eventuais doenças] e contribuirá, também, para a 

implementação de práticas de sustentabilidade ambiental. Para isso contribuirá, decisivamente, 

as práticas inovadoras e o ambiente tecnologicamente avançado de todo o processo produtivo. 

 

2.4 - A produção ou processamento [secagem, remoção de resíduos, extração, embalagem e 

armazenamento] ocorrerá em armazém, que é em grande parte certificado pelas boas práticas de 

fabricação [GMP], que é um requisito para a produção de medicamentos. Isso significa que o ar 

em cada sala é filtrado em intervalos fixos, os materiais utilizados para a construção são 

certificados pelas BPF, cada sala está num nível de pressão específico para evitar a contaminação 

cruzada, todos os procedimentos padronizados e monitorizados, a equipa deve usar roupas de 

qualidade especiais e haverá equipas para monitorar continuamente os padrões de qualidade. 
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2.5 - A instalação de processamento pode ser dividida em nove seções gerais; secagem, remoção 

de resíduos, embalagem de flores, extração, extratos de embalagens, armazenamento, expedição, 

laboratório e geral. Depois de colhidas as plantas são secas. Após a secagem, os “botões de flores” 

são removidos e o material restante é levado para a área de compostagem.  

 

2.6 - Se a flor for vendida na forma básica, será embalada e armazenada na área de 

armazenamento. Caso contrário, os botões de flores serão levados para a área de extração, onde 

ocorrerão dois tipos de extração primária: CO2 supercrítico e etanol. O CO2 supercrítico será usado 

para os produtos de extração premium e o etanol para os produtos de extração a granel. Os 

produtos finais do processo de extração primária serão uma variedade de óleos altamente 

concentrados.  

 

2.7 - Esses óleos serão vendidos em bruto para serem destilados e produzir um destilado [produto 

final com maior concentração] ou diluídos com óleos transportadores, como o azeite. Os óleos 

são levados para a área de embalagem, onde serão utilizados na fabricação do produto final. 

Podem ser cubas por atacado a granel contendo óleo não diluído, óleos de consumo embalados 

em frascos de 5 e 10 ml prontos para uso, cápsulas moles contendo cápsulas de óleo e óleo para 

serem usadas em canetas vape.  

 

2.8 - A embalagem será realizada just in time, o que significa que o armazenamento será 

predominantemente para óleos e flores. Depois que os pedidos chegam, os óleos são retirados 

da área de armazenamento e usados na fabricação dos produtos finais. Durante todo o processo 

de produção, amostras de qualidade serão coletadas e testadas internamente como medida 

preventiva e por um instituto de terceiros e como medida confirmatória. A análise interna será 

realizada em laboratório. O laboratório também terá uma área dedicada à pesquisa e 

desenvolvimento, que será realizada em cooperação com pólos de conhecimento, de investigação 

e desenvolvimento [Universidades de Lisboa e de Évora, Escola Superior Agrária – Instituto 

Politécnico de Beja e outros]. 
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2.9 - A sustentabilidade constitui um dos principais objetivos da APL. É preocupação e 

compromisso da APL no decurso e desenvolvimento do presente projecto assumir o seguinte 

conjunto de preocupações: 

 

A] Investir em educação: a APL tem parcerias com vários institutos de pesquisa, como 

universidades e escolas, para desenvolver programas de pesquisa no campo do uso de cannabis 

medicinal e avanços agrícolas. 

 

B] Promover o envolvimento da comunidade: a APL pretende desempenhar um papel ativo na 

comunidade local, oferecendo oportunidades de trabalho, patrocinando eventos e programas 

educacionais selecionados e indiretamente ajudando a melhorar os serviços auxiliares, como 

assistência médica, atividades culturais e infraestrutura. 

 

C] Instalar e promover uma cultura de sustentabilidade: a sustentabilidade deve ser algo que seja 

levado em consideração pelos funcionários em todas as suas atividades diárias, e não em ações 

selecionadas. Essa é uma mentalidade que será promovida e monitorada. 

 

D] Investir em fontes de energia eficientes: [Cogeração] 

 

E] Promover a reutilizar a água: 100% de toda a água utilizada durante o processo de cultivo será 

reciclada. Sistemas de filtro serão instalados para garantir que a água seja limpa e possa ser 

reutilizada sem representar um risco à qualidade. 

 

F] Reciclar resíduos, sempre que possível: o material vegetal será compostado nas instalações, em 

vez de recolhido por uma empresa de remoção de resíduos. O material da planta pode ser 

reutilizado como fertilizante depois de compostado e evita que um grande processo logístico seja 

implementado. 
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2.10 – Os resíduos resultantes do processo de produção serão encaminhados para Compostagem 

e para o Parque de Resíduos. O processo de compostagem utilizará o subproduto plantas secas 

e a lá de rocha para formação de um composto [adube verde] para reutilização em melhoramento 

da qualidade de solos agrícolas pobres. Os resíduos não utilizados em compostagem serão 

armazenados no Parque de Resíduos para posterior envio para tratamento e destino final, através 

de empresas especializadas. 

 

2.11 – O tráfego gerado pela exploração agrícola não é muito significativo. Estima-se que o 

projeto gere a necessidade de um tráfego pesado de 1 camião / dia para fornecimento de gás 

natural e 1 camião / semana para fornecimento de lá de rocha. O escoamento do produto [óleos] 

será feito por veículo ligeiros tipo Van de empresas especializadas. 
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3 – Investimento estimado e dinâmicas sobre o emprego 

 

3.1 – Numa primeira fase, o investimento estimado para a execução do projeto é de 25 milhões 

de euros. Significativa parte do investimento será na construção de estufas, instalações de 

produção e central de cogeração. Notavelmente, as unidades de tratamento de ar e as máquinas 

de extração pesam muito no investimento.  

 

3.2 – O presente projeto pode representar uma importante oportunidade para captar uma parte 

substancial do mercado europeu, o que colocaria a APL e, portanto, Portugal, numa posição 

privilegiada para se tornar num importante centro de produção e pesquisa de cannabis medicinal 

na Europa.  

 

3.3 - O tempo, no entanto, é essencial. Espera-se que haja uma sobreprodução de cannabis 

medicinal no Canadá até o final de 2020. Assiste-se na Europa a um crescente interesse e a 

processos de legalização para a produção de cannabis medicinal, pelo que é expectável supor 

que, em algum momento, o mercado ficará saturado. A rapidez da realização do investimento e 

a formação de know-how, a experiência e a plataforma de distribuição para captar grande parte 

do mercado, constituem pontos-chave para o processo de desenvolvimento e o posicionamento 

neste mercado na Europa, seja deste projeto seja mesmo de Portugal. 

 

3.4 – É expectável que o projeto, numa primeira fase, gere cerca de 125 postos de trabalho. Nestes 

incluem-se um conjunto diversificado de técnicos de diferentes áreas, incluindo farmacêuticos, 

agrónomos, engenheiros, gerentes e funcionários em geral. Perspectiva-se que cerca de 40% do 

emprego se relacione diretamente com o trabalho nas estufas, 30% nas instalações de produção 

e 30% em geral, incluindo gestão e outras funções. Numa segunda fase, quando o projeto estiver 

no desenvolvimento pleno, perspetiva-se que o emprego gerado duplique. 

 

3.5 – O projeto te início com a produção de seis tipos de produtos finais destinados quer ao 

mercado português como também ao mercado europeu. Os produtos podem ser divididos em 

duas categorias: Flores e Óleos. As flores serão vendidas a retalho para o mercado externo e  ao 

consumidor final em Portugal. Os óleos serão vendidos em duas formas: a retalho e como 

consumidor final na forma de óleos, gel e óleo vaping. 
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Capítulo 5 
A proposta de PIER e o Projeto 
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1 – A especificidade do PIER e do projeto de investimento 

 

1.1 – De acordo com o “artigo 103.º - Modalidades específicas” do RJIGT em vigor o plano de 

pormenor pode adotar modalidades específicas com conteúdo material adaptado a finalidades 

particulares de intervenção. O plano de intervenção no espaço rústico – PIER – constitui uma 

dessas modalidades específicas de plano de pormenor. 

 

1.2 - O “Artigo 104.º - Plano de intervenção no espaço rústico” estabelece que o plano de 

intervenção no espaço rústico abrange o solo rústico e estabelece as regras relativas a: 

a) Construção de novas edificações e a reconstrução, alteração, ampliação ou demolição das 

edificações existentes, quando tal se revele necessário ao exercício das atividades autorizadas no 

solo rústico; 

b) Implantação de novas infraestruturas de circulação de veículos, de animais e de pessoas, e de 

novos equipamentos, públicos ou privados, de utilização coletiva, e a remodelação, ampliação ou 

alteração dos existentes;  

c) Criação ou beneficiação de espaços de utilização coletiva, públicos ou privados, e respetivos 

acessos e áreas de estacionamento; 

d) Criação de condições para a prestação de serviços complementares das atividades autorizadas 

no solo rústico; 

e) Operações de proteção, valorização e requalificação da paisagem natural e cultural. 

Estabelece, ainda, que o plano de intervenção no espaço rústico não pode promover a 

reclassificação do solo rústico em urbano. 

 

1.3 - O n.º 6 do “Artigo 107.º - Conteúdo documental” estabelece que nas modalidades 

específicas de plano de pormenor previstas no n.º 2 do artigo 103.º, o conteúdo documental do 

plano é ajustado, de forma fundamentada, devendo ser garantida a correta fundamentação 

técnica e caracterização urbanística, face à especificidade do conteúdo de cada plano. 
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1.4 - O presente PIER apresenta especificidades que determinam, de acordo com o disposto na 

lei, a necessidade de ajustar o conteúdo material e documental do plano. Desde logo pelas 

seguintes razões: 

A] Trata-se de uma única parcela cadastral [artigo n.º 46 - secção B] com uma área de cerca de 63 

hectares. 

B] Nessa parcela prevê-se instalar uma exploração agrícola de precisão [produção de cannabis 

para fins medicinais]. 

C] O terreno não apresenta qualquer ocupação edificada e é caracterizado pela presença 

dominante de matos. 

D] As redes de infraestruturas gerais estão próximo ou permitem, facilmente, a sua ligação. 

E] Não existem aglomerados populacionais nas imediações. 

F] O terreno manterá a classificação de “solo rústico”. 

G] O PIER será implementado e executado enquadrado num contrato de planeamento entre o 

município de OURUQUE e a APL não sendo expectável qualquer investimento público municipal. 
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2 – A classificação e a qualificação urbanística 

 

2.1 - Trata-se de uma parcela única [artigo rústico n.º 46 – secção B] destinada a acolher uma 

exploração agrícola de produção e transformação de cannabis medicinal. Tratando-se de solo 

rústico o PIER não produzirá qualquer efeito no processo de divisão fundiária, mantendo-se o 

terreno como um único artigo.  

 

2.2 – Considerando o tipo de investimento a instalar e que determinou a necessidade de 

elaboração do PIER e as especificidades do projeto, o PIER procede à seguinte classificação e 

qualificação do solo: 

 

Classificação Qualificação 

Solo rústico 
Espaço de outras 

estruturas e ocupações  

Área afeta a Exploração Agrícola de Precisão e 

Hidropónica [Produção e transformação de cannabis 

para fins medicinais] 

Área afeta de Exploração Agrícola de Precisão e 

Hidropónica – Ampliação Programada 

Área arborizada de enquadramento 

 

 

  



 

 
Plano de intervenção em solo rústico  

PIER Herdade TORRE VÂ 

OURIQUE 

 

 

 

 

57 / 78 

 

Relatório do Plano 

Câmara Municipal de OURIQUE, dezembro 2019 

 

 

 

3 – As regras de uso e ocupação do solo e os parâmetros urbanísticos 

 

A] Área afeta à exploração agrícola de precisão e hidropónica 

 

3.1 - Esta área destina-se à instalação da exploração agrícola de precisão e hidropónica, para 

produção de cannabis medicinal. O polígono de implantação apresenta as seguintes 

características: 

A] Área 234.275 m2 

B] Afastamentos aos limites do terreno global  Norte - 50 metros 

       Sul - >50 metros 

       Nascente – 50 metros 

       Poente – 50 metros 

C] Os edifícios que integram a exploração agrícola, funcionalmente ligados e articulados entre si, 

bem como as áreas de circulação e de estacionamento internas devem ser objecto de projeto de 

e execução e não podem extravasar os limites do polígono que determina esta área. Todos os 

edifícios, incluindo as estufas, apresentarão pisos impermeabilizados e sistemas climáticos 

automatizados para garantir que as condições e os fatores ambientais [luz, temperatura, 

humidade, pressão…] sob as quais as plantas sejam cultivadas possam ser rigorosamente 

controlados e regulados.  

 

3.2 – A Área de instalação da exploração agrícola para produção de cannabis para fins medicinais, 

corresponde à área destinada à implantação da exploração agrícola. Admite a instalação de: 

A]   Estufas correspondentes a edifícios construídos em estrutura de aço e revestidos [paredes e 

tecto] a vidro, para produção de plantas; 

B]   Armazéns para efeitos de compostagem, parque de resíduos ou secagem de plantas; 

C]   Unidade de transformação das plantas [extração de óleos – THC e CBD], incluindo unidades 

que mereçam classificação de indústria, sem restrição do tipo de classificação de acordo com a 

legislação específica da atividade industrial; 

D]   Armazenagem do produto acabado; 

E]   Laboratórios e salas destinadas a investigação e desenvolvimento; 

F]   Equipamentos e infraestruturas para produção de energia [cogeração] e outras utilities 

essenciais ao funcionamento da exploração agrícola; 
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G]   Serviços administrativos e outros associados ao processo de comercialização, negociação e de 

gestão da exploração agrícola; 

H]   Reservatórios de água e gás; 

I]  Rede de circulação interna e estacionamento; 

J]  Outros equipamentos ou infraestruturas essências ao normal funcionamento da exploração 

agrícola.  

 

3.3 – A ocupação admissível deve observar o cumprimento dos seguintes parâmetros urbanísticos: 

A]   Índice de utilização do solo máximo – 0,60 

B]   Índice de ocupação do solo máximo – 0,60 

C]   Índice de impermeabilização do solo máximo – 0,70 

D]   Altura de fachada dos edifícios máxima – 12 metros 

E]   Chaminés e outras infraestruturas técnicas indispensáveis ao normal funcionamento da 

exploração agrícola podem exceder a altura máxima de fachada. 
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B] Área afeta à exploração agrícola de precisão e hidropónica – Ampliação 

programada 

 

3.4 – A Área de reserva para a ampliação da exploração agrícola para produção de cannabis para 

fins medicinais, apenas poderá ser ocupada quando a área 1 estiver total e funcionalmente 

ocupada comprometida. A ocupação desta área deve ser corresponder a uma ampliação / 

expansão da exploração agrícola existente e com ela manter uma relação funcional direta, 

articulada e dependente. Esta área não poderá ser ocupada com outras unidades empresariais 

independentes da exploração agrícola existente. 

 

3.5 – No processo de ampliação e expansão da exploração agrícola aplicam-se as condições de 

uso e os parâmetros e regras urbanísticas definidos nos pontos 2.2 e 2.3 da alínea anterior. 

 

3.6 – Até à sua ocupação como expansão / ampliação da exploração agrícola esta área deverá ser 

manter um uso agricultado ou arborizado, podendo, ainda, ser utilizada como zona de 

estacionamento ou outras funcionalmente associadas ao processo de exploração e produção da 

exploração agrícola.  

 

C] Área de proteção e de enquadramento 

 

3.7 – A Área de Proteção e de Enquadramento corresponde a uma faixa de 50 metros 

relativamente aos limites da propriedade. Tem por principal função o enquadramento paisagístico 

do projeto na envolvente e a defesa e prevenção contra eventual incêndio florestal na envolvente. 

Admite a instalação de: 

A] Reservatórios de água e outras infraestruturas de apoio ou de suporte ao projecto. 

B] Rede de circulação interna e estacionamento. 

C] Vedações e vala de recolha de águas pluviais e de drenagem. 

D] Outros equipamentos ou infraestruturas essências ao normal funcionamento da exploração 

agrícola.  

E] Eventuais zonas de lazer associadas a percursos e zonas de estar e respetivos equipamentos e 

infraestruturas de apoio. 
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3.8 – A ocupação admissível não pode exceder o Índice de impermeabilização do solo máximo 

de 0,15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de cultivo / desenvolvimento das plantas 

 
Separação resíduos 

 

Estufa do tipo “Greenhouse” 

 

Extração de óleos 

 
Produto final 

 

Figura 16 – Figuras ilustrativas 
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4 – Soluções para as infraestruturas 

 

Trata-se de um único projeto [instalação de uma exploração agrícola] que desenvolverá todos os 

projetos de infraestruturação próprios e específicos da exploração. A localização do terreno 

permite, com facilidade, a ligação às principais redes de infraestruturas públicas.  

 

A] Abastecimento de Água 

A água para o processo produtivo será fornecida pelo Canal da Barragem do Monte da Rocha, 

abastecendo, através de bombagem, dois reservatórios com capacidade global de 40.000 m3. A 

água despois de filtrada será canalizada para o processo de rega [hidroponia].  

O projeto prevê, ainda, a construção de uma vala envolvendo toda a exploração agrícola, que 

recolherá as águas das chuvas e as águas resultantes da drenagem. Pode, em situações de 

emergência, e após tratamento adequado, constituir uma reserva estratégica de água. 

A rede pública de abastecimento de água [Águas do Alentejo] encontra-se na rua que margina o 

terreno por poente e serve, também, o Matadouro do Litoral Alentejano que se localiza logo na 

envolvente imediata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de 

intervenção 

do PIER-HTV 

ETAR 

Rede pública de abastecimento de 

água [Águas do Alentejo] 

MLA – Matadouro do 

Litoral Alentejano 

Figura 17 – Rede Pública de Abastecimento de Água [Águas do Alentejo] 
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B] Drenagem de águas residuais [Saneamento básico] 

Os efluentes domésticos estimados serão os correspondentes a uma equivalência de 125 pessoas 

a que correspondente a cerca de 6m3 / dia numa primeira fase e o dobro na fase seguinte. Serão 

entregues na ETAR junto ao Matadouro do Litoral Alentejano. 

 

O efluente industrial resultante do processo de extração dos óleos é pouco significativo e será 

encaminhado e armazenado em bidons específicos e entregues a empresas especializada para 

tratamento e encaminhamento para destino final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Área de 

intervenção 

do PIER-HTV 

MLA – Matadouro do 

Litoral Alentejano 

Figura 18 – Rede Pública de Saneamento 

ETAR 

Rede pública de saneamento 
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C] Energia elétrica e energia térmica 

A APL será servida por uma linha elétrica de média tensão, que atravessa a área de implantação 

do projeto e que garante o fornecimento de 3 MW. Nas instalações da APL será implantada uma 

unidade de cogeração de ciclo Otto a gás natural de 3 MWe para satisfazer as restantes 

necessidades dos consumos elétricos. 

 

Esta instalação de cogeração garantirá a produção de energia elétrica para iluminação das estufas 

e a produção de calor para aquecimento e arrefecimento e, ainda, a produção de CO2. Os gases 

de escape provenientes da cogeração serão tratados em catalisadores [para retirar o NOx] e serão 

injetados nas estufas para aproveitamento do CO2 e, assim, favorecer a produção e o 

desenvolvimento das plantas. 

 

D] Fibra ótica e redes tecnológicas 

A rede de fibra ótica acompanha a rede pública de abastecimento de água [Águas do Alentejo] e 

encontra-se na rua que margina o terreno por poente e serve, também, o Matadouro do Litoral 

Alentejano que se localiza logo na envolvente imediata.  

Existe na proximidade uma antena de telecomunicações móveis da Vodafone que garante a 

cobertura das comunicações móveis. 

 

E] Acessibilidades 

 

A acessibilidade aos principais eixos viários é facilitada. 

O local apresenta relação com o IC1 que permite, para norte, a ligação à A2 e ao IP8 logo depois 

de Azinheiro dos Barros e São Mamede do Sadão. Para sul, o IC1 estabelece a ligação ao IP2 e 

este, também, à A2 na zona de Ourique. 

Salienta-se que a área de intervenção do projecto se situa a cerca de 36 km do centro de Aljustrel 

[via N261] e 30 Km do centro de Ourique [via IC1]. 

O transporte do produto final será feito recorrendo a veículos tipo vans para todo o país 

recorrendo a empresas especializadas [Securitas e afiliadas] e será exportado por frete aéreo. O 

volume do produto final [óleos] é pouco significativo. 
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Capítulo 6  
O Plano de Execução, Financiamento e de sustentabilidade financeira 
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1 – O envolvimento e o investimento público municipal 

 

1.1 – Trata-se de um projeto estruturante e estrategicamente relevante para a economia municipal 

mas também para a economia regional e nacional. Espera-se que este projeto associado às 

dinâmicas emergentes em Ourique contribuam para fazer emergir dinâmicas de desenvolvimento 

que invertam as tendências de declínio demográfico e económico destas regiões desfavorecidas 

de Portugal. 

 

1.2 – A implementação e execução do projeto é da responsabilidade exclusiva da APL [empresa 

privada] não sendo expectável que o município envolva qualquer parte do orçamento municipal. 

O envolvimento municipal é, apenas, de parceria enquadrado em contrato de planeamento [Ver 

anexo 2] articulando com a APL a melhor forma de enquadra a intenção de investimento no 

sistema de planeamento e ordenamento do território.  

 

1.3 – Não é expectável que da execução e do normal funcionamento do projeto resulte a 

necessidade do reforço das infraestruturas gerais. Aliás, as redes existentes e que já hoje servem 

o Matadouro do Litoral Alentejano e a ETAR são suficiente e permitem o normal desenvolvimento 

do projeto.  

 

1.4 – Apesar de não envolver verbas do orçamento municipal refere-se a título indicativo e de 

uma forma sintética, o plano de execução e o programa de financiamento e de sustentabilidade 

financeira programado pela APL para a execução real do projeto.  
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2 – Plano de execução 

 

2.1 - A APL já é detentora das licenças do INFARMED para a produção e transformação de 

cannabis medicinal. 

 

2.2 - A primeira fase do projeto será desenvolvida em dois momentos. Num primeiro momento 

serão edificados, aproximadamente: 

A] Estufas / Greenhouse. 30.000 m2 de área de construção. 

B] Estufas Indoor. 10.000 m2 de área de construção. 

C] Estufa Viveiro. 5.000 m2 de área de construção. 

D] Unidade de secagem e de transformação. 10.000 m2 de área de construção. 

E] Unidade de compostagem e reutilização de resíduos. 5.000 m2 de área de construção. 

F] Parque de Resíduos.  

G] Unidade de cogeração e outros equipamentos de suporte. 5.000 m2 de área de construção. 

H] 1 armazéns com bombagem para irrigação. 

I] 2 reservatórios com capacidade total para 40.000 m3 de água. 

J] Vala [cerca de 5 metros de largura e 2,5 metros de profundidade máxima] que recolherá as 

águas de drenagem e das chuvas. Apresenta como funções importante, para além da segurança, 

uma reserva estratégica de água e de prevenção e combate de riscos de incêndio nas instalações 

ou nas imediações. 

 

2.3 - Após a implementação e a execução deste primeiro momento do projecto e uma vez 

consolidado o mercado interno e externo, iniciar-se-á a conclusão do momento 2. No primeiro 

momento Perspectiva-se a criação de 125 postos de trabalho e um investimento de cerca de 25 

milhões de euros e no momento seguinte os postos de trabalho perspetivados são de 250 e o 

investimento global na ordem dos 40 milhões de euros. 
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2.4 - O esquema seguinte identifica as unidades a afectar a cada um dos momentos considerados. 
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A desenvolver no momento 2 / Fase 1 

Figura 19 – Esquema de faseamento da execução da proposta de organização da exploração agrícola  
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2.5 - A execução do projeto programa o seguinte faseamento para a execução e construção 

do projecto. 

Fase 1 

Momento 1 Janeiro – 

Junho 2020 

Depende do processo administrativo associado ao 

licenciamento 

Momento 2 
2021-2025 

Depende da consolidação da aposta e do projeto 

associado ao momento 1 

Fase 2 

[Ampliação] 
2025-2030 

Depende da dinâmica económica nacional e internacional e do 

posicionamento da APL no mercado mundial. 
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3 – Programa de financiamento e de sustentabilidade financeira 

 

3.1 - A execução do projeto programa o seguinte programação de investimento e 

construção do projecto. 

 

Fase Rúbrica 
Estimativa de 

Investimento [€] 

Fase 1 

Momento 1 

Preparação do terreno, projetos e licenciamento 

Estufas 

Armazéns de secagem e extração de óleos 

[laboratórios incluídos] 

Unidade de compostagem e Parque de Resíduos 

Reservatórios 

Unidade de cogeração 

Infraestruração 

Tecnologia  

Contratação 

Total de investimento estimado – Momento 1 – Fase 1 25.000.000 

Fase 1 

Momento 2 

Preparação do terreno, projetos e licenciamento 

Estufas 

Reforço da Unidade de cogeração 

Infraestruturação 

Tecnologia  

Contratação 

Total de investimento estimado – Momento 2 – Fase 1 15.000.000 

Total de investimento estimado - Fase 1 40.000.000 

 

3.2 – Dependendo da evolução do mercado e da capacidade da APL se consolidar a nível nacional 

e internacional e assumir-se como um dos principais players no mercado internacional, o 

desenvolvimento da Fase 2 poderá duplicar os valores estimados para a Fase 1. 

 

3.3 – A solidez financeira da APL e a experiência em desenvolvimento de negócios permite-lhe 

perspectivar uma taxa de retorno do investimento num prazo economicamente sustentável. A 

perspetiva e a oportunidade de poder vir a ganhar, por antecipação e pelo know how um 

posicionamento estratégico no mercado mundial podem antecipar esse retorno do investimento. 

Todos os indicadores e toda a dinâmica latente a nível internacional tornam este investimento 

sustentável do ponto de vista financeiro. Acresce, ainda, que os risco para o investimento e para 

a orçamentação pública são reduzidos ou quase nulos. 
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Capítulo 7  
Medidas de salvaguarda e de compensação Ambiental  
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1 – Uma das principais preocupações com a execução do projeto é a de garantir ao mínimo a 

impermeabilização do solo.  

 

2 – O projeto abrange uma área de 618008 m2 sobre a qual o PIER estabelece dois parâmetros 

urbanísticos máximos essenciais: 

Índice de Ocupação do Solo – 0,50 

Índice de Impermeabilização do solo – 0,55 

Significa isto, que apenas no cenário de máximo desenvolvimento do projeto, que envolverá a 

concretização da Fase 1 [momento 1 + momento 2] e da Fase 2 [ampliação programada] a 

impermeabilização do solo se aproximará, sem nunca exceder, do índice de impermeabilização 

de 0,55. 

 

3 – Estes parâmetros urbanísticos globais serão distribuídos por três áreas distintas, de acordo 

com o representado na planta de implantação: 

 

A] Área de Protecção e Enquadramento [172.980 m2] para a qual se definem os seguintes 

parâmetros urbanísticos: 

Índice de Ocupação do Solo – 0,10 

Índice de Impermeabilização do solo – 0,15 

 

B] Área afecta à exploração agrícola de precisão e hidropónica [Fase 1 – momento 1 + momento 

2] com uma área de 234.275 m2 para a qual se definem os seguintes parâmetros urbanísticos: 

Índice de Ocupação do Solo – 0,60 

Índice de Impermeabilização do solo – 0,70 
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C] Área afecta à exploração agrícola de precisão e hidropónica / Ampliação programada [Fase 2] 

com uma área de 202.416 m2 para a qual se definem os seguintes parâmetros urbanísticos: 

Índice de Ocupação do Solo – 0,60 

Índice de Impermeabilização do solo – 0,70 

 

4 – Reconhecendo a importância de garantir a permeabilização do solo e considerando, também, 

as dificuldades inerentes às características desse mesmo solo [presença de argila] o projeto 

considera a execução de uma vala [largura de 5 metros, profundidade de 2,5 metros, talude a 45º, 

largura de fundo de um metro], numa primeira fase com cerca de 2000 metros de comprimento, 

e que assumirá as seguintes funções: 

A] Recolher todas as águas pluviais e de drenagem resultante das áreas impermeabilizadas 

[edificadas e arruamentos e áreas pavimentadas]; 

B] Favorecer e facilitar a infiltração da água no solo; 

C] Constituir uma reserva de água para apoiar eventuais cenários de incêndios. 

 

5 – O PIER reserva uma faixa de 50 metros às estremas da propriedade para uso e vocação de 

área de proteção e de enquadramento [172.980 m2] e na qual é interdita a edificação ou a 

impermeabilização do solo que exceda os seguintes parâmetros urbanísticos máximos:  

Índice de Ocupação do Solo – 0,10 

Índice de Impermeabilização do solo – 0,15 

Esta área será objeto de tratamento paisagístico que garanta a manutenção das espécies florestais 

existentes de valor significativo [azinheiras ou sobreiros] e a valorização de um espaço livre de 

ocupação urbanística. 

 

6 – O regulamento do PIER refere que as áreas de circulação e de estacionamento devem utilizar, 

sempre que possível, pavimentos semipermeáveis ou que favoreçam a permeabilização do solo. 
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7 – O regulamento do PIER faz condicionar a ocupação da área afecta à exploração agrícola de 

precisão e hidropónica / Ampliação programada [Fase 2] à plena concretização da Fase 1. Assim, 

e até se revelar necessário. Até à sua ocupação como expansão / ampliação da exploração agrícola 

esta área deve obedecer às seguintes orientações de uso e ocupação: 

A] Manter um uso agricultado ou arborizado, desde que não envolva explorações silvícolas nem 

a plantação de eucaliptos e de espécies resinosas e invasores; 

B] A arborização, ainda que dispersa, deve recorrer a espécies autóctones que favoreçam a criação 

de abrigos e locais de nidificação para a fauna. 
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Capítulo 8  
Indicadores qualitativos e quantitativos que suportem a avaliação prevista no 

capítulo VIII do RJIGT  
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1 - De acordo no número 7 do artigo 107.º do RJIGT o plano de pormenor inclui indicadores 

qualitativos e quantitativos que suportem a avaliação prevista no capítulo VIII. 

 

2 - O artigo 187.º do mesmo RJIGT integrado no capítulo VIII define como princípios gerais 

 

1 - As entidades da administração devem promover permanente avaliação da adequação e 

concretização da disciplina consagrada nos programas e planos territoriais por si 

elaborados, suportada nos indicadores qualitativos e quantitativos neles previstos. 

 

2 - Nos programas e planos sujeitos a avaliação ambiental, deve ser garantida a avaliação 

dos efeitos significativos da sua execução no ambiente, por forma a identificar os efeitos 

negativos imprevistos e aplicar as necessárias medidas corretivas previstas na declaração 

ambiental. 

 

3 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1, sempre que a entidade responsável pela elaboração o 

considere conveniente, a avaliação pode ser assegurada por entidades independentes de 

reconhecido mérito, designadamente instituições universitárias ou científicas nacionais com 

uma prática de investigação relevante nas áreas do ordenamento do território. 

 

3 - O quadro seguinte sistematiza e apresenta o quadro de indicadores para a monitorização 

enquadrado e complementado pelo programa de gestão e monitorização ambiental. Os 

indicadores apresentados devem ser avaliados periodicamente. 
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Indicadores para monitorização 

FCD Critério Indicadores Unidade 
Âmbito 

Territorial 

Fonte da 

Informação 

Situação 

atual 

Meta a 

atingir 

Ordenamento do 

Território e 

Qualidade de 

Vida 

Território 

IGT em vigor na área do plano N.º e tipo Área do PIER CMO 6 Manter 

Área prevista para implantação do projeto Área Área do PIER CMO 61,8 Manter 

Taxa de ocupação do parque % Área do PIER CMO 0 100 

Taxa de impermeabilização do solo da área do 

PIER 
% Área do PIER CMO 0 75 

Paisagem Espaços verdes de proteção e enquadramento Área Área do PIER CMO 0 17,2 

Qualidade de 

vida 

Equipamentos de apoio N.º Área do PIER CMO 0 1 

Taxa de cobertura com infraestruturas de água, 

saneamento, gás e eletricidade 
% Área do PIER CMO, INE 0 100 

Desenvolvimento 

Regional e 

Competitividade 

Emprego 

Taxa de desemprego % Município PORDATA 12,6 Diminuir 

Taxa de atividade % Município PORDATA 45,7 Aumentar 

Postos de trabalho criados [primeira fase – 

momento 1] 
N.º Área do PIER CMO 0 125 

Postos de trabalho criados [primeira fase- 

momento 2] 
    125 

Qualidade 

Ambiental e 

Riscos 

Resíduos Reciclagem/Valorização dos resíduos produzidos 
Ton/ 

Tipologia 
Área do PIER CMO, INE 0 * 

Água 

Qualidade da água dos aquíferos a jusante do PP Classificação Município SNIRH A1 A1 

Quantidade de água consumida na área do PIER % Área do PIER AGDA 0 * 

Percentagem de perdas de água % Área do PIER AGDA 0 * 

Ar 
Quantidade de poluentes atmosféricos registados  N.º Município CMO - * 

Tipologia de poluentes atmosféricos registados Tipo Município CMO - * 
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- Não existe informação 

(*) Indicador importante para ser avaliado na fase de seguimento e de monitorização do plano, mas para os quais não é possível identificar meta a atingir 

 

Eficiência 

energética 
Ações ecoeficientes do projeto instalado N.º Área do PIER CMO 0 * 

Risco de 

Incêndio 
Espaços verdes de proteção e enquadramento Área Área do PIER CMO 0 17,2 

Riscos 

Tecnológicos 

Planos e mecanismos de prevenção e 

minimização de riscos tecnológicos/industriais 
N.º Área do PIER CMO 0 * 

Acidentes com transportes de matérias perigosas N.º 

Área do PIER / 

Área do 

Município 

CMO 0 * 
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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE OURIQUE

Aviso n.º 13621/2019

Sumário: Deliberação que determina a abertura da elaboração do Plano de Intervenção em 
Espaço Rústico da Herdade da Torre Vã.

Abertura de Procedimento de Elaboração do Plano de Intervenção
em Espaço Rústico da Herdade da Torre Vã

Marcelo David Coelho Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de Ourique:
Torna público, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º do Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, 

que a Câmara Municipal de Ourique, na sua Reunião Ordinária Pública, realizada em 29/07/2019, 
deliberou, por unanimidade, dos membros presentes, determinar a abertura do procedimento de 
elaboração do Plano de Pormenor, na modalidade específica de Plano de Intervenção em Espaço 
Rústico (PIER) para a Herdade da Torre Vã, tendo aprovado os Termos de Referência, que funda-
mentam a sua oportunidade e determinam os respetivos objetivos.

O Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Herdade da Torre Vã abrange uma área de 
intervenção aproximada de 63,00 ha e localiza -se na União de Freguesias de Panóias e Conceição, 
a 35 km do centro da Vila de Ourique, confinando a poente com o concelho de Odemira.

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 88.º do Decreto -Lei n.º 80/15, de 14 de maio, foi determinado um 
período de 15 dias úteis, contado a partir do primeiro dia útil da publicação do presente Aviso no 
Diário da República, para formulação de sugestões ou apresentação de informações, por qualquer 
interessado, sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento 
de elaboração do plano.

Durante o referido prazo, os interessados poderão consultar os Termos de Referência e de-
mais documentação na pagina do município na Internet, em, www.cm -ourique.pt ou no “Serviço de 
Atendimento ao Público” do Município de Ourique, localizado no Edifício dos Paços do Município, 
sito na Av. 25 de abril, 26, em Ourique, durante o horário normal de expediente (9:00h -12h30 m e 
14:00h -17h30m).

A formulação de sugestões, bem como a apresentação de informações, deverão ser feitas por 
escrito, até ao termo do referido período, dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Ourique 
e remetidas por endereço eletrónico geral@cmourique.pt por correio normal ou apresentadas pre-
sencialmente no local acima referidos.

Para o efeito, deverá ser utilizado impresso próprio, que poderá ser obtido no mesmo local, 
ou no sítio eletrónico do Município de Ourique.

Para constar se elaborou o presente Aviso que vai ser publicado no Diário da República, na 
comunicação social, na plataforma colaborativa de gestão territorial e no sítio da internet em: www.
cm -ourique.pt

30 de julho de 2019. — O Presidente da Câmara, Marcelo David Coelho Guerreiro.

Deliberação

A Câmara Municipal de Ourique, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do Decreto -Lei 
n.º 80/2015, 14 de maio — RJIGT, deliberou por unanimidade, dos membros presentes:

1 — Determinar a abertura do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor, na moda-
lidade específica de Plano de Intervenção em Espaço Rústico (PIER) para a Herdade da Torre Vã, 
que deverá ficar concluído no prazo de doze meses, com base nos respetivos Termos de Referência 
que fundamentam a sua oportunidade e determinam os respetivos objetivos, conforme previsto no 
n.º 3 do artigo 76.º do RJIGT.

2 — Sujeitar este Plano de Pormenor a Avaliação Ambiental Estratégica, de acordo com o 
disposto no artigo 78.º do RJIGT.



www.dre.pt
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3 — Determinar um período para formulação de sugestões ou apresentação de informações, 
por qualquer interessado, sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do 
procedimento de elaboração do plano, com a duração de 15 dias úteis, ao abrigo do disposto no 
n.º 2 do artigo 88.º RJIGT.

4 — Determinar a publicação do teor da presente deliberação na 2.ª série do Diário da República 
(cf., n.º 1 do artigo 76.º e alínea c) do n.º 4 do artigo 191.º do RJIGT), assim como a sua divulga-
ção através Boletim Municipal, da Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial e disponibilização 
no sítio da internet do Município de Ourique (Cf., artigo 192, n.º 2 do RJIGT e artigo 3.º, n.º 7 do 
Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, com as alterações do Decreto -Lei n.º 58/2011, de 4 de 
Maio, que estabelece o regime jurídico da avaliação ambiental de planos e programas (RJAAPP), 
de aplicação subsidiária ao RJIGT).

5 — Dar conhecimento à CCDRAlentejo do teor da deliberação e respetiva documentação base.

Está conforme o original.

30 de julho de 2019. — O Presidente da Câmara, Marcelo David Coelho Guerreiro.

612493476 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Intervenção em Espaço Rústico  

Herdade Torre Vã 

Relatório do Plano 
[dezembro 2019 – Pos CP] 



 

 

 

 

 

 

Plano de Intervenção em Espaço Rústico  

Herdade Torre Vã 

 

Avaliação Ambiental Estratégica 

Relatório Ambiental 
[DEZEMBRO DE 2019 – PÓS CP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

Esta página foi deixada em branco propositadamente 



Plano de intervenção em solo rústico  

PIER Herdade TORRE VÃ 

OURIQUE 

 

1 / 67 

 

Avaliação Ambiental Estratégica _ Relatório Ambiental 

Câmara Municipal de OURIQUE, dezembro 2019 

 

 

Índice 
 

 

1. Introdução 5 

 
2. Objetivos e Metodologia 6 

 
3. Objeto da Avaliação e Quadro de referência Estratégico 8 
3.1. Justificação da necessidade do Plano 8 
3.2.  Enquadramento legal do processo de elaboração do PIER.HTV 13 
3.3. A Área de intervenção do PIER.HTV 13 
3.4. Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial 15 
3.5. Análise SWOT 17 

 

4. Definição dos Fatores Críticos de Decisão 18 
4.1. Objetivos estratégicos do PIER.HTV 18 
4.2. Quadro de Referência Estratégico [QRE] 21 
4.3. Fatores Ambientais [FA] 23 
4.4. Fatores Críticos de Decisão [FCD] 24 

 
5. Análise e Avaliação dos Fatores Críticos de Decisão 28 
5.1. Introdução 28 
5.2. Situação Existente por FCD 28 
5.3. Análise de tendências na ausência da implementação do plano, por fator crítico 33 
5.4. Eventuais Efeitos Significativos no Ambiente 35 
5.5. Efeitos Esperados da Proposta de Plano de Intervenção em Espaço Rural 42 
5.6. Oportunidades e Ameaças 44 

 

6. Programa de Gestão e Monitorização Ambiental 46 

 
7. Modelo de Governança 53 

 
8.  Conclusões 54 

 
9. Bibliografia 56 

 
Anexo I 58 
Anexo_II 66 
Pareceres no âmbito do RDA e Síntese das Sugestões 66 
 

 

  



Plano de intervenção em solo rústico  

PIER Herdade TORRE VÃ 

OURIQUE 

 

2 / 67 

 

Avaliação Ambiental Estratégica _ Relatório Ambiental 

Câmara Municipal de OURIQUE, dezembro 2019 

 

 

Índice de ilustrações 

 

Quadro 1 – Análise SWOT do concelho onde se insere o PIER.HTV 17 

Quadro 2 – Instrumentos do QRE 21 

Quadro 3 – Matriz de convergência entre os objetivos estratégicos do PIER.HTV e os instrumentos 

do QRE 22 

Quadro 4 – Matriz de convergência entre os objetivos estratégicos do PIER.HTV e os FA 23 

Quadro 5 – Matriz de convergência entre os FCD e os FA 25 

Quadro 6 – Fatores Críticos para a Decisão, Critérios, Objetivos de Sustentabilidade e Indicadores 

de Análise 26 

Quadro 7 – Taxa de atividade e desemprego 29 

Quadro 8 – População residente e variação intercensitária 30 

Quadro 9 – Análise de tendências, por FCD, na ausência da implementação do PIER.HTV 33 

Quadro 10 – Efeitos significativos na Biodiversidade, Fauna e Flora 36 

Quadro 11 – Efeitos significativos na população 37 

Quadro 12 – Efeitos significativos na Saúde humana 38 

Quadro 13 – Efeitos significativos nos bens materiais 38 

Quadro 14 – Efeitos significativos na água 39 

Quadro 15 – Efeitos significativos no solo 40 

Quadro 16 – Efeitos significativos na atmosfera 41 

Quadro 4 – Oportunidades e Ameaças por FCD 44 

Quadro 18 – Diretrizes de seguimento dos critérios identificados para cada um dos FCD 47 

Quadro 19 – Indicadores para monitorização do plano no âmbito da AAE 51 

Quadro 20 – Quadro de governança para a ação 53 

 

Figura 1 - Enquadramento estratégico do PIER 10 

Figura 2 - Envolvimento e cooperação [município e entidades institucionais, promotores [APL] e 

comunidade e região 12 

Figura 3 - Localização da área de intervenção do PIER.HTV 14 

Figura 4 - Extrato da Planta de Ordenamento do PDM – Áreas Agrícolas Preferenciais 15 

Figura 5 - Extrato da Planta de Condicionantes do PDM e da Carta da REN 16 

 

  

 



Plano de intervenção em solo rústico  

PIER Herdade TORRE VÃ 

OURIQUE 

 

5 / 67 

 

Avaliação Ambiental Estratégica _ Relatório Ambiental 

Câmara Municipal de OURIQUE, dezembro 2019 

 

 

1. Introdução 
 

O presente relatório, designado por Relatório Ambiental [RA], corresponde à 2ª fase da Avaliação 

Ambiental Estratégica [AAE] do Plano de Intervenção em Espaço Rural da Herdade da Torre Vã 

[PIER.HTV]. Cumpre-se desta forma os requisitos legais decorrentes da publicação do Decreto-Lei 

n.º 232/20071, de 15 de junho que “estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos 

de determinados planos e programas no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna as 

diretivas n.º 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho, e 2003/35/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio” [n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 232/2007, 

de 15 de junho].  

 

Os planos e programas que estão sujeitos a avaliação ambiental são definidos na alínea a) do n.º 

1 do artigo 3º do Decreto-Lei nº232/2007, de 15 de junho, que identifica os “ planos e programas 

para os setores da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, transportes, gestão de resíduos, 

gestão das águas, telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos e 

que constituam enquadramento para a futura aprovação de projetos mencionados nos anexos I e II 

do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, na sua atual redação”, enquadrando, desta forma, o 

PIER.HTV. 

 

Torna-se assim necessário elaborar um RA no qual se “identificam, descrevem e avaliam os 

eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano ou programa, as suas 

alternativas razoáveis que tenham em conta os objetivos e o âmbito de aplicação territorial 

respetivos” [alínea b) do n.º 2 do artigo 92º do Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro]. Este 

relatório permitirá integrar e articular as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão 

territorial de âmbito nacional, regional e local englobando nas suas estratégias e objetivos as 

considerações ambientais, sociais e económicas, com vista a promover o desenvolvimento 

sustentável. 

  

                                                           
1 Alterado pelo Decreto-Lei nº 58/2011, de 4 de maio 
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2. Objetivos e Metodologia 
 

A AAE é um instrumento de avaliação de impactes de natureza estratégica cujo objetivo principal 

é facilitar a integração ambiental e avaliação de oportunidades e riscos de estratégia de ação, 

num quadro de sustentabilidade [Partidário, 2007]. Desta forma, os principais objetivos da AAE 

são: 

 

 Assegurar uma visão estratégica e uma perspetiva alargada em relação às questões 

ambientais, num quadro de sustentabilidade; 

 Assegurar a integração das questões ambientais no processo de decisão, enquanto as 

opções estão em discussão; 

 Auxiliar na identificação, seleção e justificação de opções ganhadoras (win-win) face aos 

objetivos de ambiente e desenvolvimento; 

 Detetar problemas e oportunidades, sugerir programas de gestão e monitorização 

estratégica; 

 Assegurar processos participados e transparentes, que envolvam todos os agentes 

relevantes; 

 Produzir contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras propostas de 

desenvolvimento. 

 

Os planos e programas que estão sujeitos a AAE são definidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 3º 

do Decreto-Lei n,º232/2007, de 15 de Junho, que identifica os “ planos e programas para os 

sectores da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, transportes, gestão de resíduos, 

gestão das águas, telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos 

solos e que constituam enquadramento para a futura aprovação de projectos mencionados 

nos anexos I e II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção”, 

enquadrando, desta forma, o PIER.HTV. 

 

Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, no n.º 1 do artigo 78º refere que “Os 

planos de urbanização e os planos de pormenor só são objeto de avaliação ambiental no 

caso de se determinar que são suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente ou nos 

casos em que constituam o enquadramento para a aprovação de projetos sujeitos a 

avaliação de impacto ambiental ou a avaliação de incidências ambientais”. 

 

Apesar da reduzida dimensão da área de intervenção do Plano [cerca de 61,8 hectares] e da 

expectativa e da sensibilidade de que da intervenção não resultarão efeitos negativos com 

significado sobre o meio ambiente, o município de Ourique entendeu, na persecução da aplicação 

dos Princípios da Prevenção e da Precaução, submeter a proposta de PIER.HTV ao processo de 

AAE.  

 

Para a elaboração da AAE da proposta de PIER.HTV seguiram-se as orientações do “Guia de Boas 

Práticas para a Avaliação Ambiental Estratégica – orientações metodológicas” [Partidário, 2007] e 

do “Guia da Avaliação Ambiental dos Planos Municipais de Ordenamento do Território” [DGOTDU, 

2008]. De acordo com estes documentos, o processo da AAE desenvolve-se em quatro momentos, 

nomeadamente os seguintes. 
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[A] Relatório de Definição de Âmbito [que integra a definição do âmbito e do alcance da 

avaliação ambiental]; 

[B] Relatório Ambiental e respetivo Resumo Não Técnico [RNT] [que analisa e avalia na 

perspetiva ambiental os objetivos estratégicos do Plano em análise]; 

[C] Declaração Ambiental; 

[D] A Execução do Plano e a posterior Monitorização da AAE. 

 

Desta forma, o processo de AAE do PIER.HTV iniciou-se com a elaboração do Relatório de 

Definição de Âmbito [RDA], que se destinou a estabelecer o âmbito e o alcance da AAE e onde se 

identificaram os Fatores Críticos de Decisão [FCD] fundamentais para estruturar a análise e a 

presente avaliação ambiental. 

 

O presente relatório corresponde à fase de elaboração do RA e respetivo RNT do PIER.HTV, onde 

se integram: 

 

 A análise e avaliação das oportunidades e riscos [efeitos significativos de natureza 

estratégica] da proposta de PIER; 

 As Diretrizes de orientação ou recomendações da AAE para serem implementadas na fase 

de execução e monitorização. 

 

Neste contexto, o presente RA contém [de acordo com o definido no Decreto-Lei n.º 232/2007]: 

 

a) A descrição geral do conteúdo, dos principais objetivos do plano e das suas relações com 

outros planos e programas pertinentes; 

b) As características ambientais das zonas suscetíveis de serem significativamente afetadas, 

os aspetos pertinentes do estado atual do ambiente e a sua provável evolução, se não for 

aplicado o plano; 

c) Os problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa, incluindo, em particular, 

os relacionados com todas as zonas de especial importância ambiental,  

d) Os objetivos de proteção ambiental estabelecidos pertinentes para o Plano, a nível 

internacional, comunitário ou nacional e a forma como estes são tomados em 

consideração; 

e) Os eventuais efeitos significativos no ambiente, decorrentes da aplicação do plano; 

f) As medidas destinadas a prevenir, reduzir e, tanto quanto possível, eliminar quaisquer 

efeitos adversos significativos no ambiente, resultantes da aplicação do plano; 

g) Apresentação das medidas de controlo previstas.  
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3. Objeto da Avaliação e Quadro de referência Estratégico 
 

A proposta de Plano de Intervenção em Espaço Rural da Herdade da Torre Vã, adiante designado 

por PIER.HTV é o objeto do presente procedimento de AAE. 

 

 

3.1. Justificação da necessidade do Plano 

 

O município de Ourique foi confrontado com a intenção de instalação de um investimento 

privado na Herdade TORRE VÃ passível de gerar emprego e contribuir para o fortalecimento da 

base económica local. Tratando-se de um investimento com interesse para o processo de 

desenvolvimento municipal, o município decidiu, de uma forma articulada e concertada, proceder 

ao enquadramento urbanístico do projecto e da intensão de investimento. O projecto a instalar 

consta de uma unidade de produção de Cannabis para fins medicinais. 

 

A necessidade de uma área de cerca de 60 hectares que permita a instalação do projeto e permita 

equacionar, no futuro a sua ampliação, não permite enquadramento nos espaços de atividade 

económica disponíveis no município. Por isso optou-se por procurar enquadrar este projeto de 

investimento no solo rústico. A escolha e seleção do sítio em concreto para a instalação e 

desenvolvimento do presente projecto teve por base um conjunto de pressupostos, 

designadamente os seguintes: 

A] O clima. Garante menores custos no controle dos fatores ambientais que interferem no 

processo produtivo [luz, humidade, calor, frio, pressão e outros]; 

B] A presença de Infraestruturas. Desde o acesso à água disponibilizada pelo Canal de irrigação 

da Barragem do Monte da Rocha, à proximidade e contiguidade com a rede pública de 

abastecimento de água potável, à existência da ETAR, a menos de 100 metros de distância, junto 

ao Matadouro do Litoral Alentejano até à disponibilidade e acesso à rede de energia eléctrica 

[Linha de média tensão que atravessa o terreno]. 

C] Topografia. O terreno apresenta-se relativamente plano e nivelado sendo óptimo para a 

construção de estufas modernas e do tipo que se pretendem instalar [edifícios com estrutura em 

aço e paredes e cobertura em vidro específico]; 

D] Dimensão da propriedade. Os cerca de 63 hectares da propriedade permitem, com segurança 

e prudência, instalar o projecto e programar e salvaguardar as eventuais futuras ampliações. 

E] A acessibilidade. A A2 encontra-se relativamente próximo e com acessos facilitadores.  

F] Distância a aglomerados urbanos o que evita eventuais conflitos sejam visuais sejam da 

funcionalidade da exploração. 

 

 

O projeto de investimento envolve programa de usos e edificabilidade em solo rústico não 

compatível com o PDM de Ourique em vigor. Efetivamente, o PDM de Ourique, plenamente eficaz 

e em vigor, não permite o enquadramento em solo rústico deste tipo de projecto nem, tão pouco, 

assinala de uma forma expressa e concreta qualquer unidade operativa de planeamento e de 

gestão. Assim, e uma vez reconhecido o interesse da concretização do investimento para o 

processo de desenvolvimento municipal, é pertinente e oportuno a elaboração de um plano de 

pormenor que permite enquadrar os usos específicos relacionados com a intensão de 

investimento e promova, também, as necessárias exclusões do regime da reserva ecológica 

municipal. 
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A intenção de instalação de um investimento privado na Herdade Torre Vã é passível de gerar 

emprego e contribuir para o fortalecimento da base económica local. Tratando-se de um 

investimento com interesse para o processo de desenvolvimento municipal, o município decidiu, 

de uma forma articulada e concertada, proceder ao enquadramento urbanístico do projeto e da 

intensão de investimento. 
 

O projeto a instalar consta de uma unidade de produção de Cannabis para fins medicinais e 

envolve a necessidade de se programar edificabilidade que não é compatível com as disposições 

regulamentares do PDM. Efetivamente o projeto desenvolver-se-á em duas fases e envolve a 

edificação, designadamente, de: 

 

A] Unidades edificadas para cultivo da Cannabis constituídos por estruturas edificadas, em 

vidro, de alta tecnologia e que proporcionam ambiente controlado, a nível do clima 

[temperatura, humidade, pressão…]. Garantem, assim, uma produção controlada e otimizada 

do ciclo de vida das plantas, obtendo a máxima rentabilidade e qualidade na produção. Cada 

unidade de produção terá uma área aproximada de 1 hectare. 

B] Unidade de transformação do produto para extração dos óleos da Cannabis; 

C] Receção e áreas administrativas; 

D] Laboratórios; 

E] Áreas de circulação e de estacionamento; 

F] Reservatórios de água; 

G] Todo o projeto, incluindo os edifícios, adotará boas e inovadoras práticas de 

sustentabilidade e ecoeficiência ambiental, designadamente no uso e na gestão eficiente da 

água e da energia e, também, na integração paisagística equilibrada dos volumes edificados; 

H] Outras áreas de apoio e afetas ao funcionamento e operacionalidade da unidade. 

 

A área que será afetada, diretamente, ao desenvolvimento do projeto será vedada por questões 

de segurança e implicará níveis significativos de impermeabilização do solo, circunstância essa 

que justifica, por si só, a elaboração do PIER. 

 

O projeto integrará, na restante área da herdade exterior à vedação, usos e ocupações 

compatíveis com o solo rústico e valorizadoras do suporte biofísico.  

 

O PDM de Ourique, plenamente eficaz e em vigor, não permite o enquadramento em solo rústico 

deste tipo de projeto nem, tão pouco, assinala de uma forma expressa e concreta qualquer 

unidade operativa de planeamento e de gestão [UOPG]. Assim, e uma vez reconhecido o interesse 

da concretização do investimento para o processo de desenvolvimento municipal, é pertinente e 

oportuno a elaboração de um PIER que permite enquadrar os usos específicos relacionados com 

a intensão de investimento e promova, também, as necessárias exclusões do regime da Reserva 

Ecológica Municipal [REN]. 

 

A intenção de instalação de um investimento privado na Herdade de Torre Vã enquadra-se nos 

objetivos genéricos de desenvolvimento estabelecidos para o município como, também, para a 

região. 

 

O PIER terá como principal função estabelecer as regras de uso, ocupação e de edificação, bem 

como definir a melhor solução urbanística que estruture a ocupação [implantação, volumetria, 

infraestruturação e acessibilidades] do projeto de investimento. Deve, também, estabelecer o 

regime de usos para a parte do terreno não ocupada pelo projeto e definir um conjunto de 
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medidas ambientais compensatórias que atenuem e mitiguem os eventuais efeitos na zona de 

uma ocupação e edificação com algum significado. 

 

O esquema seguinte ilustra a forma como a concretização do projeto concorre para o processo 

de implementação da estratégia de desenvolvimento municipal e regional. Seja a estratégia 

definida e assumida pelo plano diretor municipal [PDM], seja a estratégia e/ou os modelos 

estratégico e de ocupação, do território, definidos no âmbito do Plano Regional de Ordenamento 

do Território do Alentejo [PROTA]. 

 

Suster e inverter a tendência de declínio demográfico que afeta Ourique e a Região e promover 

melhores e mais atrativas condições de vida à população implica, quer para o município de 

Ourique quer para a Região do Alentejo, atrair e fixar investimentos geradores de mais e melhor 

emprego que possibilitem essas condições de vida e desafiem as pessoas e as empresas a fixarem-

se. A valorização dos recursos e da dimensão territorial [propriedade de grandes dimensões] e 

das condições de acessibilidade constituem fatores positivos nesse processo, mas é a 

compreensão dos contextos, das oportunidades e das dinâmicas, em especial das oportunidades 

e dinâmicas emergentes, que podem constituir fatores estruturantes e diferenciadores no 

processo de captação de investimentos para esta região. O esquema seguinte sintetiza e 

sistematiza este posicionamento estratégico, municipal e regional, que enquadra e fundamenta, 

a importância da concretização e execução do projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Enquadramento estratégico do PIER  
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E se o interesse estratégico municipal é mais do que evidente e, politicamente assumido, o 

enquadramento nas orientações estratégicas do PROTA vem reforçar e ampliar para a escala 

regional, esse interesse e esse valor diferenciador do projeto. Efetivamente, o PROTA refere como 

desafios do ordenamento territorial para o Alentejo, entre outros: 

 

- Promover o crescimento económico e o emprego;  

- Suster a perda demográfica e qualificar e atrair recursos humanos; 

- Consolidar o sistema urbano e desenvolver um novo relacionamento urbano-rural. 

 

A execução do presente projeto concorre e reforça a concretização destes desafios. 

 

O PROTA estabelece, ainda, como Desígnios: 

- Uma região com um posicionamento reforçado no contexto da economia nacional através 

da ampliação da sua base económica regional, afirmando as suas potencialidades 

geoeconómicas no contexto ibérico e europeu, consolidando os sectores e funções 

económicas emergentes com uma valência estratégica e apostando na inovação e na 

competitividade das atividades produtivas tradicionais;  

- Uma região funcionalmente mais aberta e articulada com os territórios envolventes, com 

particular releVãncia para o reforço das relações com a AML e com Espanha, dotada de uma 

qualificada organização territorial de suporte às atividades económicas e de atração de 

empresas e de população em idade ativa;  

- Uma região com adequados níveis de coesão territorial, sustentada pelo papel do sistema 

urbano regional como infra -estrutura privilegiada de suporte aos equilíbrios socioeconómicos 

internos, à sustentabilidade dos espaços rurais, a uma maior integração territorial regional e a 

uma mais elevada qualidade de vida e de bem -estar social;  

- Uma região com marcada identidade dos espaços rurais sustentada pela valorização de 

sistemas multifuncionais. 

 

Finalmente, o PROTA define como Eixo Estratégico III a Diversificação e Qualificação da Base 

Económica Regional, estabelecendo, entre outros, os seguintes objetivos onde se enquadra 

perfeitamente o projeto proposto: 

 

OEBT III.1 — Reforçar e desenvolver de forma sustentada e mais competitiva os sectores 

tradicionais estratégicos ampliando e qualificando as respetivas cadeias de valor, e consolidar 

o desenvolvimento das atividades estratégicas emergentes diversificando e qualificando a 

base económica e afirmando novos sectores de especialização regional. 

OEBT III.1.2 — Atividades estratégicas emergentes 

OEBT III.2 — Desenvolver o modelo de produção agro -florestal e agro -industrial com base 

nas fileiras estratégicas regionais, garantindo a utilização racional dos recursos disponíveis, 

promovendo a diversificação e valorização das produções e tornando operativa a 

multifuncionalidade dos sistemas agro- -silvo -pastoris e do património agrícola e rural.  

OEBT III.3 — Aumentar a atratividade das áreas rurais, com base na multifuncionalidade da 

agricultura e na melhoria global da qualidade de vida Devido à reorientação da Política 

Agrícola Comum 
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Evidencia-se, assim, o perfeito enquadramento do projeto nas orientações estratégicas de política 

de desenvolvimento, quer municipal quer regional. 

 
A concretização do projeto e a criação de novas e emergentes dinâmicas de desenvolvimento 

envolve polos fundamentais: 

 

A] O município e as entidades institucionais que apresentam jurisdições sobre o processo de 

gestão territorial [em especial a CCDR do Alentejo]  

B] Os agentes e os promotores de investimento, neste caso em concreto, a APL  

C] A Comunidade e a região 

 

Ao município e às entidades institucionais compete articular e compatibilizar objetivos de política 

municipal, regional e nacional definindo o quadro estratégico e de ordenamento do território 

onde seja possível realizar e concretizar determinados investimentos considerados estruturantes 

e de interesse relevante. A ambos, município e entidades institucionais, e enquadrados pela 

estratégia assumida, compete desafiar, cooperar e, se necessário, contratualizar formas de 

colaboração com os principias agentes investidor no território, como é o caso da APL. Todos, 

município, entidades institucionais e promotores [APL] devem envolver e colaborar com a 

comunidade e com a região procurando integrar e integrar-se na vida quotidiana da Comunidade 

e da região e contribuir para construir melhores condições de vida. 

 

 

 
 
Figura 2 - Envolvimento e cooperação [município e entidades institucionais, promotores [APL] e comunidade e região  
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3.2. Enquadramento legal do processo de elaboração do PIER.HTV 

 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 

compete às câmaras municipais elaborar planos municipais de ordenamento do território sendo 

esta elaboração determinada por deliberação a publicitar em Diário da República.   

 

A Câmara Municipal de Ourique decidiu elaborar o PIER.HTV na modalidade específica de Plano 

de Intervenção em Espaço Rústico [PIER], para enquadrar e promover a instalação de um 

investimento estruturante para a economia local, regional e nacional e que não encontra suporte 

e enquadramento no Plano Diretor Municipal de Ourique [PDM], plenamente eficaz e em vigor. 

 

O PIER será elaborado nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial em 

vigor – RJIGT [Decreto Lei 80/2015 de 14 de maio], designadamente no disposto na alínea a] do 

artigo 103.º e no artigo 104.º desse regime. O PIER permitirá definir, em concreto e de uma forma 

mais detalhada, a implantação do projeto, nomeadamente a forma e o modelo de ocupação 

edificada e as soluções para as infraestruturas e permitirá, ainda, definir um conjunto de regras 

que promovam a integração equilibrada do projeto em meio rural e a salvaguarda dos valores 

ambientais e paisagísticos presentes no território. 

 

O PIER será executado num processo de contratualização entre o município de Ourique e o 

promotor privado nos termos do artigo 79.º do RJIGT. 

 

 

3.3. A Área de intervenção do PIER.HTV 

 

A área de intervenção do PIER.HTV localiza-se no concelho de Ourique, na União das Freguesias 

de Panóias e Conceição. A área de intervenção dista cerca de 35 km do centro da Vila de Ourique. 

A Herdade corresponde ao artigo rústico 46 – Secção B e integra uma área aproximada de 61,8 

hectares. O arruamento que serve o terreno e o limite a poente constitui a divisão com o concelho 

de Odemira, designadamente com a freguesia de Vale de Santiago. Do lado poente do referido 

arruamento assinala-se a localização do Matadouro do Litoral Alentejano. 
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Figura 3 - Localização da área de intervenção do PIER.HTV 

Fonte: Googlemaps, julho 2019 
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3.4. Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial 

 

Relativamente aos Instrumentos de Gestão Territorial [IGT] de índole municipal, o PIER.HTV é 

enquadrado pelo PDM de Ourique, publicado na 1.ª série do Diário da República, n.º 79, de 3 de 

abril, através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 35/2001. Desde a sua entrada em vigor, 

o PDM foi sujeito a uma retificação e três alterações por adaptação, última através do Aviso n.º 

1534/2014 [DR n.º23, 2ªsérie, 3 de fevereiro de 2014]. 

 

Ao nível do modelo de desenvolvimento assinalado na Planta de Ordenamento do PDM, a área 

de intervenção do PIER evidencia a seguinte classificação e qualificação do solo: 

Classificação - Solo Rural 

Qualificação - Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Preferenciais e Espaços Naturais – Lagoas e 

Faixas de Proteção.  

 

Genericamente, a regulamentação afeta a Espaços Agrícolas e Espaços Naturais, encontra 

expressa nas subsecções II e III, respetivamente, da Secção II Espaços Rurais, Capítulo III - Uso 

Dominante do Solo. Do regulamento do PDM de Ourique. 

 

 

 

 
Figura 4 - Extrato da Planta de Ordenamento do PDM – Áreas Agrícolas Preferenciais  
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A Planta de Condicionantes do PDM de Ourique evidencia que a área de intervenção do PIER 

encontra-se abrangida, na sua totalidade, pelo regime da REN integrando, nomeadamente, os 

sistemas: 

 

- “Lagoas Margens Naturais Zonas Húmidas, Adjacentes e Faixa de Proteção”  

- “Áreas de Máxima Infiltração”. 

 

  
 

 
Figura 5 - Extrato da Planta de Condicionantes do PDM e da Carta da REN  
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3.5. Análise SWOT 

 

A sistematização do quadro das Forças e das Fraquezas, das Oportunidades e das Ameaças ao 

desenvolvimento e execução deste PIER permitem aferir as condições de base que sustentam esta 

aposta de desenvolvimento do município de Ourique. Para tal recorreu-se a uma análise SWOT2. 

[Quadro 1]. 

 

 

Quadro 1 – Análise SWOT do concelho onde se insere o PIER.HTV 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Bons níveis de acessibilidade 

rodoviária do IC1, nó do IP1, EN261 e 

EN262. 

 

 Distanciamento da centralidade 

urbana da Vila de Ourique. 

 

 Dinâmica de procura de espaços para 

a instalação de atividades 

económicas. 

 

 

 Inexistência de espaços estruturados 

e infraestruturados capaz de atrair de 

fixar unidades de dimensão relevante. 

 

 Pouca capacidade do município em 

captar investimentos estruturantes à 

escala regional e nacional. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Capacidade gerar emprego e 

contribuir para o fortalecimento da 

base económica local. 

 

 Contexto nacional favorável à 

instalação deste tipo de unidade de 

produção. 

 A concretização da unidade de 

produção implicará a 

impermeabilização do solo. 

 

 

Configurando uma leitura da situação existente e o breve diagnóstico da área sob influência da 

intervenção do plano, esta análise SWOT permite numa fase inicial da AAE detetar algumas 

questões que poderão constituir temas importantes a integrar na AAE do PIER.HTV, e ainda servir 

de base à configuração de um conjunto de orientações que suportem o desenvolvimento 

sustentado do plano. 

 

  

                                                           
2 O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês e um acrónimo de Forças (Strengths), Fraquezas 

(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 
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4. DEFINIÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS DE DECISÃO 
 

Os FCD permitirão “estruturar a avaliação estratégica e decorrem do contexto e da escala em que 

a AAE é realizada” [Partidário, 2007]. Tal como já foi referido anteriormente, os elementos de 

apoio à determinação dos FCD são: 

 

 Questões Estratégicas ou Objetivos Estratégicos do plano em análise; 

 Quadro de Referência Estratégico; 

 Fatores ambientais. 

 

 

4.1. Objetivos estratégicos do PIER.HTV 

 

A definição dos objetivos estratégicos do PIER evidenciam o enquadramento na estratégia do 

PDM e do PROTA e nos valores estratégicos que lhes são inerentes, tal como se ilustrou no ponto 

anterior. Essa leitura e esse enquadramento estratégico é a seguir concretizada na definição dos 

objetivos estratégicos do PIER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OE1 – Promover políticas que favoreçam a coesão social 

e territorial e que contribuam para suster e inverter as 

tendências de perda de população 

 

OE2 – Diversificar, dinamizar e fortalecer a base 

económica local e em especial a economia do mundo 

rural  

 

OE3 - Atrair e fixar investimento e criar mais e melhor 

emprego 

 

OE4 - Valorizar e potenciar recursos num quadro de 

equilíbrio ambiental e paisagístico 

 

OE5 - Promover a Sustentabilidade e boas práticas na 

ecoeficiência e na gestão do uso da água e da energia 

 

OE6 – Afirmar capacidade de compreender dinâmicas e 

oportunidades em especial, as emergentes e vencer 

inércias institucionais, cooperando e articulando com 

agentes e promotores  

Objetivos estratégicos do PIER 

PIER 

 
Herdade TORRE 

VÃ 

Município 
 

Estratégia e PDM 

Região 
 

Estratégia e 

PROTA 

Figura 6 – Objetivos estratégicos do PIER 
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OE1 – PROMOVER POLÍTICAS QUE FAVOREÇAM A COESÃO SOCIAL E TERRITORIAL E QUE CONTRIBUAM PARA SUSTER 

E INVERTER AS TENDÊNCIAS DE PERDA DE POPULAÇÃO 

 

Suster e inverter a progressiva perda de população será sempre um dos objetivos de todas as 

políticas públicas municipais de territórios que apresentam características e dinâmicas 

semelhantes às verificadas no território de OURIQUE. Esse objetivo apenas terá condições de ser 

alcançado se for possível oferecer boas e atrativas condições de vida à população residente. O 

ordenamento do território e o desenvolvimento e implementação de políticas públicas municipais 

podem desempenhar um papel fundamental neste domínio ao contribuírem para a construção 

de um território que se apresente coeso, social e territorialmente. Significa isso que as 

oportunidades de trabalho, o apoio e a oferta social e cultural, a integração e a inclusão e o acesso 

aos principais equipamentos e serviços constituam fatores diferenciadores para os residentes e 

que o modelo de ocupação territorial distribua, equilibradamente, por todo o território essas 

oportunidades. Ao dinamizar, economicamente, uma parte significativa do território rural de 

OURIQUE, o PIER vem contribuir para a concretização desses objetivos. 

 

 

OE2 – DIVERSIFICAR, DINAMIZAR E FORTALECER A BASE ECONÓMICA LOCAL E EM ESPECIAL A ECONOMIA DO 

MUNDO RURAL 

 

O PIER visa a instalação de um investimento na área da produção e transformação de Cannabis 

para fins medicinais. Trata-se de um sector inovador na região que contribuirá, decisivamente, 

para a diversificação do tecido empresarial local e regional. Constitui, também, uma oportunidade 

para o desenvolvimento e crescimento de outras dinâmicas empresariais, de menor dimensão, e 

até de cariz ou de base familiar, para prestação de serviços de apoio e complementares ao 

funcionamento e desenvolvimento do projeto de investimento. A localização numa parcela 

integrada no espaço rural dinamiza esse espaço e reforça a coesão territorial ao proporcionar os 

necessários e obrigatórios fluxos e relações com os aglomerados mais próximos e mesmo com a 

sede do concelho. 

 

 

OE3 - ATRAIR E FIXAR INVESTIMENTO E CRIAR MAIS E MELHOR EMPREGO 

 

Certamente que a concretização deste investimento produzirá mais emprego e melhor emprego. 

A produção e a transformação implicarão o desenvolvimento de áreas científicas de 

desenvolvimento e de investigação e pode contribuir para o estabelecimento de relações com os 

principais pólos de conhecimento [Universidades de Évora ou Lisboa por exemplo]. O potencial 

de emprego que decorre deste investimento inclui emprego não qualificado mas, também, parte 

significativa de trabalho qualificado para níveis de formação superior. Ora OURIQUE pode ganhar 

muito com a fixação de novos residentes, iniciando ou reforçando, por exemplo, o processo de 

reabilitação urbana e de dinamização do ambiente urbano, com esperados efeitos ao nível do 

tecido comercial e de serviços.  
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OE4 - VALORIZAR E POTENCIAR RECURSOS NUM QUADRO DE EQUILÍBRIO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICO 

 

O enquadramento do projeto na envolvente será sempre uma preocupação. Integra-se no espaço 

e no mundo rural e as preocupações com a integração paisagística e ambiental, com a rede viária 

existente e com a rede de infraestruturas presente no território, estarão sempre presentes. 

 

 

OE5 - PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E BOAS PRÁTICAS NA ECOEFICIÊNCIA E NA GESTÃO DO USO DA ÁGUA E DA 

ENERGIA 

 

As soluções a adotar para todas as redes de infraestruturas terão por base as preocupações com 

o uso eficiente da água e da energia. A sustentabilidade do projeto está fortemente relacionada 

com a sustentabilidade ambiental e paisagística. Nesse sentido estas preocupações farão parte 

integrante do desenvolvimento do projeto e constituirão uma imagem de marca ou uma 

referência na afirmação e na apresentação do investimento. 

 

 

OE6 – AFIRMAR CAPACIDADE DE COMPREENDER DINÂMICAS E OPORTUNIDADES EM ESPECIAL, AS EMERGENTES E 

VENCER INÉRCIAS INSTITUCIONAIS, COOPERANDO E ARTICULANDO COM AGENTES E PROMOTORES 

 

Todo o processo de atração e fixação do investimento teve por base uma atitude política 

municipal na interpretação do quadro de oportunidades e de contexto. Articular e concertar as 

ações e a capacidade de investimento de eventuais promotores com o interesse público municipal 

e regional, constitui um desafio estruturante para o processo de desenvolvimento municipal e 

regional, no qual o município e as entidades da tutela [em especial a CCDRA] desempenham um 

papel estruturante e decisivo. 
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4.2. Quadro de Referência Estratégico [QRE] 

 

O QRE da AAE da proposta do PIER.HTV identifica as macro orientações de política nacional, 

europeia e internacional, e os objetivos de longo prazo estabelecidos em matéria de ambiente e 

sustentabilidade (Partidário, 2007). Deve ser constituído pelos instrumentos de referência que são 

considerados relevantes para o presente plano, tendo em conta os problemas e características 

ambientais e objetivos de proteção existentes na área de intervenção do plano [DGOTDU, 2008]. 

Assim, no contexto territorial da área do PIER.HTV foram considerados relevantes os documentos 

estratégicos que se apresentam no quadro seguinte. 

 

 

Quadro 2 – Instrumentos do QRE 

Âmbito Internacional 

Agenda Territorial 2020 

Estratégia Temática de Proteção do Solo – COM (2005) 670 

Âmbito Nacional 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território - Alteração Conselho de Ministros 

Extraordinário de 14 de julho de 2018 

Portugal 2020 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020-2030 - RCM nº 56/2015, de 30 de julho 

Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 

Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação 2014-2020 – RCM nº 78/2014, de 24 de 

dezembro 

Plano Nacional da Água - Decreto-Lei nº 76/2016, de 9 de novembro 

PENSAAR 2020 - Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de água e saneamento de águas 

residuais - Despacho nº 4385/2015, de 30 de abril 

Plano Nacional de Gestão de Resíduos 2014-2020 

Âmbito Regional 

Programa Operacional Regional do Alentejo 2014-2020 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo - RCM nº 53/2010, de 2 de agosto 

Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica da Região Hidrográfica do Sado e Mira [RH6] - RCM nº 52/2016, 

de 20 de setembro 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo - Portaria nº 54/2019, de 11 de fevereiro 

Âmbito Local 

Plano Diretor Municipal de Ourique - RCM nº 35/2001, de 3 de abril, DR nº 79 IS-B 

 

 

De forma a determinar o grau de convergência das QE do PIER.HTV com o QRE definido foram 

elaboradas matrizes de convergência [Anexo I], analisadas em termos de relação de convergência 

[relação nula ou fraca, relação média, relação forte]. Nesta análise é possível identificar quais os 

objetivos de cada plano que compõe o QRE que apresentam relação com os objetivos do PIER. 

 

De seguida apresenta-se a matriz onde se pretende verificar a convergência a nível geral entre os 

diversos instrumentos do QRE e os objetivos estratégicos do PIER.HTV, tendo em conta a análise 

das diversas matrizes apresentadas do anexo I. 
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Quadro 3 – Matriz de convergência entre os objetivos estratégicos do PIER.HTV e os instrumentos do QRE 

QRE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

AT 2020       

ETPS       

PNPOT       

Portugal 2020       

Agenda 2030       

PNAC       

PDR 2014-2020       

PANCD 2014-2020       

PNA       

PENSAAR 2020       

PNGR 2014-2020       

POR A 2014-2020       

PROT A       

PGBH Sado e Mira [RH6]       

PROF A       

PDM de Ourique       

PMDFCI de Ourique       

 
Legenda: 

 
        Forte releVãncia               Média ReleVãncia             Fraca ou Nula ReleVãncia 

 
 

Verifica-se uma forte convergência entre os objetivos estratégicos definidos no plano e os 

instrumentos do QRE, nomeadamente no que diz respeito aos seguintes instrumentos: AT 2020, 

ETPS, PNPOT, PNGR 2014-2020, o POR A e o PDM. Os restantes instrumentos também são 

convergentes e apresentam releVãncia, apesar de esta não ser tão forte na análise dos seus 

objetivos. Este facto tem a ver com a especificidade da área em análise, bem como com a 

especificidade do Plano em questão. 

  



Plano de intervenção em solo rústico  

PIER Herdade TORRE VÃ 

OURIQUE 

 

23 / 67 

 

Avaliação Ambiental Estratégica _ Relatório Ambiental 

Câmara Municipal de OURIQUE, dezembro 2019 

 

 

4.3. Fatores Ambientais [FA] 

 

De acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 232/20073, de 15 de junho, os 

FA considerados relevantes e passíveis de sofrer efeitos significativos são: biodiversidade, 

população, saúde humana, fauna, flora, solo, água, atmosfera, fatores climáticos, bens materiais, 

património cultural, incluindo o património arquitetónico e arqueológico e a paisagem, bem 

como a inter-relação entre todos eles.  

 

Pretende-se neste ponto identificar a convergência existente entre os FA e os objetivos 

estratégicos do PIER, de forma a poderem identificar-se os FA com maior releVãncia para a área 

em estudo. 

 

 

Quadro 4 – Matriz de convergência entre os objetivos estratégicos do PIER.HTV e os FA 

QRE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Biodiversidade       

População       

Saúde Humana       

Fauna       

Flora       

Solo       

Água       

Atmosfera       

Fatores Climáticos       

Bens Materiais       

Património Cultural       

Paisagem       

 

Legenda 

        Forte releVãncia                Média ReleVãncia                    Fraca ou Nula ReleVãncia 

 

De acordo com o quadro anterior é possível identificar quais os fatores ambientais que podem 

ter maiores impactos [positivos ou negativos] com o desenvolvimento do PIER. Verifica-se que os 

Fatores Ambientais “Biodiversidade”, “Fauna”, “Flora”, “Fatores Climáticos” e “Património Cultural” 

não têm releVãncia para serem analisados no âmbito da AAE da proposta de PIER.HTV. A 

justificação da fraca ou nula releVãncia destes fatores ambientais prendem-se com o seguinte: 

 A área do PIER não apresenta valores naturais de reconhecido valor, pelo que não são 

expectáveis alterações significativas implicadas pela execução do plano sobre os 

respetivos fatores.  

 Não existe nenhum elemento de génese cultural, arquitetónica ou arqueológica na área 

do PIER; 

 A proposta de PIER incide sobre uma pequena área de intervenção territorial, para a qual 

não há registos históricos de ocorrência de episódios climáticos extremos, nem da 

tipologia de intervenção poderão incorrer impactes que influenciem de forma direta este 

fator ambiental.  

                                                           
3 Alterado pelo Decreto-Lei nº58/2011, de 4 de maio 
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4.4. Fatores Críticos de Decisão [FCD] 

 

Os FCD constituem os temas fundamentais sobre os quais a AAE se deve debruçar, uma vez que 

reúnem os aspetos de ambiente e sustentabilidade considerados relevantes que servirão de base 

para a tomada de decisão. Estes FCD foram já apresentados na 1ª fase da AAE do PIER.HTV, tendo 

por base o disposto no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho e a interligação entre os 

objetivos estratégicos, QRE e FA. 

 

Após a análise anterior, referente à convergência entre as QE da proposta de plano com o QRE e 

ainda da identificação dos FA com releVãncia para a área em estudo, resultaram a definição dos 

FCD, tendo em conta os objetivos do PIER.HTV: 

 

 Ordenamento do território e Qualidade de Vida 

 Desenvolvimento regional e competitividade 

 Qualidade ambiental e riscos. 

 

Apresenta-se, de seguida, uma breve caracterização dos principais aspetos que devem ser 

abordados em cada FCD. 

 

 

FCD BREVE DESCRIÇÃO 

Ordenamento do 

Território e 

Qualidade de Vida 

Este FCD pretende avaliar a organização espacial do território, tendo em 

conta os aspetos que conduzem a uma melhoria e valorização do 

ordenamento do território. Considera-se importante que o território em 

análise seja o mais adequado para a atividade que aí se irá implementar, 

sendo necessário considerar questões relativas à necessidade de 

equipamentos, infraestruturas e espaços públicos ajustados às 

necessidades locais. A avaliação deste FCD permitirá reconhecer a 

importância da necessidade de desenvolver e criar uma área 

infraestruturada e apetecível que contribua de forma ativa para 

potenciar e dinamizar a economia local e fomentar a organização 

espacial do território num quadro de desenvolvimento sustentável 

Desenvolvimento 

Regional e 

Competitividade 

Um dos objetivos inerentes à elaboração desta proposta de PIER é a 

promoção do desenvolvimento socioeconómico do concelho, com 

enfoque na criação de condições de atratividade para a fixação de 

empresas, na criação de emprego como elemento fundamental de 

criação de riqueza, com consequências ao nível da fixação da população 

local e melhoria da qualidade de vida da população local. A análise deste 

FCD pretende identificar as potencialidades e/ou constrangimentos que 

a proposta de PIER terá ao nível do desenvolvimento económico e da 

sua dinâmica empresarial, tendo em conta os objetivos estratégicos 

definidos 

Qualidade 

Ambiental e 

Riscos 

Cada vez mais as áreas empresariais e industriais têm em conta a 

qualidade ambiental do local onde se estão a implementar, bem como 

a necessidade de prevenir riscos ambientais e industriais que possam 

ocorrer. É também reconhecido que a qualidade ambiental constitui um 

dos fatores primordiais para a qualidade de vida da população e para o 
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equilíbrio dos ecossistemas. Assim, é pretendido que desde cedo se 

proceda a uma avaliação da qualidade ambiental e dos riscos da área de 

intervenção. Neste FCD serão avaliados os principais domínios da 

componente ambiental (resíduos, ar, água), nomeadamente em que 

medida os objetivos definidos poderão contribuir para uma melhor 

gestão dos recursos hídricos, do solo, da qualidade do ar, dos resíduos 

e da eficiência energética. 

Ainda neste FCD serão analisados os riscos que a implementação do 

projeto poderá acarretar para a área, nomeadamente os riscos de 

incêndio e os riscos industriais/tecnológicos 

 

 

O Quadro 5 apresenta a relação entre dos FCD propostos para a Proposta de PIER.HTV e os FA 

apresentados na legislação. 

 

 

Quadro 5 – Matriz de convergência entre os FCD e os FA 
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Ordenamento do Território e Qualidade 

de Vida 
            

Desenvolvimento Regional e 

Competitividade 
            

Qualidade Ambiental e Riscos             

 

Legenda 

        Relação Forte                 Relação Nula ou Fraca 

 

 

Verifica-se assim existir convergência entre os FA que tinham sido considerados para a avaliação 

desta proposta de PIER e os FCD selecionados. Conforme referido anteriormente, os FA 

“Biodiversidade”, “Fauna”, “Flora”, “Fatores Climáticos” e “Património Cultural” não foram 

considerados relevantes no âmbito da presente análise e, como tal, não apresentam 

correspondência com nenhum dos FCD definidos. 

 

As questões relacionadas com a “População”, a “Saúde Humana”, o “Solo”, os “Bens Materiais” e 

a “Paisagem” são consideradas na análise do FCD Ordenamento do Território. Os FA “População” 

e “Bens Materiais” são considerados na abordagem ao FCD Desenvolvimento Regional e 

Competitividade e os FA “Saúde Humana”, “Solo”, “Água” e “Atmosfera” são considerados na 

abordagem ao FCD Qualidade Ambiental e Riscos. 

 

Para cada FCD, foram identificados critérios, objetivos de sustentabilidade e indicadores, de forma 

a criar uma base de avaliação das propostas do plano e apresentados no quadro 6.  
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Quadro 6 – Fatores Críticos para a Decisão, Critérios, Objetivos de Sustentabilidade e Indicadores de Análise 

FCD CRITÉRIO OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE INDICADORES UNIDADE 
ÂMBITO 

TERRITORIAL 

FONTE DA 

INFORMAÇÃO 

Ordenamento do 

Território e 

Qualidade de 

Vida 

Território 

Fomentar a organização espacial do 

território, através da disponibilização de solo 

industrial 

IGT em vigor na área do plano N.º e tipo Área do PIER CMO 

Área prevista para implantação do 

projeto 
Área Área do PIER CMO 

Taxa de ocupação do parque % Área do PIER CMO 

Volumetria das edificações Volume Área do PIER CMO 

Prevenir uma elevada impermeabilização do 

solo 

Taxa de impermeabilização do solo 

da área do PIER 
% Área do PIER CMO 

Paisagem 

Promover um correto ordenamento biofísico 

e paisagístico, através da consolidação de 

espaços verdes urbanos 

Espaços verdes de proteção e 

enquadramento 
Área Área do PIER CMO 

Acessibilidades 
Potenciar o quadro das acessibilidades 

existentes 
Rede viária Tipologia Município CMO, PRN2000 

Qualidade de 

vida 

Qualificar a rede de espaços e equipamentos 

de apoio 

Equipamentos de apoio N.º Área do PIER CMO 

Espaço público Área Área do PIER CMO 

Garantir um nível de infraestruturação 

adequado às novas exigências ambientais 

Taxa de cobertura com 

infraestruturas de água, 

saneamento, gás e eletricidade 

% Área do PIER CMO, INE 
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FCD CRITÉRIO OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE INDICADORES UNIDADE 
ÂMBITO 

TERRITORIAL 

FONTE DA 

INFORMAÇÃO 

Desenvolvimento 

Regional e 

Competitividade 

Emprego Promover o emprego local 

Taxa de desemprego % Município INE 

Taxa de atividade % Município INE 

Postos de trabalho criados N.º Área do PIER CMO 

Fixação da 

população 

Promover a fixação da população através 

da criação de postos de trabalho 

Taxa de crescimento médio anual da 

população residente 
N.º Município INE 

Densidade populacional Hab/km2 Município INE 

Qualidade 

Ambiental e 

Riscos 

Resíduos 
Promover uma política adequada de gestão 

de resíduos 

Reciclagem/Valorização dos resíduos 

produzidos 

Ton/ 

Tipologia 
Área do PIER CMO, INE 

Água 

Garantir a proteção e conservação dos 

recursos hídricos 

Qualidade da água dos aquíferos a 

jusante do PP 
Classificação Município AGDA 

Promover o uso eficiente da água 

Quantidade de água consumida na 

área do PIER 
% Área do PIER AGDA 

Percentagem de perdas de água % Área do PIER AGDA 

Ar 

Assegurar uma gestão adequada da 

qualidade do ar, através da minimização da 

emissão de poluentes 

Quantidade de poluentes 

atmosféricos registados  
N.º Município CMO 

Tipologia de poluentes atmosféricos 

registados 
Tipo Município CMO 

Eficiência 

energética 

Promover uma utilização racional da 

energia e a utilização de fontes de energia 

renováveis 

Ações ecoeficientes do projeto 

instalado 
N.º Área do PIER CMO 

Risco de 

Incêndio 
Reduzir a ocorrência de incêndios  Faixas de Gestão de Combustível N.º e área Área do PIER CMO 

Riscos 

Tecnológicos 

Prevenir a ocorrência de riscos 

tecnológicos/industriais 

Planos e mecanismos de prevenção e 

minimização de riscos 

tecnológicos/industriais 

N.º Área do PIER CMO 

Diminuir os efeitos resultantes e acidentes 

com matérias perigosas 

Acidentes com transportes de 

matérias perigosas 
N.º 

Área do PIER 

/ Área do 

Município 

CMO 
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5. Análise e Avaliação dos Fatores Críticos de Decisão 
 

 

5.1. Introdução 

 

Neste ponto será efetuada a análise e avaliação dos FCD, incidindo nos seguintes aspetos: 

 Situação existente para cada um dos FCD considerados, bem como a sua provável 

evolução sem a aplicação do plano, tendo em conta os diversos critérios e indicadores 

definidos; 

 Efeitos esperados da aplicação do plano 

 Oportunidades e ameaças 

 

 

5.2. Situação Existente por FCD 

 

5.2.1_FCD Ordenamento do Território e Qualidade de Vida 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ TERRITÓRIO 

 

De acordo com a planta de ordenamento do PDM de Ourique, plenamente eficaz e em vigor RCM 

nº 35/2001, Diário da República, 1.ª Série, n.º 79 de 3 de abril de 2001], a área do PIER.HTV, 

correspondendo a aproximadamente 61,8 hectares, insere-se em solo rural, na classe de espaço 

“Espaços Agrícolas – Áreas Agrícolas Preferenciais e Espaços naturais – Lagoas e Faixas de 

Proteção”. 

 

Além do PDM de Ourique, existem outros instrumentos de gestão territorial com incidência na 

área do Plano, nomeadamente: 

 Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

 Plano Regional de Ordenamento do Alentejo 

 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 6 (RH6) – 

PGBH Sado e Mira 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF-A) 

 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ PAISAGEM 

 

Do ponto de vista geomorfológico e geológico, a área do PIER.HTV, apresenta uma topografia 

plana e suave, com uma ocupação e uso misto de floresta e mato, com baixa densidade, não 

evidenciando características de uma exploração silvícola ordenada. 

 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ ACESSIBILIDADE 

 

A rede viária constitui um importante fator de localização e de atração de investimentos e é um 

dos principais fatores na seleção da localização ótima para a exploração agrícola de precisão. 

 



Plano de intervenção em solo rústico  

PIER Herdade TORRE VÃ 

OURIQUE 

 

29 / 67 

 

Avaliação Ambiental Estratégica _ Relatório Ambiental 

Câmara Municipal de OURIQUE, dezembro 2019 

 

 

A localização proposta apresenta relação com o IC1 que permite, para Norte, a ligação à A2 e ao 

IP8. Para Sul, o IC1 estabelece ligação ao IP2. Trata-se de uma solução apoiada nas inserções 

atualmente já existentes, embora se reconheça que os níveis de tráfego poderão aumentar. 

 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ QUALIDADE DE VIDA 

 

A opção de criar uma exploração agrícola de precisão delimitada em espaço específico tem como 

principal objetivo a melhoria da qualidade de vida das populações locais, aos vários níveis. A partir 

da identificação deste espaço será possível existir melhores condições para a instalação de 

diversas empresas que poderão criar sinergias entre si, bem como aumentar o número de postos 

de empregos. Atualmente, não existem equipamentos de utilização coletiva na área do PIER.HTV. 

Relativamente a infraestruturas de água, saneamento, gás e eletricidade, não se verifica a 

existência de qualquer nível de infraestruturação. 

 

 

5.2.2_ FCD Desenvolvimento Regional e Competitividade 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ EMPREGO 

 

O indicador, “taxa de atividade” permite definir a relação entre a população ativa e a população 

residente, num determinado território. Assim, em 2011 cerca de 45,7% da população ativa de 

Ourique exercia uma atividade, valor que decresceu ligeiramente no período entre 2001 e 2011, 

ao nível concelhio. Este valor encontra-se abaixo da média da Subregião do Baixo Alentejo. Por 

outro lado a taxa de desemprego no concelho de Ourique aumentou dois pontos percentuais, 

não obstante continuar inferior aos valores médios da Subregião. 

 

 

Quadro 7 – Taxa de atividade e desemprego 

Unidade geográfica 
Taxa de atividade 

2001 2011 

Continente 57,5 55,8 

Alentejo 52,7 52,4 

Baixo Alentejo 49,2 50,3 

Aljustrel 45,3 48,6 

Almodôvar 44,6 46,6 

Alvito 47,4 48,7 

Barrancos 49,6 49,4 

Beja 54,5 54,7 

Castro Verde 51,5 52,0 

Cuba 45,1 50,2 

Ferreira do Alentejo 48,3 51,1 

Mértola 40,5 41,5 

Moura 50,4 49,3 

Ourique 46,1 45,7 

Serpa 49,3 49,2 

Vidigueira 45,7 49,6 
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Unidade geográfica 
Taxa de desemprego 

2001 2001 

Continente 6,9 13,2 

Alentejo 8,4 12,8 

Baixo Alentejo 11,5 14,4 

Aljustrel 12,7 14,4 

Almodôvar 7,5 12,8 

Alvito 8,2 10,1 

Barrancos 22,1 16,5 

Beja 9,1 11,5 

Castro Verde 11,6 10,3 

Cuba 9,1 14,7 

Ferreira do Alentejo 10,4 16,3 

Mértola 12,3 12,0 

Moura 14,6 19,9 

Ourique 10,5 12,6 

Serpa 16,5 20,5 

Vidigueira 8,3 14,3 

Fonte: PORDATA 

 

 

Quanto aos postos de trabalho a criar, numa primeira fase é expectável que o projeto gere 125 

postos, sendo que neste se incluem um conjunto diversificado de formações nas áreas de 

farmácia, agronomia e engenharia. 

 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ FIXAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

A caracterização de um concelho passa pela análise socioeconómica do território, de forma a 

compreender a sua evolução ao longo do tempo. A análise da evolução da população residente, 

nomeadamente a variação intercensitária da população residente, permite perceber a capacidade 

de atração de um determinado território. Através da análise do quadro 8, verifica-se que no 

período intercensitário 1991-2001, houve um decréscimo populacional no concelho de Ourique 

(- 6%). Apenas se registou um aumento da população na sede de freguesia (+4,0%). A UF de 

Panóias e Conceição foi a que mais contribuiu para o cenário negativo registado ao nível 

concelhio, com – 17,2%. 

 

No que diz respeito ao período entre 2001 e 2011, verificou-se a diminuição contínua da 

população, apesar de ser maior do que no período intercensitário 1991-2001 (aumento de cerca 

de – 13,1% a nível concelhio e de cerca de – 24,9%% a nível da UF de Panóias e Conceição - área 

territorial da proposta do PIER.HTV).  

 

É ainda interessante destacar que os decréscimos populacionais verificados no concelho 

acompanharam os registados quer na Subregião Baixo Alentejo, quer mesmo na Região Alentejo. 

 

 

Quadro 8 – População residente e variação intercensitária 
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Unidade geográfica 
População residente Variação (%) 

1991 2001 2011 91-01 01-11 

Continente 9375926 9869343 10047621 5,3 1,8 

Alentejo 782331 776585 757302 -0,7 -2,5 

Baixo Alentejo 143020 135105 126692 -5,5 -6,2 

Aljustrel 11990 10567 9257 -11,9 -12,4 

Almodôvar 8999 8145 7449 -9,5 -8,5 

Alvito 2650 2688 2504 1,4 -6,8 

Barrancos 2052 1924 1834 -6,2 -4,7 

Beja 35827 35762 35854 -0,2 0,3 

Castro Verde 7762 7603 7276 -2,0 -4,3 

Cuba 5494 4994 4878 -9,1 -2,3 

Ferreira do Alentejo 10075 9010 8255 -10,6 -8,4 

Mértola 9805 8712 7274 -11,1 -16,5 

Moura 17549 16590 15167 -5,5 -8,6 

Ourique 6597 6199 5389 -6,0 -13,1 

UF Garvão e Santa Luzia 1421 1244 1083 -12,5 -12,9 

UF Panóias e Conceição 936 775 582 -17,2 -24,9 

Ourique 2923 3041 2874 4,0 -5,5 

Santana da Serra 1317 1139 850 -13,5 -25,4 

Serpa 17915 16723 15623 -6,7 -6,6 

Vidigueira 6305 6188 5932 -1,9 -4,1 

Fonte: INE 

 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ QUALIDADE DE VIDA 

 

Relativamente à rede de infraestrutura públicas a localização do terreno onde será implantada a 

exploração agrícola de precisão permite, com facilidade, a ligação a estas redes, a qual ficará a 

cargo do promotor. 

 

A rede pública de abastecimento de água encontra-se na rua que margina o terreno por poente. 

O terreno é servido por uma linha de média tensão que o atravessa e que garante o fornecimento 

de 3MW.  

 

 

5.2.3_ FCD Qualidade Ambiental e Riscos 

 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ RESÍDUOS 

 

O aumento da produção de resíduos sólidos urbanos é particularmente preocupante nos países 

desenvolvidos, onde a melhoria das condições de vida promoveu o aumento do seu consumo. 

Ao nível da produção de resíduos sólidos urbanos, um dos problemas existentes relaciona-se com 

a sua deposição em aterro, em detrimento da sua valorização. O concelho de Ourique encontra-

se integrado no Sistema Intermunicipal de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos 

do Baixo Alentejo – RESIALENTEJO, EIM. 
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ ÁGUA 

 

Ao nível dos recursos hídricos, o concelho de Ourique encontra-se abrangido pelas bacias 

hidrográficas dos rios Sado e Mira. 

 

No que respeita às águas subterrâneas, segundo dados do SNIRH, apenas existe no concelho de 

Ourique 1 captação subterrânea na freguesia de Ourique, na Horta da Malhadinha, com o código 

555/48. 

 

A captação subterrânea definida explora o Sistema aquífero do Maciço Antigo Indiferenciado. 

Sendo este um sistema que apresenta uma grande vulnerabilidade à entrada de contaminantes, 

deve ser acautelada a existência de atividades suscetíveis de contaminar o sistema aquífero, 

nomeadamente a atividade agropecuária, indústria extrativa, e a existência de fossas sépticas. 

 

De acordo com os dados do SNIRH, relativos à qualidade de água superficial na 555/48 a 

classificação evidencia uma tendência para uma qualidade excelente no ano de 2018. Os valores 

registados encontram-se em conformidade com as normas de qualidades estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 306/20074, de 27 de agosto. 

 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ AR 

 

A qualidade do ar é uma componente relevante do ambiente, determinante para a saúde pública 

e para o equilíbrio dos ecossistemas. Os efeitos negativos resultantes da deterioração da 

qualidade do ar repercutem-se negativamente na saúde pública e no bem-estar das populações. 

 

O índice de qualidade do ar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada 

para cada um dos poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores assim 

determinados são comparados com as gamas de concentrações associadas a uma escala de cores 

sendo os piores poluentes responsáveis pelo índice.  

 

Na área do concelho de Ourique não existe uma estação de medição da qualidade do ar, não 

obstante através da análise dos dados disponíveis no QUALAR é possível concluir que a qualidade 

do ar na Estação do Alentejo Litoral é considerada “muito boa”. 

 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  

 

O projeto assume preocupações relacionadas com a eficiência energética, uma vez que prevê o 

investimento em fontes de energia eficientes, designadamente a cogeração. 

  

                                                           
4 Decreto-Lei nº 152/2017, de 7 de dezembro, procede à 2ª alteração 
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5.3. Análise de tendências na ausência da implementação do plano, por fator 

crítico 

 

Apresenta-se de seguida uma breve análise de tendências, onde se refere, em termos gerais, a 

evolução da área do PP na ausência de implementação do PIER.HTV (Quadro 9). 

 

 

Quadro 9 – Análise de tendências, por FCD, na ausência da implementação do PIER.HTV 

FCD Critério Análise de Tendências 

Ordenamento do 

Território e 

Qualidade de Vida 

Território 

Na ausência da implementação da proposta, a 

situação existente será mantida, não havendo 

necessidade de alterar as classes de espaço 

existentes. 

Quanto à paisagem, esta também não sofrerá 

qualquer alteração. 

No critério das acessibilidades, não serão construídas 

quaisquer vias, mantendo-se apenas os caminhos 

existentes. 

O mesmo se passa relativamente ao critério 

qualidade de vida. Mantendo-se a situação atual, não 

serão implementados quaisquer equipamentos de 

apoio nem serão efetuadas as infraestruturas de 

saneamento, água, gás e eletricidade, pois é uma 

área que não necessita de tais infraestruturas. 

Paisagem 

Acessibilidades 

Qualidade de 

vida 

 

 

FCD Critério Análise de Tendências 

Desenvolvimento 

Regional e 

Competitividade 

Emprego 

A manutenção da situação existente na área do PIER 

levará a que se mantenham os atuais níveis de 

emprego e desemprego, uma vez que não será 

construída a exploração agrícola de precisão. 

Também se deverá manter a tendência de 

diminuição de população. 

Fixação da 

população 

 

 

FCD Critério Análise de Tendências 

Qualidade 

Ambiental e 

Riscos 

Resíduos Numa situação de ausência de implementação da 

presente proposta, os efeitos negativos causados 

pela sua implementação, suscetíveis de produzir 

impactes ao nível dos resíduos, água, ruído, ar e 

energia não seriam previstos. 

Água 

Ar 

Eficiência 

energética 

Risco de 

Incêndio 

Em situação de permanência da atual situação 

daquele território, face aos riscos, o risco de incêndio 

mantém-se constante apenas não se registando a 

possibilidade dos riscos de ocorrência de incêndios 

de origem industrial que apenas poderão ocorrer na 

sequência da instalação da exploração agrícola de 

Riscos 

tecnológicos 
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precisão. No entanto, merece destaque o facto da 

futuro espaço de ocupações compatíveis vir a 

potenciar aumento do desenvolvimento económico 

daquela região. 
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5.4.  Eventuais Efeitos Significativos no Ambiente 

 

Dando cumprimento à legislação, relativamente à análise dos eventuais efeitos significativos no 

ambiente decorrentes da aplicação do Plano, serve o presente ponto. 

 

O PIER.HTV poderá ter efeitos significativos nos FA, isto é, aqueles que se encontram definidos 

no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho (biodiversidade, população, saúde humana, fauna, 

flora, solo, água, atmosfera, fatores climáticos, bens materiais, património cultural, arquitetónico 

e arqueológico e paisagem). 

 

Assim, aqui importa analisar de que forma a Proposta de PIER.HTV poderá originar efeitos 

significativos, de forma a ser possível potenciar ou minimizar os mesmos efeitos. Para tal, são 

definidos um conjunto de parâmetros de avaliação destinados a quantificar os efeitos no 

ambiente: 

 

Natureza do 

efeito 

Positivo Tipo de Efeito  Direto 

Negativo Indireto 

Nulo Efeito temporal Imediato 

Significância Muito significativo Médio prazo 

Significativo Longo prazo 

Pouco significativo Duração do 

efeito 

Temporário 

 Permanente 

 

Na definição dos FCD foi feita a relação entre estes e os FA, pelo que estes serão os considerados 

como aqueles onde possam surtir efeitos significativos. 
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5.4.1.  Biodiversidade, Fauna e Flora 

 

Os efeitos na Biodiversidade, Fauna e Flora com a elaboração do PIER.HTV prendem-se por: 

 Diminuição da ocupação de áreas florestais: a intenção de desenvolvimento de 

exploração agrícola de precisão poderá ter implicações com a ocupação florestal. 

 Preservação e qualificação ambiental: a aplicação do Plano tem como um dos objetivos 

principais a proteção e valorização ambiental, seja ao nível dos recursos naturais seja ao 

nível da paisagem, estando salvaguardadas as medidas para essa preservação e 

qualificação 

 

 

Quadro 10 – Efeitos significativos na Biodiversidade, Fauna e Flora  

Efeito 
Natureza do 

Efeito 
Significância Tipo de Efeito 

Efeito 
Temporal 

Duração do Efeito 

Diminuição da 

ocupação florestal Negativo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Preservação e 

qualificação 

ambiental 

Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

 

 

A fase de construção da exploração agrícola de precisão conduzirá ao inevitável corte da 

vegetação natural e à afetação de áreas a Espaço de Ocupação Compatível. Nesta fase o principal 

impacte são a perda e a redução das áreas de uso florestal.  

 

Na fase de exploração, na área que constitui a faixa de proteção, de um modo geral, os impactes 

serão positivos, a nível local. A ocupação florestal desta faixa de proteção será obrigatoriamente 

limpa e devidamente acautelada a proteção da floresta contra incêndios, de acordo com o n.º13 

do artigo 15º da Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto.  
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5.4.2.  População 

 

Os efeitos na população com a elaboração do PIER.HTV prendem-se por: 

 Consolidação de uma exploração agrícola de precisão em regime de hidroponia: desta 

forma será promovida a melhoria da ocupação do espaço (infraestruturas, redes viárias, 

equipamento de apoio) promovendo a fixação da população 

 Dinamização económica local: criação de condições de atratividade empresarial 

estimulando a economia local e fixação de população 

 Criação de postos de trabalho: a intenção de desenvolvimento e atratividade concelhia 

promove a empregabilidade 

 

 

Quadro 11 – Efeitos significativos na população  

Efeito 
Natureza do 

Efeito 
Significância Tipo de Efeito 

Efeito 
Temporal 

Duração do Efeito 

Consolidação de uma 

exploração agrícola 

de precisão 
Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Dinamização 

económica local Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Criação de postos de 

trabalho Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Aposta nos recursos 

humanos Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

 

 

Na fase de construção prevê-se um aumento temporário dos postos de trabalho. Na fase de 

exploração, após a ocupação da parcela e com a exploração agrícola de precisão em 

funcionamento, o espaço potenciará a criação de novos postos de trabalho, podendo contribuir 

de forma significativa para a diminuição do desemprego e para a fixação de população ativa no 

concelho. Os impactes ao nível da população são globalmente positivos e permanentes. 
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5.4.3.  Saúde Humana 

 

Os efeitos na saúde humana resultantes da elaboração do PIER.HTV prendem-se por: 

 Promoção de prática desportiva: o Plano pretende incutir na população empregada na 

exploração hábitos de vida saudável. 

 

 

Quadro 12 – Efeitos significativos na Saúde humana  

Efeito 
Natureza do 

Efeito 
Significância Tipo de Efeito 

Efeito 
Temporal 

Duração do Efeito 

Promoção de 

prática desportiva 
Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

 

 

Durante a fase de exploração os impactes na saúde humana preveem-se globalmente positivos e 

permanentes, uma vez que na sequência do projeto pretende incutir na população empregada 

na exploração hábitos de vida saudável. 

 

 

5.4.4.  Bens Materiais 

 

Os efeitos nos Bens Materiais resultantes da elaboração do PIER.HTV prendem-se por: 

 Melhoria das acessibilidades: promoção e melhoria das ligações viárias 

 Manutenção e melhoria de redes: redes de saneamento e recolha de RSU 

 

 

Quadro 13 – Efeitos significativos nos bens materiais  

Efeito 
Natureza do 

Efeito 
Significância Tipo de Efeito 

Efeito 
Temporal 

Duração do Efeito 

Promoção de 

prática desportiva 
Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Manutenção e 

melhoria de redes 

existentes 

Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 
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5.4.5.  Água 

 

Os efeitos na água resultantes da elaboração do PIER.HTV prendem-se por: 

 Melhorar a rede de água: melhorar os níveis de abastecimento de água e a drenagem de 

águas residuais. 

 

 

Quadro 14 – Efeitos significativos na água  

Efeito 
Natureza do 

Efeito 
Significância 

Tipo de 

Efeito 

Efeito 

Temporal 

Duração do 

Efeito 

Manter e melhorar a 

rede de água Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

 

 

Durante a fase de construção, a movimentação de terras e a possibilidade de ocorrência de 

eventuais derrames resultantes da movimentação de veículos e máquinas pode traduzir-se em 

impactes negativos e significativos. 

 

Com a instalação da exploração agrícola de precisão em regime de hidroponia a área 

impermeabilizada aumentará e, consequentemente, o escoamento superficial. Perante esta 

situação, diminuirá a capacidade de infiltração e recarga das águas subterrâneas. 

 

Com a elaboração do PIER.HTV fica à responsabilidade do promotor a execução e ligação das 

infraestruturas, associadas ao projeto da exploração agrícola a instalar, à rede pública existente. 
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5.4.6.  Solo 

 

Os efeitos no solo resultantes da elaboração do PIER.HTV prendem-se por: 

 Impermeabilização do solo 

 

 

Quadro 15 – Efeitos significativos no solo  

Efeito 
Natureza do 

Efeito 
Significância 

Tipo de 

Efeito 

Efeito 

Temporal 

Duração do 

Efeito 

Impermeabilização do 

solo 
Negativo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

 

 

A construção do projeto vai reduzir uma área afeta a uso florestal, cujo impacte é negativo e 

significativo. Por outro lado o projeto salvaguarda e valoriza os valores naturais com criação de 

uma zona verde de proteção e enquadramento. Esta ação terá um impacte positivo e muito 

significativo. 

 

Na fase de construção prevê-se a ocorrência de alterações na geomorfologia local, consequência 

da movimentação de terras e compactação do solo. Estas podem também provocar alteração da 

drenagem superficial, com diminuição da taxa de infiltração, o que pode representar num efeito 

negativo.  

 

Os principais efeitos negativos nos solos prendem-se com a sua compactação, impermeabilização 

e possível contaminação com óleos e combustíveis derramados pelos veículos e máquinas que ali 

circulam, causando um impacto negativo e significativo. 

 

  



Plano de intervenção em solo rústico  

PIER Herdade TORRE VÃ 

OURIQUE 

 

41 / 67 

 

Avaliação Ambiental Estratégica _ Relatório Ambiental 

Câmara Municipal de OURIQUE, dezembro 2019 

 

 

5.4.7.  Atmosfera 

 

Os efeitos na atmosfera resultantes da elaboração do PIER.HTV prende-se por: 

 Aumento de emissões atmosféricas: a exploração agrícola de precisão, bem como o 

previsível aumento de tráfego poderão contribuir para a degradação da qualidade do ar 

 Aumento do ruído: o aumento do tráfego rodoviário poderá contribuir para o aumento 

do ruído, nomeadamente em fase de construção  

 

 

Quadro 16 – Efeitos significativos na atmosfera  

Efeito 
Natureza do 

Efeito 
Significância 

Tipo de 

Efeito 

Efeito 

Temporal 
Duração do Efeito 

Aumento de 

emissões 

atmosféricas 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Indireto Médio prazo Permanente 

Aumento do ruído Negativo 
Pouco 

significativo 
Indireto Médio prazo Permanente 

 

 

Na fase de construção os principais impactes decorrem essencialmente da emissão de poeiras e 

de poluentes atmosféricos que advém do aumento temporário das atividades de terraplanagem 

e circulação de veículos afetos à obra em circuitos não pavimentados. Nesta fase os impactes são 

negativos e permanentes. 

 

Durante a fase de construção prevê-se um aumento dos níveis de ruído consequência das ações 

dos trabalhos de construção civil, da escavação e circulação de máquinas. Contudo, esses 

impactes apesar de negativos serão temporários e locais. 

 

Durante a fase de exploração dever-se-á cumprir o Regulamento Geral do Ruído, prestar especial 

atenção ao licenciamento da exploração agrícola de precisão e estabelecer regras de acesso ao 

Espaço de Ocupação Compatível.  
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5.5. Efeitos Esperados da Proposta de Plano de Intervenção em Espaço Rural 

 

O PIER.HTV representa uma pequena parcela (cerca de 61,8 hectares), integrando atualmente no 

PDM de Ourique a classe de espaço “Espaços Agrícolas – Áreas Agrícolas Preferenciais e Espaços 

Naturais – Lagoas e Faixas de Proteção”. 

 

A área de intervenção do PIER.HTV não regista qualquer edificação sendo a sua ocupação 

dominada pela presença de terrenos com uso misto – matos e florestas. As características 

topográficas são favoráveis à implantação deste tipo de instalações, não apresentando desníveis. 

 

O objetivo de promover a execução de uma área estruturada vocacionada para a instalação de 

um Espaço de Ocupação Compatível com o solo rústico faz parte da estratégia de 

desenvolvimento municipal. Trata-se de fato, de uma aposta com ambição de desenvolvimento 

municipal sustentado e urbanística e ambientalmente equilibrada. Efetivamente era e continua a 

ser, preocupação do município, promover e incentivar iniciativas de promoção de investimento 

económico, de base local, que ajudem a criação emprego e a fixação de investimento.   

 

De acordo com o Relatório do Plano, este novo espaço vocacionado para a instalação de 

ocupações compatíveis com o solo rústico [Exploração Agrícola de precisão] assume uma 

localização e uma importância estratégicas, uma vez que: 

 

_ O local apresenta relação com o IC1 que permite, para Norte, a ligação à A2 e, 

consequentemente, ao IP8. Para Sul estabelece a ligação ao IP2 e, consequentemente, à A2 

na zona de Ourique 

_ O projeto situa-se a cerca de 36 km do centro de Aljustrel [via N261] e a 30 km do centro 

de Ourique [via IC1] 

_ Fomentar o centro de inovação e desenvolvimento de tecnologia avançada com foco na 

pesquisa e investigação de técnicas produtivas e industriais associadas e com forte relação 

com o mundo da medicina 

 

Os 61,8 hectares que integram a área de intervenção do plano constituem parcela única destinada 

a ocupações compatíveis com solo rústico para instalação de uma exploração agrícola de 

precisão. Possui ainda uma área de proteção e enquadramento arborizada, de forma a promover 

a integração da unidade com a envolvente.  

 

No que diz respeito à infraestruturação da área não será necessário reforçar as redes públicas de 

infraestruturas cabendo ao promotor a execução e ligação das redes de infraestruturas associadas 

ao projeto às redes públicas. 

 

A instalação da exploração agrícola de precisão potencia um aumento na produção de 

“Resíduos”, quer resíduos sólidos urbanos (RSU), quer resíduos industriais. Neste sentido, a 

unidade a implantar na área territorial abrangida pela proposta do PIER.HTV deverá instalar 

recipientes de recolha de RSU suficientes para assegurar a correta gestão dos mesmos. 

Relativamente aos resíduos industriais produzidos, a exploração empresarial agrícola a implantar 

na área territorial em análise deverá promover a sua recolha, armazenamento e encaminhamento 

para destino final adequado, de acordo com o n.º 1, do Artigo 5º, do Decreto-Lei n.º 178/2006, 

onde se refere que a gestão do resíduo é da responsabilidade do respetivo produtor. 
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É ainda previsível a ocorrência de impactes ao nível dos solos devido às ações associadas à sua 

compactação e mobilização e ainda à ocorrência de eventuais derrames de combustíveis e 

hidrocarbonetos resultantes da circulação de maquinaria e equipamentos, numa fase inicial de 

construção. A instalação da exploração agrícola de precisão na área abrangida pela proposta do 

PIER.HTV irá originar um aumento na produção de águas residuais domésticas e industriais.  

 

As águas residuais domésticas serão ligadas à rede pública existente no local (de acordo com 

informação disponível no Relatório do Plano). O efluente industrial resultante da exploração e do 

processo de extração dos óleos será encaminhado e armazenado em bidons específicos e 

entregues a empresas especializadas para o tratamento e encaminhamento para destino final. 

 

É previsível que, com a implementação da exploração agrícola de precisão, ocorra um aumento 

no consumo de água a nível concelhio com a entrada em laboração da unidade. No entanto, a 

falta de água nesta zona constitui um fator muito limitante. A preocupação com o risco associado 

à falta de água está presente no projeto, uma vez que se pretender promover a reutilização de 

75% da água através de sistemas filtros. 

 

Ao nível das emissões de poluentes para a atmosfera na proposta do PIER.HTV em estudo, estas 

estarão relacionadas com a laboração da exploração agrícola de precisão e com o aumento de 

tráfego rodoviário. De facto, a implementação da presente proposta poderá ter influência na 

qualidade do ar da área envolvente, devido ao aumento de tráfego rodoviário que passará a existir 

na área em estudo (com emissão de poluentes para a atmosfera, nomeadamente emissão de 

CO2). Para contrariar esta tendência, deverá promover-se o aumento da oferta de modos de 

transporte sustentáveis e alternativos na área em estudo. 

 

Ao nível do consumo de energia, prevê-se um aumento efetivo, com a implementação da 

proposta do PIER.HTV, repercutindo-se então num aumento de consumo energético ao nível 

concelhio. 

 

Relativamente à prevenção de risco de incêndio florestal refere-se que a área de intervenção, de 

acordo com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, não integra qualquer área 

de perigosidade de risco de incêndio florestal alta ou muito alta. 

 

No âmbito da contribuição do PIER.HTV para a sustentabilidade ambiental e prevenção da 

degradação dos recursos naturais está estabelecido no objetivo específico, nomeadamente no 

objetivo E “Promover a sustentabilidade e boas praticas na eficiência e na gestão do uso da água 

e na energia”. Embora os objetivos estratégicos do plano não pressuponham a minimização dos 

riscos ambientais, estes acabam por estar incluídos por via da sustentabilidade ambiental e por 

especificações no Regulamento do PP.ZIR. 

 

A implementação desta proposta trará benefícios para o ordenamento do território, 

desenvolvimento regional e competitividade, uma vez que irá dotar o concelho de um centro de 

inovação e desenvolvimento de tecnologia avançada com foco na pesquisa e investigação de 

técnicas produtivas e industriais associadas e com forte relação com o mundo da medicina. 
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5.6. Oportunidades e Ameaças 

 

De acordo com a análise efetuada, verifica-se existir um conjunto de ameaças e oportunidades 

sobre cada um dos FCD, no que diz respeito à implementação do PIER.HTV. 

 

 

Quadro 17 – Oportunidades e Ameaças por FCD 

FCD Oportunidades Ameaças 

Ordenamento do 

Território e 

Qualidade de Vida 

Qualificação de um espaço de 

ocupação compatível com solo 

rustico para a implantação e 

desenvolvimento de exploração 

agrícola de precisão; 

Localização empresarial apresenta 

relação facilitada com o IC1. 

Impactos ambientais causados pela 

implantação da exploração agrícola 

de precisão; 

Impactos paisagísticos na área 

envolvente; 

Aumento dos níveis de 

impermeabilização do solo; 

Desertificação dos solos. 

 

FCD Oportunidades Ameaças 

Desenvolvimento 

Regional e 

Competitividade 

Aumento da competitividade e 

produtividade, quer regional quer 

municipal 

Dinamização do tecido 

empresarial, com esperados 

reflexos positivos ao nível do 

crescimento e do emprego 

Aumento dos fluxos e dos volumes 

de tráfego, em especial, de pesados. 

 

FCD Oportunidades Ameaças 

Qualidade 

Ambiental e Riscos 

Solos não sujeitos a 

impermeabilização serão objeto 

de jardinagem e arborização, 

constituindo áreas verdes. 

Aposta na criação e instalação de 

um projeto de importância 

estratégica, com utilização de 

tecnologias de ponta. 

Reutilizar água através de 

sistemas filtros. 

Investir em fontes de energia 

eficientes. 

Aumento da produção de resíduos. 

Aumento do consumo de água e de 

energia. 

Aumento da área a impermeabilizar. 

Possível emissão de poluentes para a 

atmosfera. 

Aumento do tráfego rodoviário. 
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Pela análise anterior, apesar de existirem algumas ameaças, considera-se que as oportunidades 

superam alguns dos problemas que possam surgir. As principais ameaças referem-se 

naturalmente à alteração da classe de espaço atualmente existente, bem como à possibilidade de 

ocorrência de alguns impactos ambientais, nomeadamente em termos de riscos e de aumento de 

produção de resíduos, efluentes e consumo de água e energia. Apesar destas ameaças, o PIER.HTV 

prevê medidas que permitam a sua minimização. 
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6. Programa de Gestão e Monitorização Ambiental 
 

A identificação de um programa de gestão e monitorização ambiental apresenta dois objetivos 

principais: 

 Efetuar um acompanhamento da AAE tendo em conta as principais diretrizes de 

seguimento identificadas para cada FCD, 

 Acompanhar a evolução dos indicadores dos FCD em termos quantitativos, apresentando 

os valores da situação existente e a meta que se pretende alcançar. 

 

Este acompanhamento permitirá assim verificar a evolução da área, tendo como referência a 

situação atual, possibilitando uma análise mais concreta dos efeitos dos objetivos do plano sobre 

os FCD em análise. Desta forma, estará assegurada a garantia de cumprimento das diretrizes de 

planeamento, gestão, monitorização e avaliação da proposta de PIER.HTV, pois é objetivo da AAE 

efetuar uma monitorização e avaliação de desempenho.  

 

Tendo em conta o referido no Artigo 11.º da Diretiva 2001/42/CE, de 25 de junho, e no Artigo 

11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho (com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 58/2011, de 4 de maio), os resultados do previsto no Plano de Controlo deverão ser 

atualizados com uma periodicidade mínima anual pela entidade responsável pela elaboração do 

Plano (Câmara Municipal de Ourique), serão divulgados pela entidade referida através de meios 

eletrónicos e posteriormente remetidos à Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

Na sequência da monitorização anual exigida, deverá ser realizada uma nova ponderação relativa 

à evolução de cada indicador, e deverão ser avaliadas as medidas preconizadas, de forma a 

alcançar as metas pretendidas, prevendo-se que a reunião de informação adicional possa 

conduzir à revisão, adição ou ajuste destas mesmas medidas e metas, correspondendo este 

momento a uma revisão do Plano de Controlo da fase de seguimento. Neste contexto, com base 

nos indicadores identificados e nos efeitos previsíveis que a implementação da proposta do plano 

em análise pode ter sobre estes, sugerem-se algumas diretrizes para que a proposta do PIER.HTV 

possa contribuir de forma positiva para o alcance dos objetivos de sustentabilidade da área em 

estudo em particular, e do município no geral (Quadro 18). 
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Quadro 18 – Diretrizes de seguimento dos critérios identificados para cada um dos FCD 

FCD Critério Diretrizes para seguimento 

Ordenamento do 

Território e 

Qualidade de 

Vida 

Território 

 Estabelecer um correto ordenamento, utilização e gestão da exploração empresarial agrícola, criando uma zona 

devidamente infraestruturada e com uma imagem e uma estrutura atrativas. 

 Assegurar a minimização de área impermeabilizada na exploração empresarial agrícola criada. 

 Garantir e controlar, após a execução da exploração empresarial agrícola, a implementação de um Modelo de 

Gestão, que estabeleça e coordene a implementação de um código de boas práticas, ambientalmente responsáveis 

e eco eficientes. 

 Garantir a disponibilidade e o acesso da exploração empresarial agrícola a todas as infraestruturas, bem como 

incentivar a incorporação de princípios de ecoeficiência e de sustentabilidade ambiental. 

Paisagem 
 Assegurar a execução, qualificação e tratamento das áreas verdes. 

 Promover uma correta gestão dos espaços verdes. 

Acessibilidades  Promover a correta inserção da exploração empresarial agrícola na estrutura viária municipal. 

Qualidade de 

Vida 

 Garantir um espaço público atrativo e confortável. 

 Criar infraestruturas e equipamentos de apoio atrativos e que permitam o usufruto por parte dos trabalhadores da 

exploração empresarial agrícola. 

 

FCD Critério Diretrizes para seguimento 

Desenvolvimento 

Regional e 

Competitividade 

Fixação da 

População 

 Criar condições que promovam a fixação da população jovem no concelho, nomeadamente em termos de 

emprego, através da captação e fixação de novos investimentos geradores de emprego qualificado. 

Emprego 

 Promover políticas de atração e de fixação de novas unidades, desenvolvendo e implementando um plano de 

comunicação e de marketing territorial, direcionado para a promoção das áreas empresariais. 

 Criar condições para a fixação de empresas no concelho, disponibilizando todas as infraestruturas e, em especial, as 

ambientais e as tecnológicas. 
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FCD Critério Diretrizes para seguimento 

Qualidade 

Ambiental e 

Riscos 

Resíduos 

 Garantir a inscrição no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos pela exploração empresarial agrícola. 

 Diminuir a quantidade de resíduos valorizáveis que tenham como destino final o aterro. 

 Valorizar os resíduos recicláveis (Papel/cartão, vidro e embalagens) produzidos pela exploração empresarial 

agrícola. 

 Promover ações de sensibilização de separação de resíduos, relativas à implementação de boas práticas de gestão 

de resíduos no âmbito da recolha seletiva, e promoção da redução, reutilização e reciclagem dos resíduos 

produzidos. 

 Estabelecer um programa de monitorização dos resíduos valorizáveis e os que vão para aterro. 

Água 

 Promover ações de sensibilização relativas à implementação de boas práticas de gestão dos recursos hídricos 

(medidas de redução do consumo de água, entre outras). 

 Assegurar o uso racional e eficiente da água. 

 Assegurar o cumprimento nas normas de qualidade das águas para consumo humano. 

 Estabelecer um programa de monitorização do consumo de água. 

 Assegurar e promover ações que visem o uso eficiente e racional da água, como a implementação de sistemas que 

identifiquem as perdas existentes na rede de distribuição. 

 Assegurar que os sistemas de drenagem de águas residuais e de tratamento de águas residuais se encontram a 

funcionar de forma adequada. 

 Prever mecanismos de infiltração das águas pluviais, recorrendo à criação de zonas verdes e respetiva modelação 

do terreno que facilite a infiltração, bem como a adoção de materiais permeáveis nos passeios, etc. 

Ar 
 Promover um conjunto de ações que visem controlar a emissão de poluentes para a atmosfera. 

 Assegurar o cumprimento dos valores-limite estipulados para os poluentes regulamentados. 

Eficiência 

Energética 

 Fomentar a implementação de sistemas industriais mais eficientes do ponto de vista energético. 

 Promover ações de sensibilização relativas à poupança de energia. 

Ruído  Monitorizar os níveis de ruído. 

Risco de 

Incêndio 

 Assegurar o cumprimento das orientações e responsabilidades estabelecidas pelo PMDFCI e PROF – A. 

 Monitorizar a ocorrência de acidentes industriais. 



Plano de intervenção em solo rústico  

PIER Herdade TORRE VÃ 

OURIQUE 

 

49 / 67 

 

Avaliação Ambiental Estratégica _ Relatório Ambiental 

Câmara Municipal de OURIQUE, dezembro 2019 

 

 

 Garantir a implementação das normas de higiene e segurança em função das características da atividade a instalar. 

Riscos 

tecnológicos 

 Garantir o cumprimento das distâncias de segurança em função das características da atividade desenvolvida. 

 Monitorizar a implementação dos planos de segurança e emergência. 

 Proceder à realização da simulação dos planos e mecanismos de prevenção e minimização dos riscos tecnológicos 

de dois em dois anos. 
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O quadro seguinte (Quadro 19) dá continuidade ao programa de gestão e monitorização 

ambiental, apresentando os indicadores que deverão ser avaliados periodicamente, no sentido 

de se assegurar a garantia de cumprimento das diretrizes de planeamento, gestão, monitorização 

e avaliação da Proposta de PIER.HTV. 

 

Para uma análise mais efetiva e concreta à área do plano, não foram selecionados todos os 

indicadores identificados nos FCD. Apenas se apresentam aqueles que efetivamente contribuirão 

para a análise evolutiva da área territorial em questão.  
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Quadro 19 – Indicadores para monitorização do plano no âmbito da AAE 

FCD CRITÉRIO INDICADORES UNIDADE 
ÂMBITO 

TERRITORIAL 

FONTE DA 

INFORMAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 

META A 

ATINGIR 

Ordenamento do 

Território e 

Qualidade de 

Vida 

Território 

IGT em vigor na área do plano N.º e tipo Área do PIER CMO 6 Manter 

Área prevista para implantação do projeto Área Área do PIER CMO 61,8 Manter 

Taxa de ocupação do parque % Área do PIER CMO 0 100 

Volumetria das edificações Volume Área do PIER CMO 0 12m 

Taxa de impermeabilização do solo da área do 

PIER 
% Área do PIER CMO 0 75 

Paisagem Espaços verdes de proteção e enquadramento Área Área do PIER CMO 0 17,2 

Acessibilidades Rede viária Tipologia Município 
CMO, 

PRN2000 

Estrada 

municipal 
Manter 

Qualidade de 

vida 

Equipamentos de apoio N.º Área do PIER CMO 0 1 

Espaço público Área Área do PIER CMO 0 0 

Taxa de cobertura com infraestruturas de água, 

saneamento, gás e eletricidade 
% Área do PIER CMO, INE 0 100 
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FCD CRITÉRIO INDICADORES UNIDADE 
ÂMBITO 

TERRITORIAL 

FONTE DA 

INFORMAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 

META A 

ATINGIR 

Desenvolvimento 

Regional e 

Competitividade 

Emprego 

Taxa de desemprego % Município PORDATA 12,6 Diminuir 

Taxa de atividade % Município PORDATA 45,7 Aumentar 

Postos de trabalho criados N.º Área do PIER CMO 0 Aumentar 

Fixação da 

população 

Taxa de crescimento médio anual da população 

residente 
% Município INE / 2011 -13,1 Diminuir 

Densidade populacional Hab/km2 Município INE 8,1 Aumentar 

Qualidade 

Ambiental e 

Riscos 

Resíduos Reciclagem/Valorização dos resíduos produzidos 
Ton/ 

Tipologia 
Área do PIER CMO, INE 0 * 

Água 

Qualidade da água dos aquíferos a jusante do PP Classificação Município SNIRH A1 A1 

Quantidade de água consumida na área do PIER % Área do PIER AGDA 0 * 

Percentagem de perdas de água % Área do PIER AGDA 0 * 

Ar 
Quantidade de poluentes atmosféricos registados  N.º Município CMO - * 

Tipologia de poluentes atmosféricos registados Tipo Município CMO - * 

Eficiência 

energética 
Ações ecoeficientes do projeto instalado N.º Área do PIER CMO 0 * 

Risco de 

Incêndio 
Espaços verdes de proteção e enquadramento Área Área do PIER CMO 0 17,2 

Riscos 

Tecnológicos 

Planos e mecanismos de prevenção e 

minimização de riscos tecnológicos/industriais 
N.º Área do PIER CMO 0 * 

Acidentes com transportes de matérias perigosas N.º 

Área do PIER / 

Área do 

Município 

CMO 0 * 

- Não existe informação 

(*) Indicador importante para ser avaliado na fase de seguimento e de monitorização do plano, mas para os quais não é possível identificar meta a atingir 
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7. Modelo de Governança 
 

O êxito da implementação do Plano depende da estreita colaboração e do envolvimento entre as 

várias entidades intervenientes neste processo e da criação de condições favoráveis ao seu 

desempenho. Desta forma, é essencial a identificação das responsabilidades institucionais dos 

vários intervenientes no processo de AAE e no processo de implementação do Plano. 

Entendendo-se governança “como o conjunto de regras, processos e práticas que dizem respeito 

à qualidade do exercício do poder, essencialmente no que se refere à responsabilidade, 

transparência, coerência, eficiência e eficácia”, (Partidário 2007), identifica-se um quadro de 

governança (Quadro 20) para a elaboração do PIER.HTV, que garanta o cumprimento dos 

objetivos definidos relativamente aos FCD definidos, bem como à concretização das diretrizes 

propostas. 

 

Quadro 20 – Quadro de governança para a ação 

Entidades Ações 

IAPMEI 
-Monitorizar e acompanhar todo o processo de licenciamento industrial 

subsequente ao plano. 

Agência Portuguesa do 

Ambiente/Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo 

-Manter atualizados os resultados da monitorização da qualidade da água 

e da qualidade do ar. 

-Manter atualizados os resultados da monitorização da qualidade da água. 

-Fomentar e apoiar os processos de participação pública. 

Administração Regional da Saúde do 

Alentejo, IP 
-Acompanhar a fase de monitorização do Plano. 

Autoridade para as Condições do 

Trabalho 

-Promover a melhoria das condições de trabalho. 

-Controlo do cumprimento da legislação relativa à segurança e saúde no 

trabalho. 

EDP / Distribuidor -Garantir o fornecimento de energia para a execução do Plano. 

Câmara Municipal de Ourique 

-Desenvolver processos de participação pública. 

-Garantir execução da solução urbanística do Plano de uma forma 

integrada no suporte biofísico. 

-Tratar os espaços não edificados e garantir um enquadramento 

paisagístico adequado. 

-Garantir e operacionalizar a recolha e tratamento de resíduos.  

-Articular com todas as entidades intervenientes no processo de AAE para 

que a implementação das ações previstas no PP decorram de forma 

sustentável. 

-Prestar apoio e informação ao nível da procura e oferta de emprego. 

-Promover ações de formação e valorização profissional.  

-Cumprir as medidas que venham a ser impostas na Declaração Ambiental. 

-Fomentar e apoiar os processos de participação pública.  

Juntas de Freguesia 
-Operacionalização de operações de gestão de resíduos. 

-Fomentar diferentes formas de participação pública. 

RESIALENTEJO 
-Garantir e acompanhar todo o processo de recolha e tratamento de 

resíduos. 

População em geral 
-Contribuir para o alcance das metas estabelecidas. 

-Participar ativamente nos processos de consulta pública. 
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8.  Conclusões 

 

O presente relatório serve de base à segunda fase do processo de AAE da proposta do PIER.HTV. 

No presente RA, a caracterização do objeto de avaliação foi desenvolvida tendo por base a 

informação disponível, estando metodologicamente adaptada ao grau de maturidade dos 

trabalhos da proposta do PIER.HTV. 

 

O processo de AAE da proposta do PIER.HTV foi suportado na análise de três FCD – o 

Ordenamento do Território e Qualidade de Vida; Desenvolvimento Regional e Competitividade; a 

Qualidade Ambiental e Riscos. No decurso da avaliação de cada FCD foi garantida a integração 

de objetivos de sustentabilidade identificados nos instrumentos que constituem o QRE para a 

AAE.  

 

Foram tidos em consideração seis Objetivos Estratégicos da proposta do PIER.HTV. Conforme 

referido anteriormente neste Relatório, de uma forma geral, as questões ambientais apresentam-

se consagradas nos objetivos estratégicos da proposta do PIER.HTV. Tratando-se o plano em 

análise de uma intervenção que tem por objetivo a promoção e desenvolvimento de uma área de 

vocação para futuras instalações de uma exploração agrícola de precisão, numa envolvente 

atualmente marcada por uma ocupação florestal mista, entende-se que as questões de 

sustentabilidade ambiental e de ecoeficiência devem merecer uma especial atenção no 

desenvolvimento da proposta do PIER. 

 

Aquando da definição dos FCD usados na análise de tendências, foram detetadas algumas 

dificuldades na obtenção de informação para atender à análise de alguns dos indicadores 

propostos. 

 

Salienta-se que a proposta de orientações de seguimento apresentada no RA para cada FCD 

assenta numa lógica de sustentabilidade que permitirá ao Município fazer uma leitura 

permanente e ambientalmente correta da sua atuação. Neste cenário foi dado particular destaque 

aos elementos mais específicos de cariz ambiental, ainda que o conceito de ambiente que assiste 

a este tipo de instrumentos seja um conceito alargado como se pode reconhecer pela análise dos 

fatores propostos e selecionados em sede de Fatores Críticos. 

 

Na avaliação efetuada não foram evidenciados/identificados impactes ambientais significativos 

que não possam ser alvo de medidas de minimização decorrentes diretamente das opções 

estratégicas do Plano. Evidencia-se, no entanto, a importância do acompanhamento da 

implementação do PIER.HTV, através da atualização periódica do plano de controlo proposto, de 

forma a monitorizar a evolução dos principais indicadores de sustentabilidade face a metas 

estabelecidas em documentos estratégicos, e que poderão ter influência direta nas questões 

relacionadas com o ordenamento do território e na qualidade ambiental do concelho. 

 

Considerando a especificidade e a oportunidade deste tipo de investimento aconselha-se e 

sugere-se que o processo de revisão do PDM de Ourique enquadre a possibilidade de, em solo 

rústico, poderem vir a serem instalados investimentos estruturantes similares, definindo 

designadamente: 

A] As condições [de acessibilidade, de infraestruturação, de topografia, de proximidade aos 

aglomerados, da relação com o tecido produtivo e outras] em que tais investimentos possam 

assumir essa viabilidade; 
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B] Os programas de uso e ocupação admissíveis e a sua relação com a atividade do sector 

empresarial; 

C] As regras e os parâmetros urbanísticos adequados a uma edificabilidade potencial;´ 

D] O reconhecimento do interesse público municipal; 

E] A definição de mecanismos e os instrumentos urbanísticos que possibilitem a concretização 

desses eventuais investimentos; 

F] As preocupações de enquadramento paisagístico, ambiental e urbanístico. 

G] A necessidade de definição de eventuais medidas de compensação ambiental. 

 

O presente relatório, acompanhado do Resumo Não Técnico, estará sujeito a consulta pública e 

das entidades, juntamente com o Relatório da proposta do PIER.HTV, para recolha de 

comentários/sugestões que serão tidos em consideração na emissão da Declaração Ambiental e 

na preparação da versão final do PIER.HTV.  
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ANEXO I 

 

Matriz de convergência entre os Objetivos Estratégicos da Proposta de PIER.HTV 

e os Objetivos de cada instrumento que integra o Quadro de Referência Estratégico 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PIER.HTV 

 

1 
Promover políticas que favoreçam a coesão social e territorial e que contribuam para 

suster e inverter as tendências de perda de população 

2 
Diversificar, dinamizar e fortalecer a base económica local e em especial a economia do 

mundo rural 

3 Atrair e fixar investimento e criar mais e melhor emprego 

4 Valorizar e potenciar recursos num quadro de equilíbrio ambiental e paisagístico 

5 
Promover a Sustentabilidade e boas práticas na ecoeficiência e na gestão do uso da água 

e da energia 

6 

Afirmar capacidade de compreender dinâmicas e oportunidades em especial, as 

emergentes e vencer inércias institucionais, cooperando e articulando com agentes e 

promotores 
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OBJETIVOS DA AT2020 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Promover um desenvolvimento territorial policêntrico e equilibrado       
Estimular o desenvolvimento integrado nas cidades no meio rural e 

em áreas específicas 
      

Assegurar a competitividade global das regiões baseada em 

economias locais fortes 
      

Melhorar a conectividade territorial para os indivíduos comunidades e 

empresas 
      

Gerir e interligar os valores ecológicos paisagísticos e culturais das 

regiões 
      

 

 

OBJETIVOS DA ETPS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Melhorar a nossa compreensão e conhecimentos sobre a utilização 

dos recursos na Europa e o seu significado e impacte ambiental 

negativos na EU e a nível global 

     
 

Desenvolver ferramentas de acompanhamento e comunicação dos 

progressos realizados na EU, nos Estados-Membros e nos sectores 

económicos 

     
 

Promover a aplicação de processos e abordagens estratégicas, tanto 

em sectores económicos como nos Estados-Membros, e incentiva-los 

a desenvolver planos e programas conexos 

     
 

Sensibilizar as partes interessadas e os cidadãos para o significativo 

impacte ambiental negativo da utilização dos recursos 
      

 

 

OBJETIVOS DO PNPOT 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Robustecer os sistemas territoriais em função das suas centralidades       
Atrair novos residentes e gerir a evolução demográfica       
Adaptar os territórios e gerar resiliência       
Descarbonizar acelerando a transição energética e material       
Remunerar os serviços prestados pelo capital natural       
Alargar a base económica territorial com mais capitação, 

conhecimento e inovação 
      

Incentivar os processos colaborativos para reforçar uma nova cultura 

do território 
      

Integrar nos IGT novas abordagens para a sustentabilidade       
Garantir nos IGT a diminuição da exposição a riscos       
Reforçar nos IGT a eficiência territorial pela concentração da habitação 

e das atividades, pela reabilitação e regeneração urbanas, pela 

mobilidade sustentável, economia circular e de partilha e consumos 

de proximidade 
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OBJETIVOS DO PORTUGAL 2020 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Estímulo à produção de bens e serviços transacionáveis e à 

internacionalização da economia 
     

 

Reforço do investimento na educação e formação       

Reforço da integração das pessoas em risco de pobreza e do 

combate à exclusão social 
     

 

Reforço da transição para uma economia com baixas emissões de 

carbono 
      

Reforço da capacidade de gerar valor acrescentado pelo setor 

agroflorestal 
     

 

Apoio ao Programa da reforma do Estado       

 

 

OBJETIVOS DO AGENDA 2030 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Erradicar a pobreza em todas as suas dimensões, em todos os lugares       

Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição 

e promover a agricultura 
     

 

Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para 

todos, em todas as idades 
     

 

Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todos 

     
 

Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e 

raparigas 
     

 

Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do 

saneamento para todos 
     

 

Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e limpas 

para todos 
     

 

Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o 

emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos 
     

 

Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 

inclusiva e sustentável e fomentar a inovação 
     

 

Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países       

Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e 

sustentáveis 
     

 

Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis       

Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os 

seus impactos 
     

 

Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável 
     

 

Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 

desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a 

perda de biodiversidade 

     

 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 

instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis 

     
 

Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global 

para o desenvolvimento sustentável 
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OBJETIVOS DO PNAC 2020-2030 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando 

mais riqueza e emprego, contribuindo para o crescimento verde 
      

Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões 

nacionais de gases com efeito de estufa (GEE) de forma a alcançar uma 

meta de -18% a -23% em 2020 e de - 30% a -40% em 2030 em relação 

a 2005, garantindo o cumprimento dos compromissos nacionais de 

mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos europeus 

     

 

Promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas 

setoriais (mainstreaming) 
      

 

 

OBJETIVOS DO PDR 2014-2020 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Inovação       

Conhecimento       

Valorização da Produção Agrícola       

Valorização dos recursos florestais       

Organização da Produção       

Gestão Risco e Restabelecimento potencial produtivo       

Agricultura e recursos naturais       

Proteção e reabilitação de povoamentos florestais       

Manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas       

 

 

OBJETIVOS DO PANCD 2014-2020 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Promover a melhoria das condições de vida das populações das áreas 

suscetíveis 
      

Promover a gestão sustentável dos ecossistemas das áreas suscetíveis 

e a recuperação das áreas afetadas 
      

Gerar benefícios globais e potenciar sinergias com os processos das 

alterações climáticas e da biodiversidade nas áreas suscetíveis 
      

Mobilizar recursos para a implementação do PANCD e da Convenção 

de Combate à Desertificação no geral 
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OBJETIVOS DO PNA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Aumento da produtividade da água e promoção do seu uso racional, 

com o máximo respeito pela integridade territorial das bacias 

hidrográficas 

     
 

Proteção, conservação e requalificação dos meios hídricos e dos 

ecossistemas associados 
      

Satisfação das necessidades das populações e do desenvolvimento 

económico e social do país 
      

Respeito pela legislação nacional e comunitária relevante e satisfação 

dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado português 
      

Acesso à informação e participação dos cidadãos na gestão dos 

recursos hídricos 
      

 

OBJETIVOS DO PENSAAR 2020 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Universalidade, continuidade e qualidade do serviço       
Sustentabilidade do setor       
Proteção dos valores ambientais       

 

 

OBJETIVOS DO PNGR 2014-2020 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Promover a eficiência da utilização de recursos naturais na economia       
Prevenir ou reduzir os impactos adversos decorrentes da produção e 

gestão de resíduos 
      

 

 

OBJETIVOS DO POR - A 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Competitividade e internacionalização das PME       

Investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação       

Ensino e qualificação do capital humano       

Desenvolvimento urbano sustentável       

Eficiência energética e mobilidade       

Ambiente e sustentabilidade       

Emprego e valorização económica de recursos endógenos       

Coesão social e inclusão       

Capacitação institucional e modernização administrativa       
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OBJETIVOS DO PROT - A 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Integração territorial e abertura ao exterior       
Conservação e valorização do ambiente e do património natural       
Diversificação e qualificação da base económica regional       
Afirmação do policentrismo e do desenvolvimento rural       

 

 

OBJETIVOS DO PBH – SADO E MIRA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Adequar a administração pública na gestão da água       
Atingir o bom estado/potencial das massas de água       
Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e 

futuras 
      

Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos       
Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água       
Promover a sustentabilidade económica da gestão da água       
Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na 

política da água 
      

Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas 

setoriais 
      

 

 

OBJETIVOS DO PROF - A 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos       

Especialização do território       

Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos       

Internacionalização e aumento do valor dos produtos       

Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor       

Racionalização e simplificação dos instrumentos de política       

 

 

OBJETIVOS DO PDM DE OURIQUE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Fixar um maior número de famílias e de atividades económicas e 

criar mais emprego 
      

Densificar e diversificar a base económica através da oferta de novos 

argumentos locativos para novas empresas que valorizem o capital 

patrimonial e simbólico de Ourique e que explorem o seu potencial 

ambiental, com destaque para o aproveitamento da energia solar 

     

 

Garantir a adequada programação da ocupação do solo e proteger a 

identidade dos núcleos urbanos 
      

Estimular o empreendedorismo e adaptar os instrumentos de 

inserção nos mercados de emprego via formação profissional e 

reconversão de competências às necessidades e oportunidades 

locais e regionais 
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Proteger a estrutura ecológica municipal, promover o uso 

sustentável dos recursos naturais, aumentar a eficiência energética e 

apostar na produção de energias renováveis 

     
 

Reabilitar e revitalizar o edificado e reconverter espaços com usos 

desativados 
      

Colmatar as lacunas ainda existentes nas infraestruturas e redes que 

contribuam para o reforço da competitividade e da coesão territorial, 

incluindo a qualificação das estruturas de apoio às atividades 

económicas, sociais e culturais 

     

 

Melhorar as condições de mobilidade intraconcelhia, enquanto fator 

de coesão social, apostando em soluções inovadoras e sustentáveis 

do ponto de vista financeiro e ambiental 

     
 

Dinamizar o papel do terceiro setor na criação de respostas 

inovadoras face às insuficiências de serviços de apoio de 

proximidade à população e a grupos específicos, à fragilidade da 

iniciativa empreendedora e aos desafios levantados pela baixa 

densidade populacional 

     

 

Fomentar a capacitação institucional de organizações relevantes para 

o desenvolvimento do concelho, dinamizando mecanismos de 

cooperação, parceria e trabalho em rede, especialmente quando 

alinhados com as prioridades e principais recursos regionais. 

     

 

 

 

OBJETIVOS DO PMDFCI OURIQUE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais       
Redução da incidência dos incêndios       
Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios       
Recuperar e reabilitar os ecossistemas       
Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz       
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Anexo_II 

Pareceres no âmbito do RDA e Síntese das Sugestões  
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Sumário das sugestões, comentários e/ou assuntos abordados nos pareceres apresentados 

pelas entidades consultadas 

 
 

Sugestões, Comentários e/ou Assunto(s) Abordado(s) pela ERAE Observações 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte 

A CCDRC 

SUGERE: 

A entidade alerta para o risco associado à falta de 

água na zona e à desertificação do solo. 

As sugestões foram 

tidas em consideração. 

 

 

Sugestões, Comentários e/ou Assunto(s) Abordado(s) pela ERAE Observações 

Agência Portuguesa do Ambiente 

O SNS SUGERE: 

A entidade alerta para a importância das temáticas 

relacionadas com os recursos hídricos e a 

preservação do ambiente. 

A sugestão foi tida em 

consideração. 

 

 

Sugestões, Comentários e/ou Assunto(s) Abordado(s) pela ERAE Observações 

Agência Portuguesa do Ambiente 

O ICNF SUGERE: 
A entidade refere a afetação de solos em área de 

Reserva Agrícola Nacional. 

A área de intervenção não 

está integrada na Reserva 

Agrícola Nacional. 
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 A/C 
Município de Ourique 
Câmara Municipal 
Via PCGT 

 
 

SUA REFERÊNCIA 
Email pcgt.apoio@dgterritorio.pt 

SUA COMUNICAÇÃO DE 
25-10-2019 

NOSSA REFERÊNCIA 
55927/2019/DR-ALT/DRGVF/DECF 

                    18-11-2019 

 
ASSUNTO Emissão de parecer específico referente ao Relatório de Definição de Âmbito da 

Avaliação Ambiental Estratégica da proposta de Plano de Intervenção em Espaço 
Rural da Herdade da Torre Vã. 
 

 
Projeto: Plano de Intervenção em Espaço Rural da Herdade da Torre Vã (PIER.HTV). Processo n.º 358. 
Proponente: Município de Ourique 
Local: Herdade da Torre Vã, inscrito na matriz predial rústica sob o art.º 46.º da secção B; área de 
aproximadamente 63 hectares. 
Freguesia: União das freguesias de Panóias e Conceição. 
Concelho: Ourique. 
Distrito: Beja. 
 

1 – NOTA INICIAL  

O Município de Ourique através da Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT), com acesso 

através do endereço eletrónico http://pcgt.dgterritorio.gov.pt/ enviou para o ICNF, IP um email a 

25/10/2019, com registo de entrada n.º 89458/2019/ICNF/DR-ALT/DRGVF/DECF em 05/11/2019, 

solicitando a emissão de parecer específico no prazo de 20 dias úteis, nos termos do n.º 3 do art.º 86.º do 

Decreto-Lei n.º 80/2015 de 15 de abril (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial) e do n.º 3 

do art. º 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de junho, relativo ao RDA da AAE da proposta de PIER.HTV. 

 

 

2 – CARATERÍSTICAS DA PRETENSÃO E DOS ELEMENTOS ENVIADOS 

As características e os elementos enviados relativos a este processo são os seguintes: 

a) O Município de Ourique solicitou ao ICNF, IP a elaboração de parecer específico, relativo ao RDA da 

AAE da proposta de PIER.HTV, nos termos do n.º 3 do art.º 86.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 15 de abril e 

do n.º 3 do art. º 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de junho. 

http://pcgt.dgterritorio.gov.pt/
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a.1) O RDA corresponde à primeira fase do processo de AAE (identificação do objeto de avaliação, definição 

dos Fatores Críticos de Decisão (FCD) e definição do nível de pormenorização da informação que irá 

constituir o Relatório Ambiental), no qual é apresentada a metodologia de abordagem a utilizar no referido 

processo, de acordo com o disposto no artigo 2º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, e destina-se 

a estabelecer o âmbito e definir o alcance da avaliação. 

 

a.2) Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, o Município 

de Ourique elaborou o PIER.HTV na modalidade específica de PIER, para enquadrar e promover a instalação 

de um investimento estruturante para a economia local, regional e nacional, que não encontra suporte e 

enquadramento no Plano Diretor Municipal (PDM) de Ourique em vigor. 

 

a.3) O PIER foi elaborado nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) em 

vigor, designadamente de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 2 do art.º 103.º e no artigo 104.º do 

Decreto Lei 80/2015 de 14 de maio. 

 

a.4) A intenção de instalação de um investimento privado na Herdade Torre Vã é passível de gerar emprego 

e contribuir para o fortalecimento da base económica local. 

O projeto a instalar consta de uma unidade de produção de Cannabis para fins medicinais e envolve a 

necessidade de se programar edificabilidade que não é compatível com as disposições regulamentares do 

PDM.  

O projeto desenvolver-se-á em duas fases e envolve a edificação de: 

- Unidades edificadas para cultivo da Cannabis constituídos por estruturas edificadas, em vidro, de alta 

tecnologia e que proporcionam ambiente controlado, a nível do clima (temperatura, humidade, pressão, 

etc.), por forma a proporcionar condições que garantam uma produção controlada e otimizada do ciclo de 

vida das plantas, obtendo a máxima rentabilidade e qualidade na produção. Cada unidade de produção 

terá uma área aproximada de 1 ha. 

- Unidade de transformação do produto para extração dos óleos da Cannabis; 

- Receção e áreas administrativas; 

- Laboratórios; 

- Áreas de circulação e de estacionamento; 

- Reservatórios de água; 
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- Outras áreas de apoio e afetas ao funcionamento e operacionalidade da unidade. 

 

b) A área que será afetada diretamente, ao desenvolvimento do projeto será vedada por questões de 

segurança e implicará níveis significativos de impermeabilização do solo. O projeto integrará, na restante 

área da herdade exterior à vedação, usos e ocupações compatíveis com o solo rústico e valorizadoras do 

suporte biofísico. A intenção de instalação de um investimento privado na Herdade de Torre Vã enquadra-

se nos objetivos genéricos de desenvolvimento estabelecidos para o município, como também para a 

região. 

 

c) A área de intervenção do PIER.HTV localiza-se na União das Freguesias de Panóias e Conceição, distando 

a área de intervenção cerca de 35 km do centro da Vila de Ourique. A Herdade da Torre Vã corresponde a 

uma área aproximada de 63 ha. 

 

d) O RDA identifica - com base numa análise SWOT, as Questões Estratégicas e Objetivos Estratégicos do 

plano em análise e no Quadro de Referência Estratégico considerado relevante para este processo - três 

Fatores Críticos de Decisão (FCD) considerados relevantes para a avaliação da sustentabilidade da proposta 

do PIER.HTV, nomeadamente “Ordenamento do Território e Qualidade de Vida”, “Desenvolvimento 

Regional e Competitividade” e “Qualidade Ambiental e Riscos Ambientais”. 

 

e) De acordo com a matriz de convergência existente entre os FA e os objetivos estratégicos do PIER, 

verifica-se que os FA “Biodiversidade”, “Fauna”, “Flora”, “Fatores Climáticos” e “Património Cultural” não 

têm relevância para serem analisados no âmbito da AAE. 

 

f) As questões relacionadas com a “População”, a “Saúde Humana”, o “Solo”, os “Bens Materiais” e a 

“Paisagem” são consideradas na análise do FCD Ordenamento do Território. Os FA “População” e “Bens 

Materiais” são considerados na abordagem ao FCD Desenvolvimento Regional e Competitividade e os FA 

“Saúde Humana”, “Solo”, “Água” e “Atmosfera” são considerados na abordagem ao FCD Qualidade 

Ambiental e Riscos. 

 

g) Foi definido o critério “Risco de Incêndio” associado à FCD “Qualidade Ambiental e Riscos”, tendo 

como objetivo de sustentabilidade “reduzir a ocorrência de incêndios”, ao qual está associado o 
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indicador “Faixas de Gestão de Combustível”. Este entre outros critérios, objetivos de sustentabilidade e 

indicadores apresentados, irão conduzir a análise que será efetuada no RA da proposta de PIER.HTV. 

 

h) Durante a visita técnica de campo feita ao local a 12/11/2019, constatou-se que a área de pretensão 

para o investimento, tem as seguintes caraterísticas: 

- Em termos de uso e ocupação do solo, predomina vegetação anual espontânea. Pontualmente verifica-se 

a presença de eucaliptos jovens resultantes de rebentação das toiças de povoamento existente 

anteriormente, bem como a presença de resíduos florestais (ramos e folhagens) (Fig. 1 e 2). 

- Existência de uma azinheira adulta e sobreiros jovens localizados isoladamente, pelo que de acordo com a 

alínea q) do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, 

de 30 de junho, não constituem povoamento (Fig. 3 e 4); 

- Não existem edifícios; 

- A área de intervenção é contígua com uma estrada que integra a rede viária municipal (a oeste). A norte é 

limitada por um caminho rural de acesso a outras propriedades e de acesso a outros prédios rústicos; A sul 

é contígua com uma área em que predomina a vegetação anual espontânea, e presença pontual de 

eucaliptos, resultantes da rebentação de toiças. A este a área de intervenção é contígua com um 

povoamento de sobreiro e com um povoamento de eucalipto.  

- Orograficamente a área de intervenção é classificada como plana. 

 

 

3 – ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO APLICÁVEL 

3.1. Instrumentos de gestão territorial  

No contexto territorial da área do PIER.HTV foram considerados relevantes os documentos estratégicos que 

se apresentam no quadro seguinte: 
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Quadro I – Instrumentos de Gestão Territorial 

Instrumentos de Gestão Territorial Âmbito 

Agenda Territorial 2020 
Internacional 

Estratégia Temática de Proteção do Solo – COM (2005) 670 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território –  
Alteração Conselho de Ministros Extraordinário de 14 de julho de 2018 

Nacional 

Portugal 2020 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020-2030 –  
RCM nº 56/2015, de 30 de julho 

Plano Nacional da Água - Decreto-Lei nº 76/2016, de 9 de novembro 

Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação 2014-2020 –  
RCM nº 78/2014, de 24 de dezembro 

Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 

PENSAAR 2020 - Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de água e 
saneamento de águas residuais - Despacho nº 4385/2015, de 30 de abril 

Plano Nacional de Gestão de Resíduos 2014-2020 

Programa Operacional Regional do Alentejo 2014-2020 

Regional 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo –  
RCM nº 53/2010, de 2 de agosto 

Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica da Região Hidrográfica do Sado e Mira [RH6] - 
RCM nº 52/2016, de 20 de setembro 

Plano Diretor Municipal de Ourique - RCM nº 35/2001, de 3 de abril, DR nº 79 IS-B Local 

 

 

A área de pretensão para o investimento é regulamentada do ponto de vista de gestão “in loco” do 

território pelo Plano Diretor Municipal (PDM) de Ourique (aprovado e publicado na Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 35/2001 de 3 de abril, com a respetiva retificação e adaptações subsequentes (última 

através do Aviso n.º 1534/2014 de 3 de fevereiro). 

 

a) Ordenamento do Território 

Segundo a carta de ordenamento do PDM de Ourique a área de pretensão para a realização dos 

investimentos está integrada na classificação de “solo rural” e qualificam-se maioritariamente na categoria 

“Espaços Agrícolas”, nomeadamente “Áreas Agrícolas Preferenciais”, sendo a restante área classificada 

na categoria “Espaços Naturais”, mais especificamente “lagoas e faixas de proteção”. 

As áreas classificadas como “Áreas Agrícolas Preferenciais” “(…) são, maioritariamente, constituídas por 

solos de grande aptidão agrícola incluídos na RAN.”) (art.º 34.º). 
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“Os Espaços Naturais privilegiam a salvaguarda dos valores relevantes de caráter ambiental e integram 

entre outras Áreas afetas aos recursos hídricos” (al. A) do art.º 38.º). 

 

b) Condicionantes do Território 

Segundo a carta de condicionantes do PDM de Ourique a área de pretensão para a realização dos 

investimentos encontra-se abrangida, na sua totalidade, pelo regime da Reserva Ecológica Nacional (REN) 

integrando os sistemas “Áreas de Máxima Infiltração” (área maioritária) e “Lagoas Margens Naturais Zonas 

Húmidas, Adjacentes e Faixa de Proteção” (área com pouco expressão) (art.º 16.º). 

 

c) O PDM de Ourique não permite o enquadramento em solo rústico deste tipo de projeto, nem assinala de 

uma forma expressa e concreta qualquer unidade operativa de planeamento e de gestão (UOPG). Assim, e 

uma vez reconhecido o interesse da concretização do investimento para o processo de desenvolvimento 

económico e social local, é pertinente e oportuno a elaboração do PIER em análise, que permite enquadrar 

os usos específicos relacionados com a intensão de investimento e promova, também, as necessárias 

exclusões do regime da RAN e REN. 

 

d) O enquadramento legislativo específico da pretensão de investimento é o seguinte: 

- O PIER é elaborado nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJOGT) em 

vigor (Decreto Lei 80/2015 de 14 de maio), designadamente no disposto no art.º 2.º, na alínea a) do art.º 

103.º e no art.º 104.º desse regime. 

- Os planos e programas que estão sujeitos a AAE são definidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 3º do 

Decreto-Lei n,º232/2007, de 15 de Junho, que identifica os “planos e programas para os sectores da 

agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão das águas, 

telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos e que constituam 

enquadramento para a futura aprovação de projetos mencionados nos anexos I e II do Decreto-Lei n.º 

69/2000, de 3 de Maio, na sua atual redação”, enquadrando, desta forma, o Plano de Pormenor da 

Herdade da Torre Vã. 

- O n.º 1 do art.º 78.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, refere que “Os planos de urbanização e 

os planos de pormenor só são objeto de avaliação ambiental no caso de se determinar que são suscetíveis 

de ter efeitos significativos no ambiente ou nos casos em que constituam o enquadramento para a 

aprovação de projetos sujeitos a avaliação de impacto ambiental ou a avaliação de incidências ambientais”. 
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O PIER.HTV foi desenvolvido com base na informação apresentada na alínea a) e respetivas subalíneas do 

Capítulo 3 – CARATERÍSTICAS DA PRETENSÃO E DOS ELEMENTOS ENVIADOS. 

  

e) Em termos de uso e ocupação do solo, tal como expresso na Carta de Ocupação do Solo 2015 (COS2015) 

trata-te de uma área totalmente integrada na megaclasse “floresta” (Fig. 5). 

  

3.2. Em termos ambientais e de conservação da natureza:  

a) Reserva Agrícola Nacional (RAN) – regulamentada pelo Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 março, com 

alterado pelo Decreto-Lei nº 199/2015, de 16 de setembro. A área de pretensão para o investimento 

prevê a afetação de solos integrados na RAN, pelo que deverá ser consultada a Entidade Regional da 

Reserva Agrícola do Alentejo. 

 

b) Reserva Ecológica Nacional (REN) – Decreto-Lei 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto-lei 

239/2012 de 2 de novembro. A área de pretensão para a implementação do investimento prevê a 

afetação de solos integrados na REN, pelo que deverá ser consultada a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo). 

 

c) A área para a implementação do investimento não integra áreas beneficiadas por aproveitamentos 

hidroagrícolas (Fig. 6). 

 

d) Sistemas Ecológicos – a área de pretensão para a implementação dos investimentos não está 

abrangida pelo Sistema Nacional de Áreas Classificadas (Áreas Protegidas, Sítios da Rede Natura 2000, 

zonas húmidas definidas pela convenção Ramsar), nem património cultural classificado e Important Bird 

Areas (IBA).  

 

e) Em termos de valores florísticos a área de intervenção apresenta valores ecológicos importantes ao 

nível da componente florística arbórea, nomeadamente as espécies protegidas pela legislação (azinheira 

e sobreiro), através do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, 

de 30 de junho). Não foram identificadas espécies exóticas de carácter invasor. 
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f) No que respeita a valores faunísticos os mesmos não têm relevância.  

 

g) Habitats 

No que diz respeito aos habitats naturais definidos pelo Decreto-Lei n. º 156-A/2013, de 8 de novembro, na 

área de estudo foram identificados o Habitat 5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

(matagais e matos meso-xerófilos mediterrânicos dominados por microfanerófitos e/ou mesofanerófitos) e 

o Habitat – 6310 Montados de Quercus spp. de folha perene (mosaico de pastagens perenes sob coberto 

variável, pouco denso, de sobreiros ou/e azinheiras, associado a um sistema de agricultura arvense 

extensiva em rotações longas). São dominados por hemicriptófitos cespitosos, e mais raramente 

correspondem a pastagens anuais. 

 

h) Os Corredores Ecológicos – Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2001, de 11 de Outubro (adota 

a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade) – cujo estabelecimento é imposto 

aos Estados-Membros pela Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, são definidos como os 

elementos que, pela sua estrutura linear e contínua (tais como rios e ribeiras e respectivas margens ou os 

sistemas tradicionais de delimitação dos campos) ou pelo seu papel e espaço de ligação (tais como lagos, 

lagoas ou matas), são essenciais à migração, à distribuição geográfica e ao intercâmbio genético de 

espécies selvagens. A área afeta ao investimento não está integrada em corredor ecológico (Fig. 7).  

 

3.3. No tocante à componente florestal:    

a) A área de intervenção está integrada na Sub-Região Homogénea (SRH) “Cintura de Ourique” do 

Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT) (Portaria n.º 54/2019 de 11 de 

fevereiro).  

De acordo com o n.º 1 do art.º 23.º da referida legislação, nesta SRH com igual nível de prioridade, visa-se a 

implementação e o desenvolvimento das funções de produção, de proteção e de silvopastorícia, da caça e 

da pesca nas águas interiores.  

Verifica-se uma convergência moderada entre os objetivos estratégicos definidos no plano e o PROF ALT, 

com especial destaque para os objetivos “OE2 - Diversificar, dinamizar e fortalecer a base económica local e 

em especial a economia do mundo rural” e “OE4 - Valorizar e potenciar recursos num quadro de equilíbrio 

ambiental e paisagístico”. Os objetivos do PROF com maior evidência no PIER.HTV são “minimização dos 

riscos de incêndios e agentes bióticos” e “melhoria da gestão florestal e da produtividade dos 
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povoamentos”. Assim um dos objetivos de sustentabilidade definidos no PIER é “reduzir a ocorrência de 

incêndios” ao qual foi associado o indicador “faixas de gestão de combustível”. 

 

b) As áreas delimitadas para realização de investimento não estão abrangidas pelo Regime Florestal 

(Decreto de 24 de dezembro de 1901, Decreto de 24 de dezembro de 1903 e legislação complementar). 

 

c) As áreas de estudo não estão abrangidas por Zonas de Intervenção Florestal (ZIF`s) e não apresentam 

Arvoredo de Interesse Público. 

 

d) As áreas apresentadas para realização dos investimentos não foram percorridas por incêndios nos 

últimos dez anos, pelo que não se aplica o estabelecido no Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, que 

estabelece proibição pelo prazo de 10 anos, de várias ações nos terrenos com povoamentos florestais 

percorridos por incêndios em áreas não classificadas como solos urbanos. 

 

d) Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de junho, que 

regulamenta as conversões da ocupação do solo, o corte e o arranque de árvores, a poda e outras 

intervenções nos povoamentos de sobreiro e de azinheira, nos núcleos e em árvores isoladas, daquelas 

duas espécies.  

 

- Na área de intervenção existe uma azinheira adulta e sobreiros jovens dispersos, pelo que de acordo 

com a alínea q) do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

155/2004, de 30 de junho, não constituem povoamento florestal. Eventualmente poderá ser necessário 

proceder ao corte/arranque de azinheiras adultas e jovens, por motivo de implementação do 

investimento, mediante autorização do ICNF, IP. 

 

e) Deverá ser cumprido o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho com as respetivas alterações, dando-

lhe nova redação e publicadas na Lei n.º 76/2017 de 17 de agosto, e Decreto-Lei n.º 14/2019 de 21 de 

janeiro, em que são expressos os condicionalismos e preocupações na localização das edificações e na 

proteção e segurança das pessoas e bens associados à possibilidade da ocorrência de incêndios rurais. 

Complementarmente deverá ser dado cumprimento aos “critérios para a gestão de combustíveis no âmbito 
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das redes secundárias de gestão de combustível” nas envolventes aos edifícios, definidos no Anexo do 

Decreto-Lei n.º 10/2018 de 14 de fevereiro. 

 

- Em termos de perigosidade de incêndio rural a área de intervenção tem a classificação de “média” (Fig. 

8). 

 

O art.º 15.º expressa as obrigações ao nível das redes secundárias de faixas de gestão de combustível, o 

qual se aplica aos edifícios previstos na área de investimento, nomeadamente: 

“2 - Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos 

confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais, são obrigados a proceder à gestão de combustível, de 

acordo com as normas constantes no anexo do presente decreto-lei e que dele faz parte integrante, numa 

faixa com as seguintes dimensões: 

a) Largura não inferior a 50 m, medida a partir da alvenaria exterior do edifício, sempre que esta faixa 

abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais; 

b) Largura definida no PMDFCI, com o mínimo de 10 m e o máximo de 50 m, medida a partir da alvenaria 

exterior do edifício, quando a faixa abranja exclusivamente terrenos ocupados com outras ocupações.” 

“3 - Os trabalhos definidos no número anterior devem decorrer entre o final do período crítico do ano 

anterior e 30 de abril de cada ano.” 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 14/2019 de 21 de 

janeiro, que clarifica os condicionalismos à edificação no âmbito do sistema de defesa da floresta contra 

incêndios, o art.º 16.º, expressa os condicionalismos à edificação: 

“2 - Fora das áreas edificadas consolidadas não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas 

classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta 

perigosidade, sem prejuízo do disposto no número seguinte.” 

(…) 

“4 - A construção de novos edifícios ou a ampliação de edifícios existentes apenas são permitidas fora das 

áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural 

definida em PMDFCI como de média, baixa e muito baixa perigosidade, desde que se cumpram, 

cumulativamente, os seguintes condicionalismos: 
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a) Garantir, na sua implantação no terreno, a distância à estrema da propriedade de uma faixa de proteção 

nunca inferior a 50 m, quando confinantes com terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens 

naturais, ou a dimensão definida no PMDFCI respetivo, quando inseridas ou confinantes com outras 

ocupações, de acordo com os critérios estabelecidos no anexo ao presente decreto-lei;  

b) Adotar medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e nos 

respetivos acessos; 

c) Existência de parecer favorável da CMDF.” 

“5 - Para efeitos do disposto no número anterior, quando a faixa de proteção integre rede secundária ou 

primária estabelecida, infraestruturas viárias ou planos de água, a área destas pode ser contabilizada na 

distância mínima exigida para aquela faixa de proteção.” 

“6 – Quando esteja em causa a construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de 

edifícios existentes, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e exclusivamente 

dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da respetiva exploração, pode, em 

casos excecionais, a pedido do interessado e em função da análise de risco apresentada, ser reduzida até 10 

m a distância à estrema da propriedade da faixa de proteção prevista na alínea a) do n.º 4, por deliberação 

da câmara municipal, caso sejam verificadas as seguintes condições: 

a) Medidas excecionais de proteção relativas à defesa e resistência do edifício à passagem do fogo; 

b) Medidas excecionais de contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e nos respetivos 

acessos; 

c) Existência de parecer favorável da CMDF. 

 

e.1) Tendo em conta a informação expressa anteriormente, as novas edificações associadas à presente 

pretensão, devem obedecer aos n.º 2 e 3 do art.º 15.º e n.º 2, 4, 5 e 6 do art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 14/2019 de 21 de janeiro. 

 

e.2) Na zona periférica da propriedade deve ser dado cumprimento no que respeita às redes terciárias de 

faixas de gestão de combustível (al. b) do n.º 2 e n.º 5 do art.º 13.º do Decreto-Lei 124/2006 de 28 de 

junho na sua atual redação), nomeadamente através da implementação de um aceiro perimetral.   
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e.3) Deverá ser dado cumprimento aos “critérios para a gestão de combustíveis no âmbito das redes 

secundárias de gestão de combustível” nas envolventes aos edifícios, definidos no Anexo do Decreto-Lei 

n.º 10/2018 de 14 de fevereiro.  

 

f) Pontos de água 

A área de implementação do investimento não interfere com qualquer ponto de água e respetiva zona de 

proteção imediata ou com a zona de proteção alargada. 

 

 

4 – ANÁLISE E PROPOSTA DE PROCEDIMENTO  

A Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo (DRCNF do Alentejo)/ICNF,IP no 

âmbito das suas atribuições e competências procedeu à análise técnica, complementada com visita de 

campo, dos documentos enviados sobre a emissão de parecer específico referente ao Relatório de 

Definição de Âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica da proposta de Plano de Intervenção em Espaço 

Rural da Herdade da Torre Vã, inscrita na matriz predial rústica sob o art.º 46.º da secção B; sita na União 

das Freguesias de Panóias e Conceição, concelho de Panóias.  

 

Consideramos que: 

a) Para a área de pretensão para a realização dos investimentos deverão ser tidos em conta os critérios 

definidos no Plano Diretor Municipal de Ourique atualmente em vigor, descritos no “subcapítulo 4.1. 

Instrumentos de gestão territorial”.  

 

b) A área de pretensão para o investimento prevê a afetação de solos integrados na RAN, pelo que 

deverá ser consultada a Entidade Regional da Reserva Agrícola do Alentejo.  

 

c) De igual modo são afetados solos integrados na REN, pelo que deverá ser consultada a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo).  

 

d) Procedemos à análise técnica dos documentos enviados e relativos à presente solicitação, 

complementada com visita de campo, nomeadamente no que respeita à Conservação da Natureza, à 
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Proteção do Sobreiro e da Azinheira e à Defesa da Florestal Contra Incêndios (DFCI), de acordo com a 

legislação em vigor:  

 

d.1) Do ponto de vista ecológico (fauna e flora) consideramos que os impactes resultantes da 

implementação dos investimentos têm uma magnitude reduzida.  

 

d.2) Consideramos que o impacte sobre o habitat 5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos e o 

habitat – 6310 Montados de Quercus spp. de folha perene é residual, uma vez que se tratam-se de 

intervenções localizadas e de reduzida dimensão. 

 

d.3) Na área de intervenção existem valores ecológicos importantes ao nível da componente florística 

arbórea, nomeadamente, a espécie protegida pela legislação (azinheira adulta e sobreiros jovens), 

através do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de 

junho).  

 

d.4) A área de pretensão para a realização do investimento não está abrangida pelo Sistema Nacional de 

Áreas Classificadas (Áreas Protegidas, Sítios da Rede Natura 2000, zonas húmidas definidas pela 

convenção Ramsar), nem património cultural classificado, Important Bird Areas (IBA), excepto uma 

pequena parcela integrada num corredor ecológico. 

 

d.5) As áreas de investimento não foram percorridas por incêndios nos últimos dez anos, pelo que não se 

aplica o estabelecido no Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março, que estabelece proibição pelo prazo de 

10 anos, de várias ações nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios em áreas 

não classificadas como solos urbanos. 

 

d.6) Em termos de perigosidade de incêndio rural a área de intervenção está classificada como “média”. 

Deverá ser cumprido o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho com as respetivas alterações, dando-lhe 

nova redação e publicadas na Lei n.º 76/2017 de 17 de agosto, e Decreto-Lei n.º 14/2019 de 21 de 

janeiro, em que são expressos os condicionalismos e preocupações na localização das edificações e na 

proteção e segurança das pessoas e bens associados à possibilidade da ocorrência de incêndios rurais. 

Complementarmente deverá ser dado cumprimento aos “critérios para a gestão de combustíveis no 
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âmbito das redes secundárias de gestão de combustível” nas envolventes aos edifícios, definidos no 

Anexo do Decreto-Lei n.º 10/2018 de 14 de fevereiro. 

 

d.7) No âmbito das medidas de proteção da azinheira e do sobreiro, deverá ser dado cumprimento ao 

Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, 

nomeadamente no que respeita ao seu corte/arranque, e/ou realização de podas, intervenções que se 

eventualmente forem necessárias, requerem de autorização do ICNF, IP. 

 

Face ao exposto nas alíneas a), b), c) e d.1) a d.7) a DRCNF do Alentejo/ICNF,IP emite parecer favorável 

face ao pretendido. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

A Diretora Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo 
 
 

Olga Martins 
(em regime de substituição) 

(Nos termos do Despacho nº. 5068-A/2019 – D.R. nº. 97/2019, 1º. Suplemento, Série II de 2019-05-21) 
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Figura 1 – Vista geral da área de intervenção 

 
Fonte: Pedro Guerreiro da Silva, ICNF/DRCNF-Alt/DRGVF/DECF/Delegação de Beja. 12-11-2019. 

 

 Figura 2 – Vista geral da área de intervenção  

 
Fonte: Pedro Guerreiro da Silva, ICNF/DRCNF-Alt/DRGVF/DECF/Delegação de Beja. 12-11-2019. 
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Figura 3 – Azinheira adulta localizada isoladamente na área de intervenção 

 
Fonte: Pedro Guerreiro da Silva, ICNF/DRCNF-Alt/DRGVF/DECF/Delegação de Beja. 12-11-2019. 

 

Figura 4 – Sobreiros jovens localizados isoladamente na área de intervenção 

 
Fonte: Pedro Guerreiro da Silva, ICNF/DRCNF-Alt/DRGVF/DECF/Delegação de Beja. 12-11-2019. 
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Figura 5 – Integração da área de intervenção na COS2015 

 
Fonte: Adaptado de Base de Dados do ICNF, IP.  

 

Figura 6 – Integração da área de pretensão para o investimento em áreas de aproveitamento hidroagrícola 

 
Fonte: Adaptado de Base de Dados do ICNF, IP. 
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Figura 7 – Integração da área de intervenção em corredor ecológico 

 
Fonte: Adaptado de Base de Dados do ICNF, IP.  

 

Figura 8 – Perigosidade de incêndio rural na área de pretensão para o investimento 

 

                                                                                                                 
 

Fonte: Adaptado de Base de Dados do ICNF, IP. 



O presente parecer corresponde à análise desenvolvida pela APA/ARH do Alentejo sobre o documento 

correspondente ao Relatório de Definição de Âmbito (RDA) da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) da 

proposta de Plano de Intervenção em Espaço Rural da Herdade da Torre Vã (PIER HTV), na sequência da 

decisão do Município de Ourique de submeter a proposta de PIER HTV a um procedimento de AAE. 

Este relatório corresponde à primeira fase deste processo de AAE (identificação do objeto de avaliação, 

definição dos Fatores Críticos de Decisão – FCD e definição do nível de pormenorização da informação 

que irá constituir o Relatório Ambiental), no qual é apresentada a metodologia de abordagem a utilizar 

no referido processo, de acordo com o disposto no artigo 2º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, 

e destina-se a estabelecer o âmbito e definir o alcance da avaliação. 

A Câmara Municipal de Ourique desenvolveu o PIER HTV na modalidade específica de Plano de 

Intervenção em Espaço Rústico, para enquadrar e promover a instalação de um investimento estruturante 

para a economia local, regional e nacional, que não encontra suporte e enquadramento no Plano Diretor 

Municipal de Ourique em vigor, sendo o PIER elaborado nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial em vigor. 

O projeto a instalar consta de uma unidade de produção de Cannabis para fins medicinais e envolve a 

necessidade de se programar edificabilidade que não é compatível com as disposições regulamentares do 

PDM. O projeto desenvolver-se-á em 2 fases e envolve a edificação de:  

 Edificação de unidades para cultivo da Cannabis, constituídas por estruturas em vidro, de alta 
tecnologia e que proporcionam ambiente controlado (temperatura, humidade, pressão, etc.), 
garantindo uma produção controlada e otimizada do ciclo de vida das plantas, obtendo a máxima 
rentabilidade e qualidade na produção; Cada unidade de produção terá uma área aproximada de 1 
hectare.  

 Unidade de transformação do produto para extração dos óleos de Cannabis;  

 Receção e áreas administrativas;  

 Laboratórios;  

 Áreas de circulação e de estacionamento;  

 Reservatórios de água;  

 Outras áreas de apoio e afetas ao funcionamento e operacionalidade da unidade. 

Todo o projeto, incluindo os edifícios, adotará boas e inovadoras práticas de sustentabilidade e 

ecoeficiência ambiental, designadamente no uso e na gestão eficiente da água e da energia e, também, 

na integração paisagística equilibrada dos volumes edificados. 

O PIER terá como principal função estabelecer as regras de uso, ocupação e de edificação, bem como 

definir a melhor solução urbanística que estruture a ocupação [implantação, volumetria, 

infraestruturação e acessibilidades] do projeto de investimento. Deve, também, estabelecer o regime de 

usos para a parte do terreno não ocupada pelo projeto e definir um conjunto de medidas ambientais 

compensatórias que atenuem e mitiguem os eventuais efeitos na zona de uma ocupação e edificação com 

algum significado. 

A área de intervenção do PIER HTV localiza-se na União das Freguesias de Panóias e Conceição, distando 

a área de intervenção cerca de 35 km do centro da Vila de Ourique. A Herdade da Torre Vã corresponde 

a uma área aproximada de 63 hectares.  

As intenções estratégicas da proposta do PIER HTV enquadram-se nas orientações do PDM de Ourique, 

que por sua vez se enquadram nas orientações do Programa Nacional de Política de Ordenamento do 

Território. 

O presente documento identifica - com base numa análise SWOT, na identificação das Questões 

Estratégicas e Objetivos Estratégicos do plano em análise e no Quadro de Referência Estratégico 

considerado relevante para este processo - três FCD considerados relevantes para a avaliação da 

sustentabilidade da proposta do PIER HTV: Ordenamento do Território e Qualidade de Vida; 

Desenvolvimento Regional e Competitividade; e Qualidade Ambiental e Riscos Ambientais.  



Este FCD está associado ao fator ambiental “Água”, considerando a proteção e conservação dos recursos 

hídricos e a promoção do uso eficiente da água, que pode m ter maiores impactos, positivos ou negativos, 

com o desenvolvimento deste PIER. 

É identificada como uma das entidades com responsabilidades ambientais definidas no Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 4 de maio (relativo a AAE), a Agência Portuguesa do Ambiente, sendo incorretamente 

também identificada a “Administração de Região Hidrográfica do Alentejo, I.P.”. 

Com base na apreciação do Relatório de Definição de Âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica da 

proposta de Plano de Intervenção em Espaço Rural da Herdade da Torre Vã, a APA/ARH do Alentejo emite 

parecer favorável. 



 

 

  

 

 

 

1 

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

Centro de Saúde de Beja 2 

Rua Rainha Dona Amélia 

7800-318 Beja, Portugal 

Tel: (+351) 284 325 814 Fax:(+351) 284 325 821 

secretariado.usp@ulsba.min-saude.pt 

www.ulsba.pt 

 

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE 

SEDE: HOSPITAL JOSÉ JOAQUIM FERNANDES 

Rua Dr. António Fernando Covas Lima 

7801-849 Beja, Portugal 

Tel: (+351) 284 310 200 . Fax: (+351) 284 322 747 

geral@ulsba.min-saude.pt . www.ulsba.pt 

NIF: 508 754 275 

 

 

PARECER TÉCNICO 

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO  DESPACHO 

EN V I AD O  P O R :  CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE   

 

Tem o meu parecer favorável 

 

  

 

N AT U R E Z A D O  PR O C E S S O :  PLANO  DE  INTERVENÇÃO  

EM  ESPAÇO  RURAL  -  AVALIAÇÃO  AMBIENTAL  

ESTRATÉGICA  

  

LO C AL I Z AÇ ÃO :  HERDADE  DA  TORRE  VÂ  –  UNIÃO  DAS  

FREGUESIAS  DE  PANÓIAS  E  CONCEIÇÃO   

O  D E L E G AD O  D E  S AÚ D E   D AT A  

 
 __________________ 22-10-2019 

RE Q U E R E N T E :  CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE  
   

    

 

 

Na sequênc ia do pedido de parecer  sol ic i tado a estes serviços,  re lat ivo à 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA do PLANO DE INTERVENÇÃO EM 

ESPAÇO RURAL DA HERDADE DA TORRE VÂ, cumpre -me informar o seguinte:  

 

A modif icação do perf i l  de saúde e doença das populações que se tem ver if icado 

nas ú lt imas décadas ,  deve-se a vár ios e d iferenc iados fatores, dos quais se 

destacam as condições ambienta is em permanente evolução.   

 

Desta forma, torna-se imperat ivo garant ir  que as introduções propostas, não 

pressuponham incómodos para a população,  bem como para as at iv idad es que a i  se 

desenvolvam, nem para o ambiente,  em defesa da saúde públ ica,  da prevenção da 

doença e promoção e manutenção da saúde,  e da prevenção dos fatores de r isco e 

controlo de s i tuações suscet íveis  de causarem ou acentuarem prejuízos graves à 

saúde da pessoa ou dos aglomerados populac ionais .  

 

Tendo em conta os Fatores Ambienta is cons iderados re levantes e passíveis de 

sofrer efe itos s ignif icat ivos como a biodivers idade, a população, a saúde humana, a 
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fauna, a f lora,  o solo,  a água, a atmosfera,  os fato res c l imát icos,  os bens mater ia is,  

o patr imónio cultural  e a paisagem e;  

 

Cons iderando os Fatores Crí t icos de Dec isão:  Ordenamento do terr i tór io,  

Desenvolv imento regional  e compet it iv idade e Qualidade ambienta l  e r iscos,  es tes 

serviços cons ideram dedicar espec ia l atenção, aos fatores suscet íveis de serem 

signif icat ivamente afetados pela intervenção,  nomeadamente a população e a saúde 

humana.  

 

Ass im, o PLANO DE INTERVENÇÃO EM ESPAÇO RURAL DA HERDADE DA TORRE 

VÂ deverá:  

 

1.  Assegurar que o local de intervenção  do Projeto nas fases de 

construção/ implantação e exploração,  tenha em conta a orograf ia e os ventos 

dominantes ex istentes, bem como as dis tâncias mínimas em relação a per ímetros 

urbanos, zonas de lazer, l inhas de água e outras or igens subterrâneas e superf ic ia is;   

2.  Aver iguar, tendo em conta os inst rumento legais , a ex is tênc ia de condic ional ismos 

para a implantação das futuras inf raestruturas a insta lar ,  como seja o afastamento 

mínimo a:  per ímetros urbanos,  edif íc ios  c lassif icados e empreendimentos tur íst icos,  

zonas de lazer , estradas nac ionais e caminhos munic ipais , l inhas de água e outras 

or igens subterrâneas e superf ic ia is ;  

3.  No que se refere à qual idade da água:  

a)  Cumpr ir  com as caracterís t icas de potabi l idade e programas de 

monitor ização,  previstos no Decreto -Lei  n.º  306/2007,  de 27 de agosto,  

a lterado pelo Decreto-Lei  n.º 92/2010, de 26 de ju lho,  e pelo Decreto -Lei  n.º 

152/2017, de 7 de dezembro,  que estabelece o regime da qualidade da água 

para consumo humano nas áreas soc ia is  dos esta le iros;  

b)  Promover a gestão integrada dos recursos hídr icos e a preservação do 

ambiente,  cumpr indo com o d isposto na Lei  n.º  58/2005,  de 29 de dezembro,  

a lterada pelo D.L.  n.º  130/2012,  de 22 de junho;  e no Decreto -Lei n.º  226-

A/2007, de 31 de maio, a lterado pela Lei  n.º  12/2018,  de 2 de março,  no que 

se refere à obtenção dos t í tu los de ut i l ização para as captações de águas e 

reje ição de águas res iduais;  
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c)  A proteção das a lbufe iras  de águas públ icas de serviço públ ico e das lagoas 

ou lagos de águas públicas, de acordo com o disposto no Decreto -Lei n.º  

107/2009,  de 15 de maio,  a l terado pelo Decreto -Lei  n.º  26/2010,  de 30 de 

março, se apl icável;   

d)  A proteção das captações subterrâneas de água para consumo humano e sua 

envolvente, caso ex istam;  

4.  Garant ir  que as operações e processos unitár ios  insta lados,  assegurem as normas 

de qualidade estabelecidas no Decreto -Lei n.º  236/98 de 1 de Agosto, re lat ivamente 

às normas de descarga das águas residuais  v isando proteção da saúde públ ica e a 

promoção da qualidade do meio aquát ico e dos solos;  

5.  Garant ir  que a qual idade do ef luente tratado, não comprometa a qual idade do meio 

recetor;  

6.  Prever , enquanto componente estratégica de  uma gestão integrada de recursos 

hídr icos, a reut i l ização do ef luente tratado,  quer para a ut i l ização na agr icu ltura 

quer  para a rega de espaços verdes;  

7.  Aver iguar junto da Agênc ia Portuguesa do Ambiente,  I .  P.  e respet iva Adminis tração 

de Região Hidrográf ica do Alentejo, a apl icabi l idade do Decreto -Lei n.º 119/2019 de 

21 de agosto, que estabelece o regime jur íd ico de produção de água para 

reut i l ização obt ida a par t ir  do tratamento de águas res iduais,  para a presente 

s ituação. Caso se lhe apl ique, deverá observar o d isposto relat ivo à obtenção das 

l icenças de produção e de ut i l ização de água para reut i l ização bem como observar  

os requis i tos  e condições apl icáveis  à produção e ut i l ização destas águas;  

8.  Cumpr ir ,  na observância do ponto anter ior ,  o disposto na P or tar ia n.º 266/2019 de 

26 de agosto,  caso se lhe apl ique, no que à informação e s inalét ica a ut i l izar pelos 

produtores e ut i l izadores de água para reut i l ização d iz respeito;  

9.  Garant ir  a salvaguarda e proteção das l inhas de água e outras or igens subterrânea s 

e superf ic ia is exis tentes na prox imidade da área de implantação,  decorrente das 

prát icas agrícolas que venham a ser implementadas e da previs ível e consequente 

a lteração de qualidade da água que possa resultar ,  nomeadamente pelo uso de 

fert i l izantes e de f i tofármacos;  

10.  Aver iguar, tendo em conta os instrumento legais  d isponíveis ,  a ex is tênc ia de 

condic ional ismos para a implantação de determinadas culturas e prát icas agrícolas,  

como seja o afastamento mínimo a:  perímetros urbanos, edif íc ios c lass if icados e 
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empreendimentos tur íst icos, zonas de lazer , es tradas nacionais  e caminhos 

munic ipais , l inhas de água e outras or igens subterrâneas e superf ic iais ;  

11.  Aval iar  o impacte do projeto nas doenças transmit idas por  vetores,  nomeadamente 

na pro l i feração de vetores, em  todas as s ituações em que ex istam massas de água 

d isponíveis,  adotando as respet ivas medidas de minimização;  

12.  Reduzir  os r iscos assoc iados aos resíduos,  de acordo com o d isposto na Lei  n.º 

73/2011, de 17 de Junho, sem ut i l izar processos ou métodos suscet ív eis de gerar  

efe itos adversos para a saúde e ambiente;  

13.  Observar  na tota l idade,  o d isposto no Decreto -Lei  n.º  127/2013 de 30 de agosto,  

re lat iva à Prevenção e Contro lo Integrados da Polu ição para os d iferentes descr i tores 

ambientais .  

 

 

BEJA, 22  de outubro de 2019 

 

________________________________ 

Hugo Nereu 

Engenheiro Sanitarista 

Cédula profissional n.º 78037 

 



 
 

Avaliação Ambiental Estratégica  
PIER da Torre Vã - Odemira 

 
ANÁLISE DE RELATÓRIO DE DEFINIÇÃO DE ÂMBITO/RELATÓR IO 

PRELIMINAR  
 

Esta fase da avaliação ambiental estratégica (AAE) descreve a metodologia 

adoptada para o procedimento, enquadra o plano e os objectivos, identifica 

o âmbito da avaliação e define os objectivos do processo de avaliação, 

verificando-se que o Relatório de Definição de Âmbito (RDA) apresentado 

descreve também a sua articulação com o processo de elaboração do PIER.  

 

Considera-se, efectivamente, que o conteúdo descrito cumpre os objectivos 

desta fase do procedimento de avaliação ambiental estratégica e o teor do 

mesmo é adequado à definição de âmbito. 

 

É efectuada a caracterização dos objectivos estratégicos que sustentam o 

processo de elaboração do PIER e que se encontram vertidos nas Questões 

de Sustentabilidade sobre as quais se efectua a aferição dos factores 

críticos para a decisão (FCD).  

 

A selecção do quadro de referência identifica as questões com relevância 

para a AAE.  

 

Para os FCD são descritos os critérios de análise e os indicadores de 

avaliação.  

 

Neste território são particularmente sensíveis os factores relacionados com 

a disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos e a susceptibilidade à 

desertificação. Esta questão é particularmente importante se tivermos em 

conta que a estratégia de desenvolvimento se apoia em actividades para as 

quais a boa qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos são 

fundamentais. Pelo que o processo de avaliação ambiental deve dar 

particular atenção a estes factores e incluir o risco de desertificação nos 

critérios do FCD Qualidade Ambiental e Riscos. 



No global concorda-se com a proposta de definição de âmbito submetida. 
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Sumário 

O presente documento tem por principal objetivo enquadrar e justificar o processo de exclusão 

do regime da Reserva Ecológica Nacional, de uma área que integra o Plano de Intervenção em 

Espaço Rústico – Herdade da Torre Vã. O presente documento estrutura-se em 4 pontos: 

1. Caracterização da área de Intervenção 

2. Estrutura Fundiária de base 

3. A Reserva Ecológica Nacional 

4. Justificação e fundamentação da proposta de exclusão 

 

 

ANEXO: 

 

Planta das áreas a Excluir do Regime da Reserva Ecológica Nacional 
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1. Caraterização da Área de Intervenção 

 

1.1 - A área de intervenção do PIER da Herdade da Torre Vã localiza-se no Concelho de Ourique, 

na união de freguesia de Panóias e Conceição. A área de intervenção dista cerca de 35 km do 

centro da Vila de Ourique. A Herdade corresponde ao artigo rústico 46 – Secção B e integra uma 

área aproximada de 63 hectares. O arruamento que serve o terreno e o limite a poente constitui 

a divisão com o concelho de Odemira, designadamente com a freguesia de Vale de Santiago. Do 

lado poente do referido arruamento assinala-se a localização do Matadouro do Litoral Alentejano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de 

intervenção 

do PIER 

MLA – Matadouro do 

Litoral Alentejano 

Figura 1 – Localização [Googlemaps, novembro 2019] 
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1.2 - As imagens seguintes ilustram a ocupação atual do solo que evidencia a existência de matos 

e de alguma arborização, em especial eucalipto de pequeno porte, dispersa e não organizada do 

ponto de vista de exploração silvícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Fotos [25 de junho de 2019] 
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2. Estrutura Fundiária de Base 

 

O PIER integra uma única parcela correspondente a um único artigo matricial rústico n.º 46 – 

seção B, de posse exclusivamente privada, com uma área de aproximadamente 61,8 hectares, não 

produzindo quaisquer efeitos de divisão ou transformação fundiária, apresentando uma 

ocupação do solo que evidencia a existência de matos e de alguma arborização, em especial 

eucalipto de pequeno porte. 
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3. Enquadramento da proposta de exclusão da REN 

 

3.1 - O município de Ourique foi confrontado com a intenção de instalação de um investimento 

privado na Herdade TORRE VÃ, de interesse estratégico para o município, passível de gerar 

emprego e contribuir para o fortalecimento da base económica local. Tratando-se de um 

investimento com interesse para o processo de desenvolvimento municipal, o município decidiu, 

de uma forma articulada e concertada, proceder ao enquadramento urbanístico do projeto e da 

intensão de investimento, através da elaboração do presente Plano de Intervenção em Espaço 

Rústico. 

 

3.2 - Esta proposta de exclusão do regime da REN pretende libertar desta servidão, a área de 

intervenção do PIERHTV classificada como Espaço de Ocupação Compatível em Solo Rústico, 

onde se pretende implementar o projeto de uma exploração agrícola de precisão em regime de 

hidroponia, destinada à produção de cannabis para fins medicinais, de última geração em 

Ourique, que funcionará como o centro de produção na Europa. O projeto envolve a produção 

de cannabis e a extração dos respetivos óleos [CBD e THC] e pressupõe a criação de um centro 

de inovação e desenvolvimento de tecnologia avançada com foco na pesquisa e investigação de 

técnicas produtivas e industriais associada e com forte relação com o mundo da medicina. Para 

tal contará com uma equipa de técnicos, no local, altamente qualificados. A APL assume como 

missão tornar-se a principal unidade de produção de cannabis medicinal na Europa, associada e 

incorporando uma forte componente de investigação e desenvolvimento. 

 

3.3 - Trata-se de um projeto inovador, que reforça e potencia o posicionamento do município no 

contexto da economia nacional através da ampliação da sua base económica regional, afirmando 

as suas potencialidades geoeconómicas no contexto ibérico e europeu, consolidando os sectores 

e funções económicas emergentes com uma valência estratégica e apostando na inovação e na 

competitividade das atividades produtivas tradicionais, através de uma instalação de produção 

integradora de tecnologia de ponta [e a melhor disponível no mercado] que garanta a qualidade 

do produto, níveis de investigação relevantes e um posicionamento competitivo nos mercados 

nacional e internacional. 
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4. Reserva Ecológica Nacional 

 

4.1 - O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) está estabelecido no Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. Este 

novo regime jurídico da REN, estabelece dois níveis para a REN, ou seja: 

•  Nível estratégico - e concretizado através das orientações estratégicas de ãmbito nacional e 

regional e de acordo com os critérios constantes do Anexo I do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 

de novembro, que dele faz parte integrante; 

•  Nível operativo – e concretizado através da delimitação, em carta de ãmbito municipal, das 

áreas integradas na REN, tendo por base as orientações estratégicas de ãmbito nacional e regional 

e de acordo com os critérios constantes do Anexo I do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 

novembro, que dela faz parte integrante. 

 

4.2 - A denominada Reserva Ecológica Nacional (REN) é uma estrutura biofísica 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, constituindo por isso uma restrição de 

utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial que estabelece um conjunto de 

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.  

 

4.3 - A REN visa contribuir para a ocupação e uso sustentáveis do território e tem de acordo com 

o indicado no n. º3 do artigo 2º, os seguintes objetivos:  

_  Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos 

biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços 

ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas;  

_  Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de inundação 

marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em vertentes, 

contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a 

sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens;  

_  Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação 

da Natureza;  
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_  Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da 

União Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais.  

 

4.4 - Na elaboração do PIERHTV é utilizada a delimitação da REN Bruta que consta da planta de 

Condicionantes – REN do PDM de Ourique. No quadro seguinte apresenta-se a quantificação das 

áreas por tipologia de REN integradas na área de intervenção do PIER: 

 

Quadro 1 - Sistemas da REN 

Tipologia da REN Área [hectares] % Área Município 

Áreas de Máxima Infiltração 54,37 90,8 

Lagos e Lagoas 1,96 3,3 

Zonas Húmidas 3,51 5,9 

Área Total da REN 59,84 100,0 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 3 – Reserva Ecológica Nacional da área de intervenção do PIERHTV 
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5. Fundamentação da proposta de exclusão da REN 

 

5.1 - A observação “in locu” e a análise territorial da área de intervenção do PIER não evidencia a 

presença das referidas lagoas, nem tão pouco vestígios de qualquer eventual ligação dessas 

lagoas ao sistema hídrico. Provavelmente, a anterior existência das referidas lagoas pode 

justificar-se por se tratarem meras lagoas de retenção de água das chuvas, por consequência das 

dificuldades de infiltração, dada a presença de argilas no subsolo. Também, a recente produção 

de cartografia [2019] reforça essa realidade. Efetivamente a análise das cotas do terreno não 

evidenciam qualquer depressão associada à existência de eventuais lagoas, como é evidenciado 

na figura seguinte: 
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Figura 4 – Área de intervenção do PIER e cotas do terreno 
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Figura 5 – As lagoas e as cotas do terreno 

Zonas 

húmidas 

Lagos e lagoas 

Áreas de máxima infiltração 
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5.2 – A presença de argilas no solo [observadas nas obras de execução da rede de abastecimento 

de água] justifica a propensão para a acumulação de água praticamente em todo o terreno. Este 

fato justifica, também, a pouca aderência à realidade da classificação da tipologia da REN “Área 

de Máxima Infiltração”, uma vez que estas caraterísticas do solo impedem e dificultam essa 

mesma infiltração. 
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6. Medidas de salvaguarda e de compensação ambiental 

 

6.1 – Uma das principais preocupações com a execução do projeto é a de garantir ao mínimo a 

impermeabilização do solo.  

 

6.2 – O projeto abrange uma área de 618008 m2 sobre a qual o PIER estabelece dois parâmetros 

urbanísticos máximos essenciais: 

Índice de Ocupação do Solo – 0,50 

Índice de Impermeabilização do solo – 0,55 

Significa isto, que apenas no cenário de máximo desenvolvimento do projeto, que envolverá a 

concretização da Fase 1 [momento 1 + momento 2] e da Fase 2 [ampliação programada] a 

impermeabilização do solo se aproximará, sem nunca exceder, do índice de impermeabilização 

de 0,55. 

 

6.3 – Estes parâmetros urbanísticos globais serão distribuídos por três áreas distintas, de acordo 

com o representado na planta de implantação: 

 

A] Área de Protecção e Enquadramento [172.980 m2] para a qual se definem os seguintes 

parâmetros urbanísticos: 

Índice de Ocupação do Solo – 0,10 

Índice de Impermeabilização do solo – 0,15 

 

B] Área afecta à exploração agrícola de precisão e hidropónica [Fase 1 – momento 1 + momento 

2] com uma área de 234.275 m2 para a qual se definem os seguintes parâmetros urbanísticos: 

Índice de Ocupação do Solo – 0,60 

Índice de Impermeabilização do solo – 0,70 

 

C] Área afecta à exploração agrícola de precisão e hidropónica / Ampliação programada [Fase 2] 

com uma área de 202.416 m2 para a qual se definem os seguintes parâmetros urbanísticos: 

Índice de Ocupação do Solo – 0,60 

Índice de Impermeabilização do solo – 0,70 
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6.4 – Reconhecendo a importância de garantir a permeabilização do solo e considerando, 

também, as dificuldades inerentes às características desse mesmo solo [presença de argila] o 

projeto considera a execução de uma vala [largura de 5 metros, profundidade de 2,5 metros, 

talude a 45º, largura de fundo de um metro], numa primeira fase com cerca de 2000 metros de 

comprimento, e que assumirá as seguintes funções: 

A] Recolher todas as águas pluviais e de drenagem resultante das áreas impermeabilizadas 

[edificadas e arruamentos e áreas pavimentadas]; 

B] Favorecer e facilitar a infiltração da água no solo; 

C] Constituir uma reserva de água para apoiar eventuais cenários de incêndios. 

 

6.5 – O PIER reserva uma faixa de 50 metros às estremas da propriedade para uso e vocação de 

área de proteção e de enquadramento [172.980 m2] e na qual é interdita a edificação ou a 

impermeabilização do solo que exceda os seguintes parâmetros urbanísticos máximos:  

Índice de Ocupação do Solo – 0,10 

Índice de Impermeabilização do solo – 0,15 

Esta área será objeto de tratamento paisagístico que garanta a manutenção das espécies florestais 

existentes de valor significativo [azinheiras ou sobreiros] e a valorização de um espaço livre de 

ocupação urbanística. 

 

6.6 – O regulamento do PIER refere que as áreas de circulação e de estacionamento devem utilizar, 

sempre que possível, pavimentos semipermeáveis ou que favoreçam a permeabilização do solo. 

 

6.7 – O regulamento do PIER faz condicionar a ocupação da área afecta à exploração agrícola de 

precisão e hidropónica / Ampliação programada [Fase 2] à plena concretização da Fase 1. Assim, 

e até se revelar necessário. Até à sua ocupação como expansão / ampliação da exploração agrícola 

esta área deve obedecer às seguintes orientações de uso e ocupação: 

A]  Manter um uso agricultado ou arborizado, desde que não envolva explorações silvícolas nem 

a plantação de eucaliptos e de espécies resinosas e invasores; 

B]  A arborização, ainda que dispersa, deve recorrer a espécies autóctones que favoreçam a 

criação de abrigos e locais de nidificação para a fauna. 
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7 – Identificação e quantificação da área a excluir do regime da REN 

Quadro síntese 
Quadro 2 - Proposta de Exclusão do Regime da REN 

Proposta de Exclusão do Regime da REN 
 

Identificação da Área  1 

Área (hectares) 59,84 

Classificação e qualificação do solo proposta 
Solo Rústico 

Espaço de Ocupação Compatível 

Uso proposto Exploração agrícola hidropónica 
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Informação / pareces sobre o acesso e ligação às redes de infraestruturas 
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Assunto: FW: APL pedido contrato
De: Paul Dolleman <pdolleman@aphria.pt>
Data: 18-12-2019, 15:10
Para: Dores Silva <doressilva@protermia.pt>

Boa tarde Dores, aqui vai a versão corrigida
cmps
 
De: ARBCAS [mailto:arbcas@mail.telepac.pt] 
Enviada: 18 de dezembro de 2019 14:57
Para: Paul Dolleman
Assunto: FW: APL pedido contrato
 
 
 

EMAIL_TOPz

 
Bom dia
 
Exmos Srs
APL- Aphria Portugal, Lda ao c/ Sr. Paul Dólleman
 

Da informação disponibilizada, parece claro que apesar de se produzir uma planta, perante o método e
tecnologia de produção e o fim a que se des�na, estamos a referir-nos a um processo industrial. A sua localização é
fora da área beneficiada, sensivelmente a 1500 m do canal de Alvalade, o qual é abastecido pela albufeira do Monte
da Rocha.
              O volume requerido, na ordem de 400 m3/dia, representa 146.000 m3/ano, o que não será significa�vo,
sendo apenas 0,15% do volume ú�l da albufeira e 0,58% do volume concessionado á ARBCAS. Qualquer eventual
fornecimento implicaria a bombagem e a construção de reservatório com uma capacidade na ordem dos 8000 a
10000 m3, para não obrigar o abastecimento con�nuo fora da época de rega, encargos da Aphria.

No entanto, apesar do volume diminuto para a capacidade máxima da origem de água (102.500.000 m3), este
pedido é efetuado num momento cri�co de armazenamento da albufeira do Monte da Rocha, a qual está nesta altura
no nível de armazenamento correspondente a 9.000.000 m3, o que, para efeitos agrícolas e industriais será o nível
morto, isto é o nível a par�r do qual não poderá ser re�rado qualquer volume, estando a água apenas disponível para
abastecimento público. Assim, a par�r do final do presente mês não poderá sair qualquer volume da albufeira,
ficando apenas reservada para abastecimento público.

Da parte da Direção da ARBCAS, consideramos de todo o interesse o projeto de inves�mento proposto por
V.Exas, podendo ser encarado no futuro, a negociação de fornecimento solicitado, sendo para o efeito necessário a
elaboração de contrato a aprovar pela Direção e a ra�ficar pela Assembleia Geral. Nesta altura parece-nos prudente,
para ambas as partes, que se aguarde por uma reposição natural, caso venha a ocorrer precipitação significa�va no
próximo Outono/Inverno ou que venha a estar concluída a ligação de Alqueva á barragem do Monte da Rocha, o que
deverá ocorrer em 2022 ou 2023, conforme informação da EDIA.
 
 
 
Com os melhores cumprimentos
ARBCAS
Ilidio Mar�ns
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