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1. ANÁLISE E PONDERAÇÃO DOS 
PARECERES EMITIDOS 

 

O presente documento enquadra as alterações decorrentes dos pareceres emitidos pelas entidades no âmbito da 2ª Reunião 

Plenária, sobre o conteúdo documental do plano disponibilizado na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT) em 

janeiro de 2021. 

A 2ª Reunião Plenária da Comissão Consultiva da Revisão do PDM de Montemor-o-Novo, em conferência procedimental, nos 

termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 13º da Portaria n.º 277/2015 de 10 de setembro, realizou-se no dia 10 de fevereiro de 

2021, pelas 11h00 por videoconferência. A ata e os pareceres emitidos pelas entidades são apresentados em anexo ao 

presente documento, dele fazendo parte integrante. 

Quadro 1 - Entidades convocadas / Pareceres  

Entidades Convocadas  
Presentes 2ª 

Reunião Plenária 
Emissão de 

Parecer 
Síntese do Parecer 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional  √ √ Favorável 

Administração Regional de Saúde do Alentejo x x - 

Agência Portuguesa do Ambiente / ARH Alentejo   √ √ Favorável Condicionado 

Autoridade Nacional da Aviação Civil √ √ Favorável 

Autoridade Nacional de Comunicações x x - 

Autoridade Nacional de Emergência Proteção Civil √ √ Favorável 

Câmara Municipal de Alcácer do Sal x x - 

Câmara Municipal de Arraiolos x x - 

Câmara Municipal de Coruche √ √ Favorável 

Câmara Municipal de Évora x √ Favorável 

Câmara Municipal de Viana do Alentejo x x - 

DGESTE - Direção de Serviços da Região Alentejo x x - 

Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural √ √ Favorável Condicionado  

Direção-Geral de Energia e Geologia √ √ Favorável Condicionado 

Direção-Geral do Território x √ Favorável 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo √ √ Favorável 

Direção Regional de Cultura do Alentejo √ x Favorável  

Guarda Nacional Republicana – Comando Geral √ √ Favorável 

IAPMEI, IP – Agência para a Competitividade e Inovação, IP √ √ Favorável 

Infraestruturas de Portugal – Gestão Regional de Évora e Portalegre √ √ Favorável 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas √ √ Favorável Condicionado  

Instituto da Mobilidade e dos Transportes √ √ Favorável 

Redes Energéticas Nacionais √ √ Favorável Condicionado 

Turismo de Portugal √ √ Favorável 
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1.1.  COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO  

 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), enquanto entidade que presidiu à 2ª reunião 

plenária da comissão consultiva da revisão do PDM de Montemor-o-Novo, considerou que a revisão do PDM de Montemor-

o-Novo poderá prosseguir para a fase de discussão pública, sem prejuízo da necessidade de realização das reuniões 

sectoriais que venham a ser consideradas necessárias. 

A CCDRA emitiu parecer favorável, sendo necessário atender às questões identificadas: 

Avaliação Ambiental Estratégica 

A proposta de diretrizes para seguimento do plano é adequada, mas deve ser sublinhada a importância da articulação entre setores e entidades que a 

sua concretização supõe. 

Foi introduzida a recomendação no relatório ambiental. 

Ambiente - regulamento Geral do Ruido 

Relativamente ao n.º 2 do artigo 11.º do regulamento, considera-se que o mesmo deverá ter a seguinte redação: “… 2 - Os recetores sensíveis isolados 

não integrados em áreas classificadas, por estarem localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados em função dos usos existentes na sua 

proximidade, a zonas sensíveis ou mistas para efeitos de aplicação dos valores limite fixados no regulamento geral do ruído. …”. 

A redação sugerida foi integrada no regulamento. 

Quanto ao n.º 1 do artigo 12.º, afigura-se que deverá ser revista a sua redação, uma vez que não é possível não permitir, por exemplo, o acesso a 

habitações. O que está previsto no RGR, é a necessidade de ser executado e implementado um plano municipal de redução de ruído, num prazo máximo 

de dois anos (Artigo 8.º do Regulamento Geral do Ruído). 

Foi alterada a redação do n.º 2 do artigo 12º, que passou a ser a seguinte:  

“1 - As áreas expostas a níveis sonoros de ruído ambiente exterior superiores ao definido para as zonas mistas, à margem 

de legislação específica aplicável, devem ser objeto de planos de redução de ruído.” 

Alerta-se para o facto da redação do n.º 2 do artigo 12º do regulamento do PDM, contrariar o previsto no n.º 6 do Artigo 12.º do regulamento geral do 

ruído, que indica: - “ É interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios habitacionais, bem como de novas escolas, hospitais ou similares e 

espaços de lazer enquanto se verifique violação dos valores limite fixados no artigo anterior.” 

Entende-se que a redação do n.º 2 do artigo 12º do regulamento não conflitua com o previsto no n.º 6 do artigo 12.º do 

regulamento geral do ruído (RGR), uma vez que a disposição do regulamento apenas admite o licenciamento de novas 

construções após demonstração técnica da compatibilidade da edificação e respetivos usos com os níveis sonoros exigidos 

na legislação em vigor, ou seja, quando demonstrado que não existe violação dos valores limite fixados no RGR. 
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Com base nesta fundamentação, assume-se a manutenção da disposição constante do n.º 2 do artigo 12º. 

Seria desejável que fossem incluídas no regulamento condicionantes para o fabrico de carvão vegetal, face às reclamações frequentes relativas a esta 

atividade. 

O enquadramento legal das unidades de produção de carvão vegetal, depende da natureza da atividade, sendo consideradas 

em termos de classificação de atividades económicas (CAE) na:  

 Secção A - Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca, código 02200, quando são unidades de 

produção de carvão vegetal, como atividade complementar da exploração florestal e constituem uma atividade 

sazonal, temporária, sem local de implantação pré-definido, e que processa o material vegetal resultante da 

própria exploração.  

 Secção C - Indústrias transformadoras, código 20142 - No caso de instalações fixas, com atividade 

permanente, que recebe matéria prima do exterior e se destina a “fabricação de carvão (vegetal e animal) e 

produtos associados”.  

No âmbito do regulamento do PDM, existe a possibilidade de instalação de estabelecimentos industriais de primeira 

transformação de produtos agrícolas, florestais ou pecuários em espaço rústico, nos quais se considera que esta atividade 

tem enquadramento. Neste sentido deverá cumprir os condicionamentos legais e regulamentares previstos no sistema da 

indústria responsável (SIR), RJUE e demais legislação aplicável. 

Face ao exposto, considera-se que não se deverá especificar e estabelecer regras próprias para a instalação de unidades de 

produção de carvão vegetal no âmbito do regulamento do PDM, pois o próprio regime industrial ao estabelecer regras muito 

restritivas, já as condiciona. 

Ambiente - Avaliação Ambiental Estratégica – Relatório ambiental 

Tendo em conta os objetivos globais da Avaliação Ambiental Estratégica, nomeadamente: 

- Assegurar a integração de considerações ambientais, sociais e económicas nos processos de planeamento, de programação e de elaboração de 

políticas; 

- Detetar oportunidades e riscos, avaliar e comparar opções alternativas de desenvolvimento enquanto estas ainda se encontram em discussão; 

- Contribuir para o estabelecimento de contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras propostas de desenvolvimento; 

seria expectável que o mesmo identificasse problemas já existentes (por exemplo os impactes nos descritores “ruído” e “qualidade do ar” decorrentes da 

passagem de veículos pesados pelo interior da cidade) e identificasse soluções alterativas que pudessem contribuir para um desenvolvimento mais 

adequado no futuro. 

A situação suprarreferida foi retificada no relatório ambiental.  

Parecer jurídico: 

Assim, sobre a proposta de regulamento (…), formulam-se as seguintes observações: 
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a) No artigo 6.º, n.º 1, alínea d), subalínea i.6) a denominação atualmente correta é “áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”, 

conforme regime jurídico da reserva ecológica nacional, na sua versão atual. 

O mesmo se diga relativamente ao artigo 38.º, n.º 1, alínea a) e n.º 7, alínea a). 

Foi alterada a denominação anteriormente utilizada no artigo 6.º, n.º 1, alínea d), subalínea i.6) e no artigo 38.º, n.º 1, alínea 

a) e n.º 7, alínea a), em conformidade com o sugerido. 

b) A remissão constante do artigo 39.º, n.º 1 para os artigos 34.º e 35.º aparenta encontrar-se errada. 

A remissão constante do artigo 46.º, n.º 2, alínea d) para o artigo 33.º aparenta encontrar-se errada. 

A remissão constante do artigo 49.º, n.º 3, alínea b) para o artigo 33.º aparenta encontrar-se errada. 

A remissão constante do artigo 51.º, n.º 2, alínea c) para o artigo 33.º aparenta encontrar-se errada. 

A remissão constante do artigo 57.º, n.º 2 para o número 2 do artigo 53.º aparenta encontrar-se errada. 

Sugere-se que se verifique da exatidão da remissão do artigo 61.º, n.º 5 para os artigos 25.º e 26.º. 

As remissões supra elencadas resultaram de um lapso, uma vez que não foram devidamente atualizadas aquando da 

reformulação de uma versão prévia do regulamento. Todas as remissões entre artigos foram corrigidas. 

Foi verificada a exatidão da remissão da disposição constante do n.º 5 do artigo 61º para os artigos 25º e 26º. 

c) No artigo 47.º, n.º 2 encontra-se a sigla “SRH” sem que, parece-nos, se indique previamente a que se refere. 

A sigla SRH foi substituída pela designação sub-região homogénea  

d) No n.º 3 do artigo 78.º, as “estradas municipais” surgem elencadas quer na alínea a) quer na alínea c). 

As estradas municipais com a designação EMMN passam a integrar a alínea a) do n. º3 do artigo 78º.  

e) Por lapso, falta a letra “e” entre as palavras “proteção” e “valorização” na alínea c) do n.º 2 do artigo 82.º. 

Também parece faltar a palavra “ser”(?) entre as expressões “que venham a” e “delimitadas” no n.º 2 do artigo 86.º. 

Foram corrigidos os lapsos identificados.  

f) Os números 3, 4 e 5 do artigo 84.º referem-se unicamente à “Unidade Operativa de Planeamento e Gestão – UOPG1 – Espaço de Atividades 

Económicas da Courela Nova” mencionada no n.º 2 desse mesmo artigo? Parece que sim (atendendo às expressões “A presente UOPG” no n.º 3 desse 

artigo ou “esta UOPG” no n.º 5 do mesmo) mas, nesse caso, tal deverá ficar claramente esclarecido no articulado, até porque o n.º 1 desse artigo contém 

uma norma genética para todas as UOPG (Unidade Operativa de Planeamento e Gestão). 

Foi expressamente identificado no n.º 3, no n.º 4 e no n.º 5 do artigo 84º a referência à UOPG1 
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g) No artigo 23.º, n.º 1 prevê-se que o solo urbano integra cinco categorias, a saber: “Espaços habitacionais” (composta por duas subcategorias, 

respetivamente, “Espaços Habitacionais – Tipo 1” e “Espaços Habitacionais – Tipo 2”), “Espaços urbanos de baixa densidade”, “Espaços de atividades 

económicas” e “Espaços de uso especial”. 

Sucede que, autonomizando-se, em capítulos próprios, a subcategoria “Espaços Habitacionais – Tipo 1” (Capítulo II do Título VI – Solo Urbano”), a que 

correspondem os artigos 65.º a 67.º, e a subcategoria “Espaços Habitacionais – Tipo 2” (Capítulo III do Título VI – Solo Urbano), a que correspondem os 

artigos 68.º a 70.º, constata-se que os parâmetros de edificabilidade constantes do artigo 70.º (incluído, portanto, no Capítulo referente à subcategoria 

“Espaços Habitacionais – Tipo 2”) dizem respeito, atento o teor desse artigo 70.º, aos “espaços urbanos de baixa densidade”, o que correspondem a uma 

outra categoria de espaço urbano. Perante tal, colocam-se as seguintes questões/dúvidas: porque é que esta categoria “Espaços urbanos de baixa 

densidade” não se encontra autonomizada num capítulo próprio, à semelhança das demais categorias de solo urbano (vide artigo 23.º)?; Caso, 

efetivamente, esse artigo 70.º diga respeito a essa categoria “Espaços urbanos de baixa densidade”, quais são, então, os parâmetros de edificabilidade 

para os “Espaços habitacionais – Tipo 2”)?; Mas, pelo contrário, caso este artigo 70.º diga respeito aos “Espaços habitacionais – Tipo 2” (e, por lapso, 

dele consta “espaços urbanos de baixa densidade”) falta, então, regulamentar a categoria “Espaços urbanos de baixa densidade”. 

A categoria de “Espaços Urbanos de Baixa Densidade” surge identificada no n.º 1 do artigo 23º por lapso, uma vez que a 

mesma foi suprimida. Será apenas de considerar a referência aos “Espaços Habitacionais - Tipo 2”, estando a regulamentação 

afeta a esta categoria em acordo com o disposto nos artigos 68º a 70º do regulamento. 

h) No n.º 2 do artigo 4.º não se encontram referidas as participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório de ponderação e a 

ficha dos dados estatísticos que, de acordo com as alíneas e) e f) do n.º 3 do artigo 97.º do RGJIT, devem acompanhar o PDM. 

Foi incluída no n.º 2 do artigo 4º do regulamento a referência aos conteúdos documentais suprarreferidos.  

i) Deverá ser verificado o cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 96.º do RJIGIT que define o conteúdo material que deverá possuir um plano diretor 

municipal. 

O conteúdo material do PDM, como tal definido no artigo 96º do RJIGT, é, na sua generalidade, assegurado, importando, no 

entanto, assumir alguns esclarecimentos.  

As medidas de intervenção municipal no mercado de solos são asseguradas, tendo por base duas premissas: o princípio de 

igualdade de tratamento entre todos os indivíduos e a aferição das necessidades efetivas de aumento das áreas urbanas 

edificáveis e para os diversos usos do solo, sempre que tal se justifique. 

Resulta, no imediato, que o PDM assume já uma intervenção efetiva em matéria de intervenção municipal no mercado de 

solos, uma vez que previne usos deslocados e a fragmentação dos prédios rústicos, assim como a ocorrência de edificação 

dispersa, promovendo igualmente a oferta de solo para a implantação de atividades produtivas, a dotação de equipamentos 

públicos e infraestruturas, não omitindo o enquadramento de ações que asseguram o direito à habitação, nomeadamente 

através da promoção de ações de reabilitação urbana. 

Relativamente à definição das áreas de cedência e das respetivas regras de gestão, entende-se que a mesma deverá apenas 

ser assumida no âmbito de eventuais planos de pormenor e/ou unidades de execução, uma vez que a aplicação dos 

mecanismos de perequação previstos no RJIGT apenas incidirá em áreas a submeter a estes instrumentos.  
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Relativamente à especificação qualitativa e quantitativa dos índices, dos indicadores e dos parâmetros de referência, 

urbanísticos ou de ordenamento a adotar em plano de urbanização e em plano de pormenor, será de assumir que estes terão 

como base os parâmetros já estabelecidos pelo PDM para as respetivas categorias de solo. 

Será igualmente de referir que os termos de referência destes planos territoriais, na prossecução dos modelos territorial e 

estratégico estabelecidos pelo PDM, assegurarão a especificação dos índices, indicadores e parâmetros de referência a 

respeitar.  

\j) Deve-se ter também em consideração o disposto no n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual (que aprovou 

o Sistema Nacional da Defesa da Floresta contra Incêndios) onde se determina que “A cartografia da rede de defesa da floresta contra incêndios 

constituída pela rede primária de faixas de gestão de combustível, rede viária florestal fundamental, rede de pontos de água e rede nacional de postos 

de vigia (RNPV), assim como a carta de perigosidade de incêndio florestal, constantes dos PMDFCI, devem ser incorporadas e regulamentada nos 

respetivos planos municipais de ordenamento do território.”. 

A cartografia da rede de defesa da floresta contra incêndios do PMDFCI encontra-se representada na planta de condicionantes 

- recursos florestais e perigosidade de incêndio. De referir que de acordo com o plano regional de ordenamento florestal do 

Alentejo (PROF ALT), não se encontram definidas para o concelho de Montemor-o-Novo quaisquer faixas de gestão de 

combustível primárias, não havendo por esta razão lugar à sua identificação. Adicionalmente, estão identificadas as medidas 

de defesa contra incêndios no artigo 9º do regulamento. 

1.2. AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE / 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL HIDROGRÁFICA DO 
ALENTEJO  

 

Alterações efetuadas decorrentes do parecer da ARH do Tejo e Oeste (S006801-202102-ARHTO.DPI de 13.01/2021).  

Reserva Ecológica Nacional: 

Da análise efetuada a estes elementos, no âmbito das competências e área de jurisdição da APA/ARH Tejo e Oeste, atento o cumprimento das normas 

legais e regulamentares aplicáveis, cabe comunicar o seguinte: 

1) No que respeita à REN e não obstante a aprovação e publicação ocorrida em fevereiro de 2019, deverá ser assegurada a adaptação da delimitação 

de forma a ser dado cumprimento ao novo Regime Jurídico da REN, publicado pelo Decreto-Lei n. 124/2019, de 28 de agosto, nomeadamente no que 

refere à delimitação das cabeceiras integradas na tipologia AEIPRA. As cabeceiras das linhas de água deverão ser delimitadas em conformidade com o 

prazo estabelecido no quadro legal em vigor. 

De acordo com o artigo 4º do Decreto-Lei n.º 124/2019, o prazo para adaptação da delimitação da reserva ecológica nacional 

às orientações estratégicas de âmbito nacional e regional, é de cinco anos após a entrada em vigor da portaria referida no n.º 

5 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º124/2019, de 28 de 

agosto. 

Atempadamente, a Câmara Municipal irá desencadear os procedimentos para dar cumprimento ao prazo estabelecido. 

Planta de Condicionantes: 
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a. No que respeita ao domínio hídrico foram representadas, na planta de condicionantes em PDF, as linhas de água de escoamento temporário ou 

permanente às quais é devida servidão administrativa, nos termos da Lei da Água. Esta informação não estava acessível nos ficheiros geodatabase 

remetidos, pelo que para representação na carta de condicionantes deverão utilizar-se como referência os cursos de água cartografados na carta militar 

1:25000, incluindo os planos de água existentes. 

b. A servidão do domínio hídrico é aplicável ao leito e margens dos cursos de água, embora apenas os leitos tenham sido representados nas plantas de 

Condicionantes do Domínio Hídrico. 

c. Na planta de condicionantes os cursos de água apresentam descontinuidades que deverão ser revistas e corrigidas. 

e. Para as duas albufeiras de águas públicas, albufeira da Freixeirinha, de utilização livre, e albufeira de Minutos, de utilização protegida, os usos e ações 

no plano de água, zona reservada (100m medidos a partir do NPA) e zona terrestre de proteção (500m medidos a partir do NPA), são regulamentados 

pelo Decreto de Lei n.º 107/09, de 15 de maio. Assim, os usos e ações propostos no regulamento do PDM carecem da necessária compatibilização com 

o disposto no referido diploma, nomeadamente quanto aos parâmetros de edificabilidade previstos para solo rústico, designadamente os previstos para 

os Espaços Florestais e Espaços Agrícolas, sempre que estes se sobrepõem às zonas reservada e terrestre de proteção referidas anteriormente. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 5/2019, de 27 de setembro, a 

cartografia a utilizar nos planos territoriais terá de ser oficial ou homologada, sendo a entidade responsável pela sua 

certificação a Direção-Geral do Território (DGT). A cartografia utilizada para a carta base do plano foi a 10000 (oficial) e DGT 

já se pronunciou favoravelmente sobre a cartografia utilizada na Revisão do PDM, pelo que não é possível a alteração da 

mesma. (pontos a, c). 

A servidão do domínio hídrico é aplicável ao leito e margens dos cursos de água, no entanto, devido à escala do plano, não 

é possível a representação das margens. A simbologia utilizada é indicativa, devendo a servidão aplicar-se ao leito e às 

margens, já que as servidões e restrições de utilidade pública, mesmo que não representadas graficamente, constituem uma 

limitação sobre o uso, ocupação e transformação do solo que impede o proprietário de beneficiar do seu direito de propriedade 

pleno, o que decorre diretamente da Lei. Na subalínea i.1) da alínea a) do n. º1 do artigo 6º do regulamento, identificam-se 

os cursos de água não navegáveis e não flutuáveis e respetivas margens com largura de 10 metros, onde se aplicará a 

servidão, remetendo-se neste artigo para a planta de condicionantes. 

As servidões e restrições de utilidade pública assinaladas na planta de condicionantes ou quando não representadas 

graficamente decorram da legislação em vigor, sobrepõem-se sempre às regras definidas nas categorias de solo previstas na 

planta de ordenamento.  

Na alínea a) do n.º 1 do artigo 6º do regulamento estão identificadas as albufeiras de águas públicas e respetivas zonas de 

proteção, bem como a legislação aplicável, pelo que não se procedeu a alterações no regulamento.  

Planta de ordenamento: 

d. Na Planta de ordenamento, as zonas inundáveis deverão ser totalmente representadas, sem exclusões. As exclusões apenas são previstas no âmbito 

do regime da REN, não sendo aceitáveis para esta tipologia. 

Na planta de ordenamento, apenas se encontram representadas as áreas com risco de inundação. De acordo com informação 

do SNIAMB (https://sniamb.apambiente.pt/content/diretiva60ce2007-2%25C2%25BA-ciclo) e consultadas as cartas de zonas 
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inundáveis e cartas de riscos de inundações da região hidrográfica do tejo e ribeiras do Oeste (RH5A) e região hidrográfica 

do sado e mira (RH6) (novembro 2020) não existem zonas inundáveis no concelho. 

relatório ambiental: 

a. Atualização do capítulo relativo à REN tendo em conta a delimitação publicada em 2019. 

A situação suprarreferida foi retificada no relatório ambiental, mantendo, no entanto, a referência no ponto 5.1.1.2 às áreas 

de reserva ecológica nacional que existiam na situação de referência do inicio do processo de revisão (anterior à delimitação 

da REN em 2019). 

b. Caracterização do nível de atendimento com sistema público de abastecimento de água, não apontado para a situação de referência, e caso seja 

inferior às metas definidas a nível nacional, definição do indicador para avaliação futura nesse nível de serviço. 

A situação suprarreferida foi alterada no relatório ambiental.  

c. No ponto 5.5.4 Diretrizes para o seguimento, em “Promover a proteção e preservação dos recursos hídricos do concelho”, adoção do seguinte texto: 

“Promover a proteção e valorização dos recursos hídricos e a requalificação da rede hidrográfica do concelho”, visando, nomeadamente, o 

restabelecimento de galerias ripícolas, a eliminação de barreiras ao escoamento e a limpeza e manutenção de linhas de água. 

A situação suprarreferida foi retificada no relatório ambiental. 

d. Ponderar a inclusão no ponto 5.6.1.3 de um subcapítulo que preveja a avaliação da ocorrência de inundações fluviais tendo presente o risco existente 

no território. 

De acordo com as cartas de zonas inundáveis e cartas de riscos de inundações da região hidrográfica do tejo e ribeiras do 

Oeste RH5 e região hidrográfica do sado e mira RH6 (novembro 2020), não existem zonas inundáveis no concelho, 

 

Alterações efetuadas decorrentes do parecer da ARH Alentejo (Ref.ª: S009417-202102-ARHALT.DRHI de 10.02.2021): 

relatório ambiental: 

No que concerne ao relatório ambiental da Avaliação Ambiental Estratégica, para além das matérias relacionadas com Recursos Hídricos, cujas 

recomendações constam do parecer emitido pela APA/ARH Tejo e Oeste, os contributos desta Agência nas restantes matérias da sua competência serão 

remetidos posteriormente à CCDR Alentejo. 

Regulamento: 

A título de pormenor, verifica-se que as alíneas b) e j) do n.º 4 do artigo 10.º do regulamento apresentam conteúdos iguais. 
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Foi suprimida a anterior alínea j) do n.º 4 do art.º 10º, conforme sugerido pela ARH Alentejo. 

b) No capítulo da Introdução, página 1 do RA, deve ser atualizada a referência ao Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial – Decreto-Lei 

n.º 80/2015, de 14 de maio, que revoga o Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro. 

A situação suprarreferida foi retificada no relatório ambiental.  

c) Para além dos guias utilizados (APA, 2007 e DGOTDU, 2008), recomenda-se ter em conta os seguintes guias e informação técnica: 

- Guia de Melhores Práticas para AAE, publicado em 2013, que consiste numa versão revista e atualizada do anterior guia, clarificando os conceitos e a 

execução da AAE como uma avaliação de carácter estratégico, promovendo as técnicas mais frequentemente utilizadas e apresentando exemplos de 

boas práticas; 

- Guia orientador – revisão do PDM, publicado em 2019 pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Centro (CCDRC), o qual reúne 

contributos técnicos de vários organismos da Administração Central e do Setor Empresarial do Estado, nomeadamente da APA - documento disponível 

no sítio eletrónico da CCDRC; 

- O Ordenamento do Território na Resposta às Alterações Climáticas – Contributo para os PDM, publicado em maio de 2019 pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) – disponível no sítio eletrónico da referida CCDR; 

- ‘Nota Técnica, A Fase de seguimento em sede dos procedimentos de AAE de Planos e Programas’, da APA, datada de abril 2020, documento que foi 

enviado à CM em anexo ao Ofício S029600-202005-DAIA.DAP, enviado por e-mail a 15/06/2020;  

- ‘Nota Técnica - Declaração Ambiental em sede dos procedimentos de AAE de Planos e Programas’, da APA, datada de abril 2020, que foi remetida à 

CM em anexo ao ofício acima referido. 

De referir que este ofício não obteve resposta por parte da CM. 

Foi acrescentado a referência ao “Guia de Melhores Práticas para AAE”, publicado em 2013. 

Os documentos “Guia orientador – Revisão do PDM” e “O Ordenamento do território na resposta às alterações climáticas – 

Contributo para os PDM” são conteúdos de orientação não exclusivamente direcionados para o procedimento de AAE, tendo 

sido considerados no âmbito dos diversos trabalhos associados à revisão do PDM, com o qual a AAE se articula. 

As notas técnicas suprarreferidas serão devidamente consideradas nas fases seguintes do procedimento de AAE. 

e) No ponto 3.2 é referido que “A avaliação ambiental realizada baseou-se nos documentos que constituem e acompanham o Plano, designadamente no 

regulamento, no Relatório de Fundamentação, na Planta de Ordenamento e na Planta de Condicionantes.” No entanto, a legislação relativa à avaliação 

ambiental de planos e programas prevê que o processo de planeamento e o exercício de AAE sejam feitos em simultâneo, de forma a aproveitar as 

potencialidades e a utilidade da AAE enquanto instrumento de suporte à decisão, a nível estratégico. 

A situação suprarreferida foi retificada no relatório ambiental.  

f) Por outro lado, importa salientar que uma das maiores vantagens da AAE é a identificação de opções alternativas de desenvolvimento, pelo que a AAE 

deste plano deveria ter sido focalizada na preparação da melhor opção possível, numa ótica de sustentabilidade. No entanto, no RA é afirmado que “não 

foram consideradas alternativas à estratégia proposta considerando-se que a mesma responde às melhores opções a serem tomadas para o 

desenvolvimento do território concelhio”, pelo que se questiona a utilidade do exercício de AAE realizado. 
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A elaboração do plano, ou a sua revisão, como é o caso, é um processo dinâmico ao longo do qual vão sendo tomadas as 

decisões mais adequadas às alternativas que vão sendo colocadas em função dos objetivos do plano, da situação territorial 

e dos contributos das entidades envolvidas. 

g) Relativamente ao Quadro de Referência Estratégico (QRE), verifica-se que estão em falta alguns instrumentos da política nacional relevantes neste 

âmbito. Assim, propõe-se considerar adicionalmente: 

- Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 200), aprovada pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho, que concretiza as orientações 

nacionais em matéria de políticas de adaptação às Alterações Climáticas. 

- Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050), aprovado pela RCM n.º 107/2019, de 1 de julho, que explora a viabilidade der trajetórias que 

conduzem à neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de descarbonização e estima o potencial de redução dos vários setores da economia 

nacional, como sejam a energia e indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas e outros usos de solo, e os resíduos e águas residuais. 

- Plano Nacional Energia e Clima 2020 (PNEC 2020), aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 de julho, que estabelece para 2030 uma meta de 47% de 

energia proveniente de fontes renováveis e uma redução no consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta do país na descarbonização do 

setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050. 

- Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela RCM n.º 130/2019, de 2 de agosto, que complementa e 

sistematiza mos trabalhos realizados no contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar medidas de adaptação. O 

P3-AC abrange diversas medidas integradas em oito linhas de ação, como a prevenção de incêndios rurais, a resiliência dos ecossistemas, a prevenção 

das ondas de calor, doenças, pragas e espécies invasoras, a proteção contra inundações, a proteção costeira e a capacitação, sensibilização e 

ferramentas de adaptação. 

- Estratégia Nacional para o Ar 2020 (ENAR 2020), RCM n.º 46/2016, de 26 de agosto. 

- Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 2020+ (PERSU2020+), aprovado pela Portaria n.º 241-B/2019, de 31 de julho. Este Plano constitui 

um ajustamento às medidas vertidas no Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020), aprovado pela portaria n.º 187-A/2014, de 17 de 

setembro, com vista a corrigir a presente trajetória e projetar o esforço na concretização das novas metas estabelecidas. 

Foi completado o quadro de referência estratégica no relatório ambiental. 

h) Importa referir que a RCM n.º 53/2020 decidiu revogar o PNAC 2020/2030, aprovado pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho, o PNAEE e o PNAER, 

aprovados pela RCM n.º 20/2013, de 10 de abril, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021, pelo que os mesmos poderão ser retirados do QRE. 

A situação suprarreferida foi retificada no relatório ambiental.  

i) O relatório ambiental, a desenvolver, deverá verificar adicionalmente a afinidade das Questões Estratégicas do Plano e os Objetivos Estratégicos 

estabelecidos para os instrumentos de política e planeamento sugeridos anteriormente. 

Foram complementadas as afinidades entre os objetivos estratégicos e o quadro de referência estratégico. 

j) Relativamente à identificação dos Fatores Críticos para a decisão (FCD), o “Guia de Melhores Práticas para Avaliação Ambiental” (2012) recomenda 

que deve ser feita através de um esforço de síntese para que os FCD sejam poucos, mas holísticos, integrados e focados. E avança que, para que seja 

assegurado o foco estratégico da avaliação ambiental, o número de FCD deve ser entre três e cinco, nunca ultrapassando os sete. Desta forma, julga-

se que os seis FCD definidos na AAE da Revisão do PDM de Montemor-o-Novo são excessivos. 
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O relatório ambiental constitui uma evolução do relatório de fatores críticos, não sendo nesta fase do processo adequado a 

alteração dos pressupostos que orientaram toda a avaliação subjacente à AAE do PDM. 

k) Julga-se que as oportunidades e riscos, apresentadas por FCD, deveriam ser apresentados de forma separada. 

A apresentação resultou do seguimento de aspetos metodológicos que têm vindo a ser adotados em procedimentos de 

natureza similar. 

l) Considera-se que as diretrizes para seguimento apresentadas por FCD são em número excessivo e carecem de algum tipo de priorização. 

As diretrizes apresentadas resultam da metodologia adotada em procedimentos de natureza similar, entendendo-se que os 

mesmos são os necessários para o alcance das análises realizadas. As questões que necessitam de um maior enfoque são 

as constantes nos objetivos e indicadores de seguimento. 

m) Não foi apresentado nenhum Resumo Não Técnico (RNT), previsto ao abrigo da alínea i) do número 1 do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 

15 de junho, na sua atual redação. Assim, sugere-se que seja elaborado um RNT que deverá acompanhar o relatório ambiental que será sujeito a consulta 

pública. O RNT deverá ser efetuado com recurso a linguagem própria, simples, clara, concisa e sem termos técnicos, acessível a todos os públicos. 

Deverá ser um documento autónomo e sintético, não ultrapassando as 20 páginas. 

O resumo não técnico será apresentado com a versão do relatório ambiental a submeter a discussão pública. 

n) De acordo com as Boas Práticas para a AAE recomenda-se que o RA apresente as autoridades ambientais e de saúde a consultar nesta fase e 

identifique o público-alvo e ONG que eventualmente se poderão pronunciar sobre este Relatório, pelo que deve igualmente ser retificado no RA a 

submeter a consulta pública. 

Esta consideração fará sentido num momento inicial do procedimento de AAE, designadamente num contexto de relatório de 

fatores críticos, importando referir que as entidades já manifestaram a sua pronúncia relativa aos conteúdos da AAE. Na fase 

de discussão o relatório ambiental e o respetivo resumo não técnico estarão disponíveis para consulta de todos os 

interessados não sendo, por esta razão, assumido um público alvo. 

1.3. AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL  
 

Não existem alterações aos documentos decorrentes do parecer da Autoridade Nacional da Aviação Civil. 

1.4. AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA 
E PROTEÇÃO CIVIL 

 

Alterações decorrentes do parecer da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil: 
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Referem-se, no entanto, algumas alterações pontuais a considerar. No relatório ambiental a legenda da figura 28 - Emissões de gases com efeito de 

estufa em Montemor-o-Novo - não corresponde à referência feita no texto - área ardida em incêndios rurais entre 2011 e 2019. Ainda no relatório ambiental 

onde se lê Autoridade Nacional de Proteção Civil, deve ler-se Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. 

Foi alterada a legenda da figura 28, bem como a referência à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em 

conformidade com o parecer emitido. 

1.5. CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE  
 

Não existem alterações aos documentos decorrentes do parecer da Câmara Municipal de Coruche. 

1.6. CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA  
 

Não existem alterações aos documentos decorrentes do parecer da Câmara Municipal de Évora. 

1.7. DIREÇÃO-GERAL DA AGRICULTURA E 
DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

Alterações decorrentes do parecer da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural: 

6. No período em que decorreram os trabalhos da revisão do PDM, o AHMinutos foi objeto de ampliação (para uma área total de cerca de 1979 ha, 

mantendo-se o n.º de beneficiários de 162), tendo sido os projetos de execução associados à mesma aprovados por despacho de Sua Excelência a 

Senhora Ministra da Agricultura, de 14/02/2020, o qual fixou também os novos limites do perímetro hidroagrícola, como determinado no n.º 1, do art.º 

20.º do Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril. 

7. Essa alteração do AHMinutos implicará, nesta fase, o ajuste dos diversos documentos da revisão do PDM, em particular no que respeita à cartografia, 

nomeadamente as plantas de condicionantes e de ordenamento, a delimitação da RAN e o Relatório da RAN (Volume III, ponto 2 - RAN), devendo os 

restantes documentos ser ajustados em conformidade. 

Foi alterada a planta de ordenamento, com a supressão da área de expansão do aproveitamento hidroagrícola dos minutos 

(AHMinutos), que passa a ser representada na planta de condicionantes. Procedeu-se também à atualização da delimitação 

da RAN em articulação com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo e atualização dos correspondentes 

relatórios (Vol. III.2 Reserva Agrícola Nacional). 

Regulamento: 

8.1.1. No Artigo 8º - Aproveitamentos hidroagrícolas, acrescentar o seguinte: 
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1 No AHMinutos, as operações urbanísticas e demais ações admitidas no solo rústico e no solo urbano, devem salvaguardar as infraestruturas e 

respetivas faixas de proteção de 5 m para cada lado do seu eixo, nos termos do RDAHM, estando sujeitas a parecer prévio vinculativo da entidade com 

competência na matéria. 

2 Nas áreas beneficiadas pelo AHMinutos, objeto de reclassificação como solo urbano, no perímetro urbano de Fazendas dos Cortiços, os prédios ou 

parcelas de prédios que o integram, serão objeto de exclusão da área beneficiada, nos termos do respetivo regime jurídico, por meio de aprovação da 

exclusão pelo membro do Governo competente, do pagamento do devido montante compensatório e da garantia do não comprometimento das 

infraestruturas instaladas e respetivas faixas de proteção. 

3 Não são admissíveis quaisquer operações urbanísticas nas áreas referidas no número anterior, sem prévia exclusão do prédio da área beneficiada. 

Os prédios sitos nas áreas beneficiadas a que se refere o n.º 2 e nos quais existam edificações, devem ser objeto do procedimento de exclusão ali 

mencionado. 

Considera-se que o proposto no ponto 1, está assegurado pelo disposto no n.º 1 do artigo 8.º do regulamento do PDM dado 

que sujeita a parecer vinculativo toda e qualquer ação nas áreas beneficiadas (incluído o AHMinutos), e pelo disposto no n.º 

2, pois remete para o regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola e regulamento definitivo do aproveitamento 

hidroagrícola dos Minutos. 

Relativamente ao ponto 2 e 3 propõe-se a introdução de uma nova disposição (n.º 3) no artigo 8º do regulamento do PDM 

com a seguinte redação “ 3 - As áreas beneficiadas suscetíveis de exclusão identificadas na planta de condicionantes, mesmo 

as já edificadas, ficam sujeitas ao disposto no art.º 101.º do regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola, por 

meio de aprovação da exclusão pelo membro do governo competente, do pagamento do devido montante compensatório e 

da garantia do não comprometimento das infraestruturas instaladas e respetivas faixas de proteção, não sendo admissíveis 

quaisquer operações urbanísticas, sem prévia exclusão do prédio ou parcela de prédio da área beneficiada.” 

A redação proposta para o n.º 3 do artigo 8º do regulamento do PDM salvaguarda o referido no parecer, nomeadamente 

quando se refere que “Os prédios sitos nas áreas beneficiadas a que se refere o n.º 2 e nos quais existam edificações, devem 

ser objeto do procedimento de exclusão ali mencionado.” 

8.1.2. Capítulo III - Equipamentos e Infraestruturas, Artigo 17º - Proteção a captações de águas subterrâneas para abastecimento público – Nas alíneas 

h) dos pontos 4 e 5, nas zonas de proteção intermédia e alargada, onde se condiciona ou interdita a prática de agricultura intensiva e superintensiva, 

excecionar para as áreas de aproveitamento hidroagrícola. 

Foram alteradas as alíneas h) do número 4 e do número 5 do artigo 17º, passando a ter a seguinte redação: “ h) Agricultura 

intensiva e superintensiva, exceto na área beneficiada pelo aproveitamento hidroagrícola dos Minutos;” 

8.1.3. Artigo 36º - Princípios gerais de ocupação, Capítulo I - Disposições Gerais em solo rústico, ponto 5 – Neste ponto restringem-se, para o concelho, 

as áreas a ocupar por estufas, túneis elevados e estufins para produção agrícola que ficam limitadas a uma percentagem máxima de ocupação de 30 % 

da área total da propriedade. Entende-se que esse limite de 30% é restritivo da atividade agrícola pelo que se deverá excecionar esta regra para o AH, 

uma vez que com a introdução do regadio se criaram condições para uma agricultura mais intensiva nomeadamente com utilização de abrigos (túneis, 

estufas, etc). 

Não foi alterada a redação desta disposição, uma vez que a situação de exceção relativa às áreas abrangidas por perímetros 

hidroagrícolas foi salvaguardada no n.º 4 do artigo 87º, que seguidamente se transcreve:  
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“4 - Nas áreas beneficiadas do aproveitamento hidroagrícola dos Minutos é permitida a instalação de estufas, túneis elevados 

e estufins para produção agrícola, não se aplicando o disposto no ponto 5 do artigo 36º e a alínea b) do ponto 1 do artigo 37º.”  

8.1.4. Artigo 37º - Edificação isolada, do Capítulo I - Disposições Gerais, em solo rústico. – alínea b) do ponto 1. – No AHMinutos deverá excecionar-se 

esta regra de edificabilidade para a instalação de estufas. 

O disposto na alínea b do n.º 1 do artigo 37º do regulamento não se aplica na área do aproveitamento hidroagrícola dos 

Minutos, estando esta situação de exceção salvaguardada no n.º 4 do artigo 8º do regulamento. 

Planta de Condicionantes - Recursos Florestais e Perigosidade de Incêndio: 

9. Na condicionante Recursos Florestais e Perigosidade de Incêndio e correspondente planta de condicionantes (I.3.2) ajustar as áreas, de modo a não 

haver sobreposição com o AHMinutos. 

Não é possível o ajustamento das áreas relativas à perigosidade de Incêndio tal como é solicitado, na medida em que esta 

condicionante integra o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, o que a alterar-se implicaria uma alteração 

ao próprio plano (PMDFCI). Neste sentido, a inclusão destes acertos no PDM só poderá ocorrer quando da revisão do 

PMDFCI, sendo então necessário proceder à alteração e subsequente republicação da planta de condicionantes. 

Volume III.2, RAN - Volume III.2.1, Acertos cartográficos e exclusões do Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos: 

10. Volume III.2, RAN - Volume III.2.1, Acertos cartográficos e exclusões do Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos (abril 2019 (atualizado agosto 

2020)) e – Estes volumes terão de ser atualizados, nomeadamente com uma adenda que avalie as implicações com o AHMinutos, integrando a área 

beneficiada aprovada em 14/02/2020 e a alteração dos traçados das infraestruturas de rega. 

Foi alterado o Relatório Vol. III.2.1 - Aproveitamento hidroagrícola dos Minutos com as respetivas plantas de acordo com a 

informação enviada pela DGADR. 

Planta III.2.1.1 - Perímetro Hidroagrícola dos Minutos: 

11. Na Planta III.2.1.1 - Perímetro Hidroagrícola dos Minutos na área do aglomerado de Fazendas do Cortiço (abril 2019) está omissa uma área do AH, 

consignada para exclusão do mesmo (anexo 2 – área envolvida com circunferência a cor de rosa). Acresce referir que na área do campo de jogos 

(equipamento), no perímetro urbano, o AH foi ajustado, tendo sido suprimida essa área com a aprovação do PE, em 14/02/2020. 

Foi alterado o relatório Vol. III.2.1 - Aproveitamento hidroagrícola dos Minutos com as respetivas plantas de acordo com a 

informação enviada pela DGADR. 

1.8. DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA  
 

Alterações decorrentes do parecer da Direção Geral de Energia e Geologia: 
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1- Artigo 5º - Conceitos e definições 

As áreas relacionadas com os recursos geológicos fazem parte deste artigo, contudo os respetivos termos definidos não constam nem do corpo do 

regulamento nem das Cartas de Condicionantes e de Ordenamento. Situação que propomos seja alterada ou seja considera-se que as áreas afetas aos 

recursos geológicos devem fazer parte do corpo do regulamento (Capítulo V) e quando aplicável nas cartas de condicionantes e ordenamento. 

“2- e) Área de exploração consolidada - área onde ocorre uma atividade produtiva significativa de depósitos minerais e, ou, de massas minerais cujo 

desenvolvimento deverá ser objeto de uma abordagem global tendo em vista o racional aproveitamento do recurso geológico; 

f) Área Potencial de recursos geológicos - área cujo potencial geológico carece de um aprofundar do seu conhecimento tendo em vista as funções 

desempenhadas pelos recursos geológicos ou sitas em unidade geológica em que os estudos existentes, ou a realizar, possibilitam inferir a existência 

de recursos passíveis de exploração sendo esta previsível ou até pretendida.“ 

Relativamente à “Área de exploração consolidada” pretendia-se esclarecer o conceito, já que a expressão era utilizada no n.º 

1 do artigo 52º que por lapso na versão enviada deixou de existir. No entanto sendo um dos conceitos utilizados propõe-se a 

sua manutenção, ficando o n.º 1 do artigo 52º com a seguinte redação: “1 - Os espaços afetos à exploração de recursos 

geológicos correspondem às áreas de exploração consolidada de massas e/ou depósitos minerais.” 

No relatório de fundamentação das opções do plano foi igualmente atualizada a referência aos espaços afetos à exploração 

de recursos geológicos, que correspondem às áreas de exploração de massas e/ou depósitos minerais (Vd. Volume IV.1, 

secção 5.9.1. Espaços agrícolas e 5.9.3. Espaços de exploração de recursos geológicos). 

No que concerne com a “área potencial de recursos geológicos”, estas áreas estão assinaladas na planta de ordenamento tal 

como referido no n.º 2 do artigo 22º do regulamento. Foi atualizada a definição para “áreas potenciais de exploração de 

Recursos Geológicos”. 

Estão ainda referidos no regulamento e representados na planta de ordenamento os espaços classificados como espaços de 

exploração de recursos geológicos e (Vd. Capítulo V - Espaços de exploração de recursos geológicos - EG, artigos 52º 

(Identificação e objetivos) e 53º (Usos e parâmetros de edificabilidade)).  

No n.º 1 do artigo 6º do regulamento estão identificados os recursos geológicos que constituem servidões administrativas ou 

restrições de utilidade pública ao uso do solo constantes na legislação em vigor, as quais se encontram representadas na 

planta de condicionantes.  

7- O n.º 3-a) do artigo 49.º e o n.º 3-b) do artigo 51.º englobam os “estabelecimentos industriais afetos à atividade extrativa ou de transformação primária 

de produtos minerais e as respetivas construções de apoio” como usos compatíveis com os Espaços florestais de produção - F(p) e Espaços de uso 

múltiplo agrícola e florestal - F(um), respetivamente. 

8- No entanto, não é referida explicitamente a admissão do exercício das atividades de prospeção, pesquisa e exploração de recursos geológicos, 

enquanto usos complementares ou compatíveis destes Espaços Agrícolas e Espaços Florestais. 

Apesar de poder ser entendida a sua permissão enquanto uso complementar ou compatível destes Espaços, ao poder ser integrado nas “outras atividades 

económicas que contribuam para o reforço da base económica e para a promoção do emprego nos espaços rurais, desde que devidamente justificada a 

sua integração em solo rústico, …”, conforme preveem o n.º 2-d) do artigo 46.º, o n.º 3-b) do artigo 49.º e o n.º 2-c) do artigo 51.º; propõe-se que esta 

admissão seja introduzida de forma explícita junto aos usos complementares ou compatíveis destes Espaços Agrícolas e Espaços Florestais. 
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Até porque a justificação para a sua integração em solo rústico, se englobados naquelas outras atividades económicas, deve assegurar “os princípios 

gerais de ocupação previsto no artigo 33.º”, princípios esses que nos parece não se poderem enquadrar. 

Por outro lado, como entender que sejam permitidos como usos compatíveis com aqueles Espaços, os Anexos de Pedreira que devem estar na 

proximidade do local de extração, conforme refere o n.º 3-b) do artigo 46.º, e não seja referida explicitamente a admissão do exercício das atividades de 

prospeção, pesquisa e exploração de recursos geológicos, enquanto usos complementares ou compatíveis destes Espaços Agrícolas e Espaços 

Florestais. 

Foi inserida no regulamento a alínea b) do número 3 do artigo 46º, a alínea a) do número 3 do artigo 49º e alínea b) no número 

3 do artigo 51º com a seguinte redação “Atividades de prospeção, pesquisa e exploração de recursos geológicos;”.  

Foi igualmente assumida a compatibilidade das atividades suprarreferidas no relatório de fundamentação das opções do plano 

(Vd. Volume IV.1, secção 5.9.1. Espaços agrícolas e 5.9.2. Espaços florestais). 

9- No Capítulo V - Espaços de Exploração de Recursos Geológicos – EG, foram estabelecidos os artigos: 

“Artigo 52º - Identificação e objetivos: 1 - Os espaços afetos à exploração de recursos geológicos correspondem às áreas de exploração das massas 
minerais. 

O texto deverá ser corrigido para: 

1 - Os espaços afetos à exploração de recursos geológicos correspondem às áreas de exploração de massas e/ou depósitos minerais. 

Artigo 53º - Usos e parâmetros de edificabilidade: 1 - Os espaços de exploração de recursos geológicos destinam-se à exploração de massas minerais 
e atividades conexas. 

O texto deverá ser corrigido para: 

Os espaços de exploração de recursos geológicos destinam-se à exploração de massas e/ou depósitos minerais e atividades conexas. 

Estas disposições foram alteradas, sendo adotadas as redações sugeridas. 

1.9. DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO  
 

Não existem alterações aos documentos do plano decorrentes do parecer desta entidade. 

1.10. DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E 
PESCAS DO ALENTEJO 

 

Alterações efetuadas decorrentes do parecer da DRAPAL:  

No entanto foram identificadas incorreções materiais relativas à não inclusão de algumas áreas de solos aluvionares e coluviais. A versão remetida 

(ENT/1007/2021/DSDI) deverá deste modo ser objeto de correção, com a inclusão das áreas em falta (a disponibilizar via eletrónica) e correspondente 

atualização da nota explicativa, com o novo apuramento de áreas.   

Foi enviado para parecer no dia 18.02.2021 uma nota justificativa das alterações efetuadas, que se traduzem na inclusão das 

áreas em falta, bem como o Volume III.2.2 - Relatório das desafetações da RAN com a atualização das áreas. 
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1.11. GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – 
COMANDO GERAL 

 

Não existem alterações aos documentos decorrentes do parecer favorável da Guarda Nacional Republicana – Comando 

Geral. 

1.12. IAPMEI, IP – AGÊNCIA PARA A 
COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP 

 

Alterações decorrentes do parecer do IAPMEI, IP: 

1. As alterações na estrutura do índice do regulamento dificultam a sua leitura na medida em que não são identificados os “Títulos”, “Capítulos” e 

“Secções” e correspondentes páginas. Constam apenas os artigos desgarrados da tipologia de espaço a que dizem respeito. 

Sugere-se a adoção do índice constante nos elementos analisados em sede da 1ª reunião plenária. 

Foi corrigido o índice do regulamento. 

2. Artigo 15º - Moinhos e Escolas do Plano dos Centenários. São previstos vários usos para estas infraestruturas com exceção do uso industrial. 

Na medida em que existem pretensões e processos em curso, que visam a sua instalação nestes espaços (Cabrela), deverá ser previsto o uso industrial, 

incluindo os estabelecimentos previstos na parte 2A e 2B do Anexo I do SIR Sistema da Indústria Responsável (SIR). 

Foi alterada a redação da alínea c) do número 1 do artigo 15º, incluindo-se o uso industrial que esteja diretamente ligado às 

utilizações agrícolas, pecuárias e florestais e promovam a valorização dos produtos locais. 

3. Artigo 37º - Edificação isolada – nº 1, alínea d) i).: Onde consta “… entidade reguladora do licenciamento…”, deve figurar “… entidade coordenadora 

do licenciamento…”. 

Foi adotada na disposição supra a referência entidade coordenadora do licenciamento, conforme sugestão do IAPMEI.  

4. Artigo 61º - Usos nos “Aglomerados Rurais” – “São igualmente admitidos como usos compatíveis os estabelecimentos industriais de tipo 3 a que se 

refere a parte 2 A e 2 B do Sistema da Indústria Responsável e aqueles que independentemente do tipo, não se encontrem abrangidos, pelo menos, por 

um dos seguintes regimes jurídicos ou circunstâncias: 

a) Regime jurídico de avaliação de impacte ambiental (RJAIA); 

b) Regime jurídico da prevenção e controlo integrado de poluição (RJPCIP), a que se refere o capítulo II do Regime das Emissões Industriais (REI); 

c) Regime jurídico de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas (RPAG)”; 

Conforme referido no anterior parecer emitido por esta Agência, deve ser retirada a referência à tipologia dos estabelecimentos industriais “Tipo 3”. Releva 

que todos os estabelecimentos incluídos nas partes 2 A e 2 B do Anexo I do SIR, são todos eles tipo 3. 

Foi alterada a disposição do artigo 61º passando a ter a seguinte redação: 
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“4 - São igualmente admitidos como usos compatíveis os estabelecimentos industriais previstos na parte 2 A e 2 B do Sistema 

da Indústria Responsável.” 

No relatório de fundamentação das opções do plano foi igualmente suprimida a referência aos estabelecimentos industriais 

“tipo 3” (Vd. Volume IV.1, secção 5.9.2. Aglomerados rurais). 

5. Art.º 61, n.º 5 refere o procedimento “comunicação prévia”. 

Este procedimento deve ser enquadrado no respetivo regime a que reporta, afigura-se que seja o RJUE. 

A disposição suprarreferida foi alterada, em cumprimento do sugerido pelo IAPMEI, sendo adotada a seguinte redação:  

“5 - A instalação dos estabelecimentos industriais identificados no número anterior que não se encontrem previstos na parte 

2, A e B do Anexo I do SIR está sujeita à prévia demonstração, em sede da realização da respetiva operação urbanística, 

enquadrada no RJUE, das medidas a adotar que salvaguardem a inexistência de impactos no equilíbrio urbano e ambiental 

e em geral a observância das condições constantes do artigo 25.º e 26.º do presente regulamento.” 

6. O art.º 66º relativo aos Usos nos espaços habitacionais tipo 1: aglomerados urbanos de Cabrela, Casa Branca, Ciborro, Cortiçadas de Lavre, Foros 

de Vale de Figueira, Lavre, Santiago do Escoural, São Cristóvão e Silveiras, prevê a existência de estabelecimentos industriais tipo 3 e remete para o 

art.º 61º. 

Conforme referido no anterior parecer emitido por esta Agência, deve ser retirada a referência à tipologia “tipo 3” dos estabelecimentos industriais. 

7. O art.º 69º relativo aos Usos nos espaços habitacionais tipo 2: Casas Novas, Fazendas do Cortiço, Fazendas do Cortiço – Sul, Ferro da Agulha, 

Reguengo, Santa Sofia, São Brissos e São Geraldo, prevê a existência de estabelecimentos industriais tipo 3 e remete para o art.º 61º. 

Conforme referido no anterior parecer emitido por esta Agência, deve ser retirada a referência à tipologia “tipo 3” dos estabelecimentos industriais. 

Foi alterada a disposição do ponto 3 do artigo 66º e ponto 3 do artigo 69º passando a ter a seguinte redação: 

“3 - São usos compatíveis, os armazéns, oficinas e estabelecimentos industriais, desde que em cumprimento do disposto nos 

n.º 4 e 5 do artigo 61º do presente regulamento.” 

No relatório de fundamentação das opções do plano foi igualmente suprimida a referência aos estabelecimentos industriais 

“tipo 3” (Vd. Volume IV.1, secção 5.8.1. Espaços habitacionais (Tipo 1 e Tipo 2)). 

8. O art.º 72º relativo aos Usos nos Espaços de Atividades Económicas, prevê que: 

“Não são admitidos estabelecimentos industriais sujeitos ao Regime jurídico de avaliação de impacte ambiental (RJAIA), ao Regime jurídico da prevenção 

e controlo integrado de poluição (RJPCIP), a que se refere o capítulo II do Regime das Emissões Industriais (REI) e ainda os estabelecimentos industriais 

que impliquem a realização de operação de gestão de resíduos que careça de vistoria prévia ao início da exploração, à luz do regime de prevenção, 

produção e gestão de resíduos.” 

Esta proposta é muito restritiva na medida em que apenas permite a instalação de estabelecimentos tipo 3, à luz do atual SIR, assim como 

estabelecimentos abrangidos pelo regime NCV. 

Tratando-se de um espaço vocacionado para a instalação de atividades económicas, sem uso habitacional, é espectável a possibilidade de compatibilizar 

a instalação de outros estabelecimentos industriais, no cumprimento dos respetivos regimes ambientais eventualmente abrangidos. 
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Ao nível da cartografia continua a não ser possível localizar esta classe de espaço. 

A referência ao “regime de prevenção, produção e gestão de resíduos” deve ser substituída por “Regime Geral de Gestão de Resíduos”. 

Dado que os espaços de atividades económicas a que se refere o artigo 72º se localizam dentro de espaços urbanos (Ciborro 

e Foros de Vale de Figueira) e se pretende que não se instalem indústrias poluentes que possam comprometer a qualidade 

de vida dessas populações, mantém-se a redação inicial proposta.  

Os solos associados à categoria de “Espaços de atividades económicas” estão delimitados na planta de ordenamento e 

devidamente identificados na legenda da planta com uma tonalidade própria, tendo sido colocada uma sigla de identificação 

destes solos (AE), para melhor leitura da informação cartográfica. Para melhor perceção dos espaços urbanos foram 

elaboradas plantas dos aglomerados a uma escala mais pormenorizada onde é percetível a identificação destas áreas. (vd. 

Volume I - 2_1_1_d_Ciborro e Volume I 2_1_1_h_ForosValeFigueira) 

A disposição referente ao n.º 2 do artigo 72º do regulamento foi alterada, conforme sugerido pelo IAPMEI, sendo adotada a 

redação seguinte:  

“2 - Não são admitidos estabelecimentos industriais sujeitos ao regime jurídico de avaliação de impacte ambiental (RJAIA), 

ao regime jurídico da prevenção e controlo integrado de poluição (RJPCIP), a que se refere o capítulo II do regime das 

emissões industriais (REI) e ainda os estabelecimentos industriais que impliquem a realização de operação de gestão de 

resíduos que careça de vistoria prévia ao início da exploração, à luz do regime geral de gestão de resíduos.” 

9. Relativamente à “Zona Industrial da Adua”, o regulamento não incide sobre esta classe de espaço e remete para o Plano de Urbanização de Montemor-

o-Novo. 

Releva que, em conformidade com o que determina o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial: 

“O plano diretor municipal define o quadro estratégico de desenvolvimento territorial do município e o correspondente modelo de organização territorial, 

estabelecendo nomeadamente: (…) A especificação qualitativa e quantitativa dos índices, dos indicadores e dos parâmetros de referência, urbanísticos 

ou de ordenamento, a estabelecer em plano de urbanização e em plano de pormenor, bem como os de natureza supletiva aplicáveis na ausência destes”. 

A remissão para o Plano de Urbanização da cidade implica que a qualificação dos solos, a definição de usos e parâmetros 

de edificabilidade admissíveis nas áreas urbanas da cidade de Montemor-o-Novo e da zona industrial da Adua serão as 

definidas no Plano de Urbanização. Até à conclusão do processo de revisão do Plano de Urbanização vigoram as medidas 

preventivas estabelecidas para aquela área. 

Sobre a Cartografia de Ordenamento verifica-se ainda a existência de grandes manchas de difícil leitura na medida em que os tons são semelhantes 

(verde) e não conta o identificador alfanumérico. 

A simbologia utilizada respeita a “Norma técnica sobre o modelo de dados para o Plano Diretor Municipal”, tendo-se utilizado 

as cores referidas pela mesma. No entanto, a Câmara Municipal pretende disponibilizar toda a informação do PDM em sistema 

de informação geográfica (SIG) de modo a facilitar a leitura da informação. 
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1.13. INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL - 
GESTÃO REGIONAL DE ÉVORA E PORTALEGRE  

 

Alterações decorrentes do parecer da Infraestruturas de Portugal, IP: 

A proposta de hierarquização viária do concelho a constar do regulamento e também da Planta de Ordenamento não deverá suscitar dúvidas quanto aos 

níveis hierárquicos em que se integram os troços das estradas da rede rodoviária nacional (IP, IC e EN), troços de estradas regionais (ER) e troços de 

estradas nacionais (EN) desclassificados sob jurisdição da IP. 

As estradas que integram as vias distribuidoras e as vias de acesso local estão claramente identificadas no relatório de 

fundamentação das opções do plano (Vd. Volume IV.1, secção 5.6. Rede Rodoviária). 

Regulamento: 

Da análise do regulamento e no que se refere à hierarquização da rede rodoviária do concelho, o mencionado nas alíneas b) e c) do n.º1 do artigo 78º - 

Hierarquia da rede rodoviária, não está em concordância com a Planta de Ordenamento, uma vez que nesta Planta e de acordo com a legenda, na 

representação gráfica da Estrada Nacional Desclassificada EN380 umas vezes está como Via distribuidora (Planta I.2.1 a) e outras como pertencendo 

as Vias de acesso local (Planta I.2.1 c), pelo que a planta de ordenamento e o artigo 78º deverão ser revistos, corrigidos e ajustados de acordo exposto 

nesta análise. 

Por lapso, a Estrada Nacional desclassificada EN380 estava representada como via distribuidora na planta I.2.1 a. Foi 

corrigida a planta de ordenamento considerando-se que esta estrada é uma via local.  

Ainda neste artigo 78º, a alínea “d) Rede Nacional Complementar, sob jurisdição das Infraestruturas de Portugal, SA: Estrada Nacional desclassificada: 

EN370, EN380, EN114 e EN253-2;” do n.º 2, deverá ser substituída por “d) Estradas Nacionais desclassificadas, sob jurisdição das Infraestruturas de 

Portugal, SA: Estrada Nacional desclassificada: EN370, EN380, EN114 e EN253-2;”, uma vez que, de acordo com o PRN, as Estradas Nacionais 

desclassificadas não fazem parte da Rede Nacional Complementar e são estradas não incluídas no PRN (encontram desclassificadas pelo PRN), as 

quais manter-se-ão sob jurisdição da IP até integração na rede municipal, mediante celebração de acordos de mutação dominial entre a IP e a Câmara 

Municipal. 

Foi alterada a alínea d) do n.º 2 do artigo 78º de acordo com a indicação da Infraestruturas de Portugal, passando a ter a 

seguinte redação: “d) Estradas Nacionais desclassificadas, sob jurisdição das Infraestruturas de Portugal, SA: Estrada 

Nacional desclassificada: EN370, EN380, EN114 e EN253-2;” 

Em sede de regulamento deverá ficar consagrado que “qualquer proposta de intervenção, direta ou indireta, na rede rodoviária sob jurisdição da IP, deve 

ser objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis 

em vigor, e ser previamente submetidos a parecer e aprovação das entidades competentes para o efeito, designadamente da Infraestruturas de Portugal, 

IP, SA, na qualidade de gestora das infraestruturas sob sua administração”. 

Foi incluída uma nova disposição no regulamento (Vd. n.º 5 do artigo 78º do regulamento, com a redação seguinte: 
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“5 - Qualquer proposta de intervenção, direta ou indireta, na rede rodoviária sob jurisdição da IP, deve ser objeto de estudo 

específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e normativas 

aplicáveis em vigor, e ser previamente submetidos a parecer e aprovação das entidades competentes para o efeito, 

designadamente da Infraestruturas de Portugal, IP, SA, na qualidade de gestora das infraestruturas sob sua administração.” 

Planta de Ordenamento: 

Da análise da Planta de Ordenamento, verifica-se que, na representação gráfica da rede viária e na legenda, os níveis hierárquicos não estão de acordo 

com o definido no artigo 78º do regulamento, suscitando dúvidas quanto aos níveis hierárquicos em que se integram alguns troços de estradas; verifica-

se, por exemplo, que os troços de estrada nacional desclassificada EN380, sob jurisdição da IP, umas vezes estão representados como integrando nas 

Vias distribuidoras (Planta I.2.1 a) e outras como pertencendo as Vias de acesso local (Planta I.2.1 c), pelo que a Planta de Ordenamento e o artigo 78º 

deverão ser revistos, corrigidos e ajustados, como já referido atrás. 

Foi corrigida a planta de ordenamento, classificando-se os troços de estrada nacional desclassificada EN380 como via local. 

Planta de Condicionantes: 

Analisada a Planta de Condicionantes, considera-se que, na legenda, a menção “Rede Rodoviária Nacional”, deverá se substituída por “Rede Rodoviária 

Nacional, Estradas Regionais e Estradas Nacionais Desclassificadas”, uma vez que as Estradas Regionais e as Estradas Nacionais Desclassificadas 

não fazem parte da Rede Rodoviária Nacional; as Estradas Regionais pertencem a categoria das Estradas Regionais, prevista no PRN e que integram a 

Lista V Anexa ao PRN; Estradas Nacionais Desclassificadas são estradas não incluídas no PRN (encontram desclassificadas pelo PRN), as quais manter-

se-ão sob jurisdição da IP até integração na rede municipal, mediante celebração de acordos de mutação dominial entre a IP e a Câmara Municipal. 

Igualmente na legenda, a designação “Zonas de Servidão non aedificandi da Rede Rodoviária Nacional” deverá se substituída por “Zonas de Servidão 

non aedificandi da Rede Rodoviária Nacional, das Estradas Regionais e das Estradas Nacionais Desclassificadas”, pelas idênticas razões anteriores. 

Foi alterada a planta de condicionantes, corrigindo-se as legendas com a seguinte designação: “Rede Rodoviária Nacional, 

Estradas Regionais e Estradas Nacionais Desclassificadas”, e “Zonas de servidão non aedificandi da Rede Rodoviária 

Nacional, das Estradas Regionais e das Estradas Nacionais Desclassificadas”. 

Salvaguarda da Rede Ferroviária  

B. No regulamento do PDM sugere-se a existência de um artigo onde seja referido, que qualquer intervenção em zonas confinantes ou vizinhas da 

infraestrutura ferroviária, está condicionada ao cumprimento da legislação em vigor e ao parecer favorável da respetiva entidade competente. 

A salvaguarda do supramencionado decorre do disposto no artigo 5º do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro, que 

estabelece o novo regime jurídico dos bens do domínio público ferroviário. Importa referir que a remissão para o cumprimento 

da legislação em vigor em matéria de servidões administrativas e restrições de utilidade pública se encontra já explanada no 

n.º 2 do artigo 6º do regulamento do PDM, que seguidamente se transcreve: 

“2 - Nas áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de utilidade pública, a disciplina de uso, ocupação e 

transformação do solo inerente à categoria de uso do solo sobre a qual recaem, fica condicionada às disposições legais que 

regem tais servidões ou restrições.” 
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Ambiente Sonoro 

- Domínio Rodoviário 

O parecer da IP, S.A. será apresentado oportunamente, uma vez que o mesmo se encontra em curso. 

Dado que não foi recebido qualquer parecer relativo a esta matéria, não existem alterações aos documentos. 

Avaliação Ambiental Estratégica: 

Não obstante, numa lógica de colaboração ativa para a melhoria do processo, no que respeita ao Quadro de Referência Estratégica (QRE), no qual se 

identificam as macro orientações de política nacional e internacional, bem como os objetivos de longo prazo estabelecidos em matéria de ambiente e 

sustentabilidade, considera-se ser de sugerir a integração do PLANO RODOVIÁRIO NACIONAL (PRN2000) no QRE, o qual deverá ser tido como um 

dos instrumentos estratégicos relevantes na análise do presente PDM, atento o fato de se estar perante um plano sectorial e de ser possível territorializar, 

à escala adequada, as propostas do Plano com incidência no concelho de Montemor-o-Novo. 

Apreciação fundamentada na relevância que a temática da mobilidade e acessibilidades apresenta ao nível dos FCD e das Questões estratégicas 

definidas no âmbito da revisão do presente PDM. 

Foi inserido no Quadro 5 da página 11 do relatório ambiental a referência ao PRN2000 pois por lapso estava em falta, 

constatando-se que a relação entre o quadro de referência estratégico e as opções estratégicas da proposta de revisão do 

PDM de Montemor-o-Novo no Anexo II considera o PRN2000. 

1.14. INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA E DAS FLORESTAS  

 

Alterações decorrentes do parecer desta entidade: 

Planta de Ordenamento  

II. FLORESTAS  

1. Enquadramento da Sub-Regiões Homogéneas.  

As alterações solicitadas no que refere inclusão e descrição das Sub-Regiões Homogéneas (SRH) do PROF ALENTEJO, foram consideradas no Volume 

II – Enquadramento Regional e Sistema de Planeamento, contudo devem ser transpostas para a Carta de Ordenamento e aferidas à escala 1/25.000. 

Foi introduzida uma planta com a delimitação das Sub-Regiões homogéneas do PROF ALENTEJO nos elementos 

complementares (vd. Volume IV .2.10 – Sub-regiões homogéneas). 

Planta de Condicionantes - Recursos Florestais e Perigosidade de Incêndio:  

2. Carta de perigosidade de incêndio florestal  
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No que se refere à perigosidade, foram consideradas as 5 classes na Carta de Condicionantes, contudo a designação na legenda deverá constar Classes 

de Perigosidade de Risco. 

A legenda da planta de condicionantes - recursos florestais e perigosidade de incêndio foi alterada, sendo assumida a 

referência a “Classes de perigosidade de incêndio”. 

Regulamento:  

3. Regulamento  

No artigo 26.º refere que são interditas na alínea e) “Ações de arborização com espécies do género Eucalyptus s. p., exceto as previstas no regime 

jurídico aplicável”.  

As ações de arborização com espécies do género Eucalyptus s. p., são reguladas pelo regime jurídico aplicável (RJAAR - Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 

de julho, na sua redação atual, dada pelo Decreto-Lei n. º12/2019, de 21 de janeiro), pelo que deverão ser consideradas igualmente as exceções referidas 

no n.º 5 e 6 do art.º 3-A da referida legislação. No entanto, tratando-se de exceções previstas na legislação aplicável, entendemos que esta alínea (e) 

deve ser retirada.  

Foi retirada a alínea e) do regulamento. 

Assim sendo, deverão ser retiradas do nº 3 do artigo 7ª da proposta de regulamento do PDMMN, as alíneas b), g) e h).  

Deverão ainda ser retiradas as alíneas d), j), k), m) e n), do nº 3 do artigo 7º, uma vez que implicam obras de construção civil e estão enquadradas na 

alínea a) do mesmo número do mesmo artigo da proposta de regulamento do PDMMN.  

Foram retiradas as alíneas b), d), g), h), j) e k) e manteve-se o conteúdo das alíneas j), m), n) uma vez que não implicam 

obras de construção civil e não estão enquadradas na alínea a).  

Procedeu-se apenas à seguinte alteração da alínea j)“A instalação ou alteração de explorações pecuárias intensivas ou 

extensivas ao ar livre, incluindo a valorização agrícola de efluente.” 

No relatório de fundamentação das opções do plano foi igualmente incluída a referência à expressão “ao ar livre” e suprimidas 

as ações associadas às alíneas supra mencionadas (Vd. Volume IV.1, secção 5.15.5. Recursos Ecológicos). 

No relatório de conformidade com o Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) foi verificada a compatibilidade das 

orientações de gestão com o PDM e a sua articulação com o articulado do regulamento (Vd. Volume III.3, capítulo 5. 

compatibilidade das orientações de gestão do PSRN 2000 com o PDM). 

Importa ainda referir que à alínea f) do nº 3 do artigo 7º da proposta de regulamento deve acrescentar-se “aproveitamento de energias renováveis ou 

similares”, conforme a alínea h) do nº 2 do artigo 9º do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril na redação dada pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de 

fevereiro. 

Apesar de já estar previsto no n.º 3 do artigo 34º, foi alterada a alínea f) do n.º 3, passando a ter a seguinte redação: “f) A 

instalação de infraestruturas de eletricidade e telefónicas, aéreas ou subterrâneas, de telecomunicações de transporte de gás 
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natural ou de outros combustíveis e de saneamento básico, e de aproveitamento de energias renováveis ou similares, fora 

dos perímetros urbanos;”. 

No relatório de fundamentação das opções do plano foi igualmente incluída a referência ao ““aproveitamento de energias 

renováveis ou similares” (Vd. Volume IV.1, secção 5.15.5. Recursos Ecológicos). 

1.15. INSTITUTO DA MOBILIDADE E 
DOS TRANSPORTES, IP 

 

Alterações decorrentes do parecer desta entidade: 

No âmbito das infraestruturas rodoviárias:  

f) Nos elementos constituintes do plano a identificação e representação da hierarquização da rede viária devem cumprir as seguintes condições:  

(i) A identificação das estradas do PRN deve ser de forma desagregada em função do tipo de rede e incluir a designação das vias do PRN que lhe são 

associadas, bem como a sua jurisdição (integração na Concessão IP ou na rede concessionada do Estado), e ainda as “estradas desclassificadas”, as 

quais devem ser diferenciadas, de forma explícita, das que já se encontram entregues ao município;   

A identificação das estradas que integram o PRN foi corrigida no artigo 78º do regulamento e nas peças desenhadas. 

f) Nos elementos constituintes do plano (…):  

 (ii) Deve ser incluída a referência ao dimensionamento das zonas de servidão non aedificandi constituídas em benefício das infraestruturas rodoviárias 

da RRN nos termos estipulados no n.º 8 do artigo 32.º do EERRN.  

A identificação e representação das zonas de servidão dos Nós de ligação, devem ter em consideração o estipulado na alínea e) do referido n.º 8: “um 

círculo de 150 m de raio centrado na interseção dos eixos das vias, qualquer que seja a classificação destas”.  

(iii) Tendo em conta que a escala da representação cartográfica das zonas de servidão non aedificandi nas peças desenhadas, em particular na Planta 

de Condicionantes, não permite uma leitura adequada, deve ser associada na legenda, relativamente a cada estrada, nó ou ramo de ligação à RRN, a 

remissão para as regras estabelecidas nas normas suprarreferidas e para o regulamento do PDM.  

As zonas de servidão estão representadas na planta de condicionantes, tendo sido atualizada a servidão aos nós de ligação 

conforme referido no parecer. O ponto 4 do Artigo 78º refere que: “ A rede rodoviária está sujeita às servidões administrativas 

e parâmetros definidos na legislação em vigor.”, aplicando-se as disposições referidas no estatuto das estradas da rede 

rodoviária nacional e demais legislação em vigor, nomeadamente as servidões aplicáveis à rede rodoviária municipal. 

O Plano irá ser disponibilizado em formato digital, o que permitirá uma melhor leitura da informação, através de uma aplicação 

que servirá futuramente como instrumento de trabalho, possibilitando uma maior legibilidade e compreensão dos diferentes 

níveis de informação disponíveis. A leitura das plantas de ordenamento e condicionantes do plano não poderá ser dissociada 

do regulamento e demais legislação em vigor, pelo que se entende não haver necessidade de introduzir a remissão para as 

regras estabelecidas nas normas do EERRN e para o regulamento do PDM. 

f) Nos elementos constituintes do plano (…):  
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(iv) Recomenda-se que nos elementos constituintes do plano seja incluída a referência ao disposto no nº 3, do artigo 50.º do EERRN, que refere que 

“nas estradas nacionais vedadas e com acessos condicionados, para além das ligações previstas nos respetivos projetos de execução, só são autorizadas 

novas ligações para melhorar a conexão entre estradas da Rede Rodoviária Nacional, para potenciar a função das vias que se pretendem interligar ou o 

estabelecimento de acessos necessários ao desenvolvimento de projetos de interesse nacional, como tal reconhecidos pelo Governo”, constituindo 

processos próprios que, nos termos do nº 4 do mesmo artigo, “(…) carecem da aprovação do IMT,I.P, suportada em estudos técnicos fundamentados”.  

A referência à Lei n.º 34/2015, de 27 de abril é já assumida nos elementos do plano, ainda que no relatório de fundamentação 

das opções do plano. Entende-se, contudo, que, sendo a normativa suprarreferida decorrente da lei geral, a sua inclusão no 

regulamento, é redundante.  

No âmbito das infraestruturas ferroviárias:  

b) Recomenda-se a inclusão nos elementos constituintes do PDM da referência ao regime de proteção da rede ferroviária em vigor, definido pelos 

seguintes diplomas:  

(i) DL nº 276/2003, de 4 de novembro, relativo ao domínio público ferroviário e em particular o estipulado nos artigos 15º e 16º relativos às zonas non 

aedificandi associadas às linhas ferroviárias existentes, com ou sem exploração, e que integram o domínio público ferroviário (DPF);  

(ii) DL nº 568/99, de 23 de dezembro que aprovou o regulamento de passagens de nível.  

Foi alterada a redação do n.º 2 do artigo 79º do regulamento, no sentido de acautelar as intervenções nas zonas confinantes 

da infraestrutura ferroviária, sendo assumida a redação seguinte:  

“2 - As servidões relativas ao domínio público ferroviário, bem como sobre os prédios confinantes ou vizinhos a este domínio, 

são as estabelecidas pela legislação em vigor.” 

Não foi incluída no regulamento do plano a referência ao Decreto-Lei n.º 568/99, de 23 de dezembro, que aprovou o 

regulamento de passagens de nível, uma vez que se considera a sua inclusão redundante. A referência a este diploma legal 

foi incluída no relatório de fundamentação das opções do plano (Vd. Volume IV.1, secção 5.15.7. Infraestruturas (Rede 

ferroviária)). 

c) Deve ser confirmada com a IP, S.A., na qualidade de gestora da infraestrutura ferroviária, a existência de eventuais estudos ou projetos em curso com 

incidência no território concelhio.  

A Infraestruturas de Portugal, IP não refere a existência de eventuais estudos ou projetos em curso com incidência no território 

concelhio. 

No âmbito da mobilidade e acessibilidades: 

Face à legislação em vigor sobre políticas de ordenamento do território1 e sobre transportes2, o IMT considera que o tema da mobilidade e dos transportes 

deve ser assumido como recurso de interesse público com expressão territorial e que cabe à estrutura organizativa constituída pelo município para efeito 

do acompanhamento da elaboração do PDM, ponderar sobre a oportunidade de proposição das estratégias e dos instrumentos que entender adequados 

para efeito do planeamento e programação de ações e medidas sobre mobilidade a integrar no PDM em articulação com outros instrumentos de 

planeamento de mobilidade transportes, seja do âmbito municipal ou intermunicipal. 



 
 

 

 

 

  
30 

VOL V ALTERAÇÕES DECORRENTES DOS PARECERES DAS ENTIDADES – 2ª REUNIÃO PLENÁRIA 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

As propostas em matéria de ações e medidas sobre mobilidade foram devidamente acauteladas na proposta do plano, 

estando, na sua generalidade, elencadas no quadro de investimentos (Vd. Ações associadas ao eixo estratégico de 

desenvolvimento 6 - Qualificação da rede viária e introdução da oferta de transporte urbano rodoviário) que faz parte integrante 

do plano de financiamento, programa de execução e sustentabilidade económica e financeira (Volume IV.1.1). 

Tendo em consideração o antes referido na alínea b) do ponto (2.2) e os Interesses Específicos a salvaguardar no âmbito das atribuições do IMT e das 

políticas sectoriais a prosseguir, oportunamente divulgados na PCGT mediante a apresentação do documento, “IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSES 

ESPECÍFICOS A SALVAGUARDAR NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO IMT E DAS POLÍTICAS SECTORIAIS A PROSSEGUIR, NA ANÁLISE DOS 

PDM”, e não obstante a população do Município de Montemor-o-Novo ser inferior a 50.000 habitantes (17.437 habitantes, INE, Census2011), considera-

se desejável a abordagem sobre questões estratégicas e estruturantes para a definição da política de mobilidade e transportes, nomeadamente a 

racionalização da utilização do automóvel individual, a otimização da utilização do transporte coletivo e o incremento do uso quotidiano dos modos suaves 

no sistema de transportes. 

As propostas em matéria de ações e medidas sobre mobilidade foram, como anteriormente referido, devidamente 

acauteladas, entre elas se incluindo algumas propostas que refletem o caráter estratégico e estruturante assumido pelo Plano 

em matéria de políticas de mobilidade e transportes, designadamente: Criação de uma rede de vias cicláveis; Apoiar a 

implementação de soluções de mobilidade elétrica no concelho; Promover a melhoria da rede de transportes públicos entre a 

sede de concelho e as restantes freguesias; Realização de estudo de viabilidade económica e/ou funcional para o 

desenvolvimento de um embrião de serviço de transporte público urbano; Criar um serviço de transporte permanente de apoio 

a idosos - Implementação de um sistema de transporte flexível. 

No âmbito da avaliação ambiental estratégica: 

3.1.3.4. (…) 

Face ao que foi referido no ponto anterior (4.2) sugere-se que, nas fases subsequentes da AAE, sejam tidos em consideração novos indicadores para 

o critério “MOBILIDADE E ACESSIBILIDADES” do FCD2, cuja formulação permita avaliar o grau de cumprimento dos objetivos preconizados no 

plano, e que compreendam a definição de metas (indicadores de execução) e o planeamento para os referidos indicadores. 

Considera-se que os indicadores assumidos, que decorrem do desenvolvimento do relatório de fatores críticos, são os 

adequados, tendo em consideração os objetivos da AAE, uma vez que incidem, sobretudo, na análise das consequências 

ambientais. 

1.16. REN - REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS  
 

Alterações decorrentes do parecer desta entidade: 

No âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Montemor-o-Novo em curso e no seguimento do nosso parecer anterior relativo 

à apreciação dos elementos iniciais, informamos que, após a análise realizada aos documentos da Proposta de Plano disponibilizados na plataforma 

PCGT, verificámos que o traçado da Linha Divor-Pegões (LDV.PGS), a 400kV, possui duas representações distintas nos ficheiros 

“ORDENAMENTO_OBJETOS.gdb” e “CONDICIONANTES.gdb”.  
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Deste modo, considera-se necessária a verificação desta situação e a representação correta das linhas da RNT em todas as peças desenhadas da 

Proposta de Plano considerando o ficheiro fornecido no nosso parecer anterior (documento com a referência REN – 5252/2020 de 07/07/2020), em 

formato vetorial (shape) e georreferenciado (ETRS89-TM06). 

A situação suprarreferida foi verificada, resultando na adequada representação das linhas da RNT nas peças desenhadas 

que integram a proposta de plano. 

1.17. TURISMO DE PORTUGAL 
 

Alterações efetuadas ao regulamento decorrentes do parecer do Turismo de Portugal: 

Título III – Salvaguarda de Valores e Recursos  

1. Capítulo II – Património  

Em zonas com valores e recursos particularmente sensíveis, as quais assumem, por norma, vocação para o turismo e lazer, considera-se importante 

prever disposições que minimizem os impactes negativos na perceção das mesmas decorrentes da instalação de elementos dissonantes, tais como 

infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações (antenas e torres), hoje imprescindíveis à população e serviços públicos. Havendo um 

capítulo específico relativo à salvaguarda de valores e recursos, sugere-se incluir no mesmo regras para racionalizar a instalação de elementos 

dissonantes de modo a minimizar os impactes negativos decorrentes dos mesmos; 

As disposições relativas à salvaguarda de valores e recursos constam do capítulo II (Património) do Título III (Salvaguarda de 

valores e recursos), nomeadamente no que observa relação direta com o património arquitetónico e arqueológico, estando 

igualmente salvaguardadas as intervenções em áreas com valores e recursos particularmente sensíveis, designadamente as 

áreas abrangidas pela Rede Natura 2000 (Vd. Art.º 7º do regulamento). 

Acresce ainda o disposto no artigo 25º (Regime geral de usos e compatibilidade), que considera incompatíveis com o uso 

dominante, os usos e atividades não suscetíveis de mitigação, que prejudiquem a salvaguarda e valorização do património 

classificado ou de reconhecido valor cultural, arquitetónico, arqueológico, paisagístico ou ambiental (Vd. Alínea d) do n.º 2 

artigo 25º), pelo que a viabilidade de quaisquer intervenções sujeitas a controlo prévio ficará condicionada ao cumprimento 

do supra disposto. 

Título IV – Uso do Solo 

2. Art.º 23º - Qualificação do solo urbano:  

n.º 1, alínea b): esta alínea deve ser eliminada uma vez que a categoria de “Espaços urbanos de baixa densidade” foi suprimida, não constando nem das 

disposições do Solo Urbano (Título VI), nem da Planta e Ordenamento; 

A alínea b) do n.º 1 do artigo suprarreferido foi suprimida.  

Título V - Solo Rústico 
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3. Art.º 41 – Identificação, Condições e Parâmetros de Edificabilidade (ETI)  

a) n.º 2, alínea c): considera-se que o índice máximo de ocupação de 0,05 é bastante restritivo quando comparado com o índice de impermeabilização 

proposto na alínea b), o que poderá inviabilizar a instalação de TER, nas modalidades de Casas de Campo e Agroturismo, bem como de TH, os quais 

apenas podem ser instalados em edifícios pré-existentes e cuja viabilidade poderá depender de alguma capacidade de ampliação. Note-se que, aliás, o 

PROTA exclui aquelas modalidades do cumprimento do índice de impermeabilização de 0,2. Contudo, aqui, o índice de ocupação é bastante mais 

restritivo. Assim, propõe-se excluir aquelas modalidades do cumprimento deste índice de forma, também, a promover a recuperação e reabilitação de 

construções existentes, conforme estabelece o n.º 3 do Art.º 36;  

Alterou-se a alínea b) do número 2 do artigo 41º, passando a ter a seguinte redação: “b) O índice máximo de 

impermeabilização do solo não pode ser superior a 0,2, exceto nos empreendimentos de turismo no espaço rural, nas 

modalidades de casas de campo e agroturismo e nos empreendimentos de turismo de habitação;”. 

Acolheu-se a sugestão de exclusão destas modalidades do cumprimento deste índice de forma a promover a recuperação e 

reabilitação de construções existentes, e de acordo com o estabelecido no PROTA. 

3. Art.º 41 – Identificação, Condições e Parâmetros de Edificabilidade (ETI)  

b) n.º 3, alíneas c) e d): o teor destas alíneas já está acautelado no Art.º 29 e no Art.º 30, relativos à instalação de ET, pelo que sugere a sua eliminação; 

Foram suprimidas as alíneas c) e d) do n.º 3 do artigo 41º, conforme sugerido, uma vez que as disposições nelas contidas 

estão já salvaguardadas nos artigos 29º e 30º do regulamento. 

4. Art.º 46 – Usos e parâmetros de edificabilidade (Espaços Agrícolas) 

n.º 3, alínea c): Reitera-se a sugestão para que, para além do TH, do TER e dos PCC, também os EH sejam considerados tipologia admitida como ETI. 

Sendo admitidos NDT, conforme alínea d), não se alcança fundamento para, nos ETI, não serem identificados os EH, afigurando-se que a proposta é 

incoerente neste ponto; 

A disposição foi alterada, sendo incluídos os estabelecimentos hoteleiros nas tipologias de empreendimentos turísticos 

isolados admitidas em Espaços agrícolas. 

Foi igualmente assumida a compatibilidade dos empreendimentos hoteleiros no relatório de fundamentação das opções do 

plano (Vd. Volume IV.1, secção 5.9.1. Espaços Agrícolas). 

5. Art.º 61º - Usos (Aglomerados Rurais):  

n.º 3, alínea a): Reitera-se a sugestão para que, além do TER e dos estabelecimentos hoteleiros, se pondere a possibilidade de admitir a instalação de 

empreendimentos de TH, nos aglomerados rurais, por se tratar de uma tipologia vocacionada para a reabilitação do edificado; 

Esta situação já era abordada no parecer anterior, tendo no documento referente às alterações decorrentes dos Pareceres 

das entidades – 1ª reunião plenária sido assumida a seguinte fundamentação: 

“Nos aglomerados rurais do concelho não existem imóveis passíveis de enquadramento na definição de Turismo de 

Habitação, pelo que esta tipologia não foi considerada.”  
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Face ao exposto, mantém-se a fundamentação apresentada.  

Título VII - Infraestruturas e Estacionamento  

6. Art.º 80.º - Parâmetros de dimensionamento de estacionamento:  

a) Alínea c): A designação “utentes” deve ser substituída por “campistas”. Note-se que do uso da expressão utentes poderá resultar a necessidade de 

criação de lugares de estacionamento desnecessários por considerar utentes do PCC que poderão não necessitar de lugar de estacionamento, sendo 

disso exemplo os utentes caravanistas. Ainda assim, afigura-se que a dotação de estacionamento prevista para PCC poderá ser muito exigente, pelo 

que se sugere ponderação dos valores referidos;  

b) Poderá haver situações, excecionais, em que não seja, de todo, possível cumprir a dotação de estacionamento estabelecida, pelo que se considera 

que o regulamento deverá estabelecer exceções à dotação prevista nos casos em que se revele impossível a sua criação (por exemplo, quando se trate 

de um edifício classificado ou com valor arquitetónico/histórico/cultural, por conveniência técnica ou por manifesta impossibilidade); 

Foi substituída a designação “utentes” por “campistas”, conforme sugerido. 

Foi alterada a dotação de estacionamento inicialmente estabelecida, sendo agora considerada uma dotação de um lugar de 

estacionamento por cada 4 campistas.  

Relativamente às situações excecionais, será de referir que esta situação foi já devidamente fundamentada no documento 

referente às “Alterações decorrentes dos pareceres das entidades - 1ª reunião plenária”, sustentando-se que as disposições 

associadas a este tipo de situações, inicialmente consideradas numa versão prévia do regulamento, foram suprimidas, uma 

vez que se encontram salvaguardadas no regulamento municipal da edificação e urbanização de Montemor-o-Novo. 

7. Complementarmente, ainda no regulamento, devem ser revistas as remissões existentes entre artigos. Verificam-se lapsos, resultado da introdução 

de novos artigos na versão agora apresentada e da consequente renumeração dos mesmos, sem a respetiva atualização das remissões. A título de 

exemplo veja-se o Art.º 39º, n.º 1, no qual há uma remissão para os Art.º 34º e 35º, quando na realidade a mesma deverá referir-se aos Art.º 37º e 38º, 

ou o Art.º 57º, n.º 2, no qual há uma  remissão para o Art.º 53º, quando a mesma respeita ao atual Art.º 55º. 

As remissões relacionadas com os artigos suprarreferidos foram atualizadas. 

Relativamente à Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo): 

8. Atendendo à expressa importância estratégica dada aos percursos pedonais e cicláveis de fruição turística, considera-se, conforme recomendação 

constante nos anteriores pareceres emitidos por este Instituído, que os mesmos deverão ser identificados, com grafismo específico, na planta de 

ordenamento. 

Tal como exposto anteriormente, esta informação não tem enquadramento no conteúdo da informação exigida pelo RJIGT 

(Vd. alínea b) do n.º 1 do artigo 97º do RJIGT), pelo que se entende que a mesma não carece de ser imperativamente 

representada na planta de ordenamento, o que a considerar-se iria dificultar a leitura desta planta. Assim, introduziu-se uma 

nova planta com a representação da rede de percursos pedestres e de BTT existentes, nos elementos complementares ( vd. 

IV.2.9 Percursos pedestres e cicláveis).  
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ANEXO Descrição 

Anexo I Ata da 2ª Reunião Plenária da Comissão Consultiva da Revisão do PDM de Montemor-o-Novo 

Anexo II Parecer adicional da DGADR - N.º Of_DSTAR_DOER_DOC00003549_2021 , de 25/02/2021 
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ANEXO I 
 

 

 

ANEXO Descrição 

Anexo I Ata da 2ª Reunião Plenária da Comissão Consultiva da Revisão do PDM de Montemor-o-Novo 
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ACTA DA 2ª REUNIÃO PLENÁRIA 
DA COMISSÃO CONSULTIVA DA REVISÃO DO PDM DE MONTEMOR-O-NOVO 

 
Realizou-se no passado dia 10 de Fevereiro de 2021 pelas 11,00h nas instalações da CCDR Alentejo 
em Évora por videoconferência, a segunda reunião plenária da Comissão Consutiva da revisão do 
PDM de Montemor-o-Novo, em Conferência Procedimental nos termos da alínea b) do n.º 1 do artº 13º da 
Portaria nº 277/2015 de 10 de Setembro, com a presença das seguintes entidades: 
- CCDR Alentejo 
- CM Montemor-o-Novo (incluindo a Equipa do Plano – CIBERARQ) 
- Assembleia Municipal de Montemor-o-Novo 
- ANEPC 
- DRAP Alentejo 
- DGADR 
- ICNF – DCNF Alentejo 
- APA 
- Turismo de Portugal 
- IAPMEI 
- Infraestruturas de Portugal - Gestão Regional de Évora e Portalegre 
- DRC Alentejo 
- GNR – Comando Geral 
- ANAC 
- CM Coruche 
- Redes Energéticas Nacionais 
- IMT 
- Direcção Geral de Energia e Geologia 
 
Não compareceram as seguintes entidades: 
- DGESTE – Direcção de Serviços da Região Alentejo 
- CM Évora (emitiu parecer) 
- CM Viana do Alentejo 
- Direcção Geral do Território (emitiu parecer) 
- Autoridade Nacional de Comunicações 
- ARS Alentejo 
- CM Alcácer do Sal 
- CM Arraiolos 
 
Teve como objectivos os constantes do n.º 1-b) do artigo 13º da Portaria n.º277/2015 de 10 de Setembro, 
recebidas que foram as orientações e os contributos dos diversos serviços e entidades em função da 
natureza das suas atribuições e os interesses específicos a salvaguardar na área do concelho, previstos no 
n.º 4 do artigo 5º do mesmo diploma. 
 
O funcionamento da Comissão Consultiva, bem como toda a tramitação do procedimento de revisão do 
PDM de Montemor-o-Novo em curso processa-se, nos termos do art.º 2º da Portaria acima identificada, 
através da Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial – PCGT, o que incluiu as convocatórias e envio 
de documentação para apreciação. 
Cumprem-se ainda as restantes disposições referentes às reuniões de acompanhamento, a atribuições, 
competências e delegações ou sub-delegações de poderes nos seus membros, e aos pareceres a 
emitir com enquadramento no artigo 84º do RJIGT e art.º 6º da Portaria citada, relativo à vinculação dos 
representantes dos serviços e entidades. 
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Estes esclarecimentos foram sublinhados pela CCDR Alentejo a todos os presentes no início da reunião, e 
seguiu-se como método previamente aceite, uma apresentação pela equipa técnica da proposta de plano 
que inclui 4 volumes: 

- Volume I (incluindo Regulamento, Ordenamento e Condicionantes) 

- Volume II (com a avaliação do PDM em vigor e estudos de caracterização e diagnóstico) 

- Volume III (que inclui a REN, RAN, Rede Natura e Avaliação Ambiental Estratégica) 

- Volume IV (inclui o Relatório de fundamentação do Plano, elementos complementares, bases 
cartográficas, alterações decorrentes dos pareceres das entidades (Fev. 2020), alterações decorrentes dos 
pareceres das entidades (1ª Reunião Plenária) e ficha de dados estatísticos) 

Tendo em consideração a fase de desenvolvimento dos trabalhos com enquadramento nos objectivos 
constantes no n.º 1-b) do artº 13º da Portaria 277/2015, solicitou-se a pronúncia sobre a versão final do 
Plano às entidades presentes, sem prejuízo dos respectivos pareceres que se anexam à presente acta. 

 

Equipa do Plano 

A Equipa do Plano fez a apresentação sucinta da proposta de plano que, embora seja já uma forma final do 
Plano, acolherá ainda eventuais indicações ou observações constantes dos pareceres agora emitidos pelas 
entidades.  

O Modelo de Desenvolvimento Territorial proposto para o Concelho assenta em 7 eixos de desenvolvimento 
a que correspondem um conjunto de objectivos estratégicos, tendo a cidade de Montemor como centro 
polarizador concelhio. 

Sistematização do que muda com o novo PDM: 

- Classificação do regime de uso do solo 

- Redefinição de perímetros urbanos 

- Um PDM mais estratégico com programação 

- Aposta na reabilitação urbana 

- Definição de aglomerados rurais 

- A Estrutura Ecológica Municipal 

- Estabelecimento de condições para o exercício da actividade pecuária 

- Proposta de traçado de variante à cidade de veículos pesados 

- Valorização das albufeiras 

Destacou ainda o facto de ser criado um novo aglomerado urbano – Reguengo, e que a carta de 
condicionantes é desdobrada em 3, sendo uma para condicionantes gerais, outra para as áreas florestais e 
PMDFCI, e finalmente a terceira para a REN (já publicada em Abril de 2019). 

Foram destacados os pontos essenciais do novo Plano, em termos da estratégia de desenvolvimento 
perspectivada para o Concelho e respectivos objectivos estratégicos, numa visão integrada do território em 
articulação com a região e os concelhos limítrofes. Foi ainda referido o trabalho de adequação e adaptação 
em diversas áreas e sectores aos pareceres emitidos pela Comissão Consultiva na anterior Reunião 
Plenária e nas reuniões sectoriais subsequentes. 
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ANEPC 

Emite parecer favorável à proposta de Plano nos termos do parecer em anexo, não tendo nada a 
acrescentar (apenas com uma nota relativa ao Relatório Ambiental). 

 

DRAPAL  
Ainda sem parecer emitido, por aguardar novos elementos e informações por parte da Câmara Municipal e 
da Equipa do Plano em relação ao AH dos Minutos, mas referindo que o sentido do parecer é favorável à 
proposta de Plano. Entretanto o parecer será enviado nos dias subsequentes à presente reunião e poderá 
ainda ser anexado à presente Acta. 

 

Direcção Geral do Território 

Não esteve presente mas emitiu parecer favorável à proposta de Plano nos termos do parecer em anexo. 

 

ICNF 
Emite parecer favorável condicionado à proposta de Plano nos termos do parecer em anexo. 

 

APA 

Emite parecer favorável condicionado à proposta de Plano nos termos do parecer em anexo. 
Alertou para a questão da delimitação das cabeceiras. E para algumas questões relacionadas com as 
albufeiras de Vale Figueira e Minutos. 
 

CM Coruche 

Informaram não terem conseguido ver os documentos na PCGT. No entanto, após as indicações 
necessárias, farão chegar o respectivo parecer que será anexo à presente Acta. 

 

Turismo de Portugal 

Emite parecer favorável à proposta de Plano nos termos do parecer em anexo. 

 

IAPMEI 

Emite parecer favorável à proposta de Plano nos termos do parecer em anexo. 

Alertou no entanto para questões relacionadas com aspectos do Regulamento, nomeadamente em relação 
aos artigos 15º, 37º, 61º e 72º. 

 

CM Évora 

Não esteve presente mas emitiu parecer favorável à proposta de Plano nos termos do parecer em anexo. 

 

Infraestruturas de Portugal 

Emite parecer favorável à proposta de Plano nos termos do parecer em anexo. 

Alertou no entanto para questões relacionadas com a hierarquização da rede viária e da sua 
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compatibilização com o PRN. . 

 

DGADR 

Emite Parecer Favorável Condicionado nos termos do parecer em anexo. 

Referiu que o AH dos Minutos foi ampliado em 2020, e que a situação das Fazendas dos Minutos foi 
acertada com a Câmara Municipal. Sugeriu que se deveria excepcionar estas áreas (do AH) da interdição 
de agricultura intensiva.   

 

GNR – Comando Geral 

Emite parecer favorável à proposta de Plano. 

 

ANAC 

Emite parecer favorável à proposta de Plano nos termos do parecer em anexo. 

 

REN – Redes Energéticas Nacionais 

Emite Parecer Favorável Condicionado nos termos do parecer em anexo. 

Referiu que uma das shapefiles não está correcta – o traçado de uma das linhas na Planta de Ordenamento 
não está conforme. 

 

IMT 

Emite parecer favorável à proposta de Plano nos termos do parecer em anexo. 

 

DGEG 

Emite parecer favorável condicionado à proposta de Plano nos termos do parecer em anexo. 

 

DRC Alentejo 

Esteve presente tendo-se pronunciado em sentido favorável à proposta de Plano. 

 

CCDR Alentejo 

Considerou que o desenvolvimento dos trabalhos desde a anterior reunião, incluindo a realização das 
reuniões de concertação com algumas das entidades, incluindo a CCDRA, revela a preocupação em 
responder a todas as questões suscitadas, ou em fundamentar de forma consistente aquelas que 
eventualmente possam não ter tido acolhimento. Reforça-se assim a qualidade já antes reconhecida ao 
trabalho desenvolvido na concretização deste processo de revisão, reforçando as qualidades de um PDM 
de nova geração, atento aos desafios e dinâmicas em curso, sejam ao nível da demografia, das alterações 
climáticas, da sustentabilidade ou do modelo territorial e urbano proposto. 

Emite assim parecer favorável, havendo ainda a necessidade de ter em atenção algumas observações a 
seguir identificadas: 
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Sistema Urbano e Linhas Estruturantes 

O documento Relatório Final, aborda a metodologia adoptada para a o processo de Revisão do Plano e 

também mais especificamente no que se refere à análise ao sistema urbano do Concelho de Montemor-o-

Novo. Faz o enquadramento em relação às orientações de âmbito nacional e regional, e propõe de forma 

rigorosa e fundamentada a estrutura e hierarquia urbana do Concelho adequada à estratégia e objectivos 

definidos no novo plano. 

As questões, dúvidas e sugestões colocadas na anterior Reunião Plenária foram respondidas e integradas 

no Relatório agora apresentado e correctamente fundamentadas. 

Relativamente às Plantas de Ordenamento e de Condicionantes, não parece haver nada de relevante a 

registar. Refira-se ainda da extrema utilidade no uso da identificação simultânea de mancha de cor e alfa-

numérica em todas as classes de espaço rústico e urbano. 

A ausência de uma referência normativa e de orientação estratégica traduzida no regulamento, sendo uma 

opção questionada pela CCDRA, foi bem fundamentada e é uma opção coerente e consequente do 

Município. 

 

Regulamento 

Todas as questões, dúvidas e sugestões colocadas no âmbito da anterior Reunião Plenária relativas ao 

Regulamento foram na generalidade respondidas, e as que não foram integralmente acolhidas foram bem 

fundamentadas e assumidas enquanto opções do Município. Não há por isso nada a acrescentar 

relativamente a este capítulo. 

 

Avaliação Ambiental Estratégica 

O relatório identifica o objetivo e a estratégia e concebe os fatores relevantes para a sustentabilidade em 
articulação com os objetivos estratégicos e as questões relevantes para a análise da sustentabilidade. Em 
consequência são propostos fatores críticos para a decisão robustos e bem-adaptados. 
 
O relatório ambiental refere o contributo e a participação de entidades e interessados, o conhecimento do 
território e o estudo de diagnóstico do PDM em vigor, estas referências são de grande relevância no 
procedimento de avaliação ambiental estratégica e, de alguma forma, estão refletidas no conteúdo do 
relatório em análise. Como nota, sugerir que no futuro o processo de consulta e participação prévia na 
discussão das opções e no suporte da estratégia seja mais detalhado, pela relevância que assume. 
 
A avaliação ambiental resume, de forma muito focada, o diagnóstico do concelho nas vertentes decisivas 
(social, económica, ambiental) permitindo uma análise realista e atual que resulta numa adequada avaliação 
das propostas do plano daquilo que podem ser os aspetos positivos e negativos e o valor acrescentado. 
Sublinha-se as observações ligadas ao setor agrícola na sua articulação com os recursos hídricos e o solo. 
 
As propostas que visam a regulamentação do território estão articuladas com os eixos estratégicos 
estabelecidos e a sua definição tem como base a identificação de vetores emergentes na evolução do 
concelho. Para este resultado releva-se a importância da avaliação realista ao PDM em vigor. 
 
É, especialmente, preocupante o diagnóstico do estado das águas relacionado com as práticas agrícola e 
pecuária. A proposta de salvaguarda de sistemas aquáticos ao nível da estrutura ecológica é um contributo 
para a valorização deste recurso, mas, futuramente, deverá ser equacionada uma estratégia 
supramunicipal. 
 
O Relatório Ambiental informa como a proposta do Plano Director Municipal configura estratégias que, no 
seu conjunto, constituem oportunidades no sentido de potenciar tendências dominantes que 
consubstanciam a visão. De especial importância e de carater distintivo a aposta no sector criativo e o 
conceito ago ecológico. 
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A proposta de diretrizes para seguimento do plano é adequada, mas deve ser sublinhada a importância da 
articulação entre setores e entidades que a sua concretização supõe. 
 
A proposta de indicadores de monitorização e controlo é suficiente e adequada.  
 
Em resumo considera-se que o presente relatório ambiental constitui um documento muito bom de análise e 
avaliação das propostas do plano e que o processo de AAE ajuda a concretizar um planeamento coerente e 
dá um importante contributo para a execução e seguimento da concretização da revisão do PDM com as 
recomendações que podem diferenciar positivamente o território e os seus recursos. 
 
 
RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 
A CCDR Alentejo nada tem a dizer sobre a delimitação desta servidão que corresponde à elaborada já no 
âmbito dos trabalhos de revisão do PDM, aprovada pelas entidades competentes e publicada pelo 
Despacho n.º 3635/2019, de 1 de abril. 

Ambiente – Regulamento Geral do Ruido 
Relativamente ao n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento, considera-se que o mesmo deverá ter a seguinte 
redação: “… 2 - Os recetores sensíveis isolados não integrados em áreas classificadas, por estarem 
localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados em função dos usos existentes na sua 
proximidade, a zonas sensíveis ou mistas para efeitos de aplicação dos valores limite fixados no 
Regulamento Geral do Ruído. …”. 
 
Quanto ao n.º 1 do artigo 12.º, afigura-se que deverá ser revista a sua redação, uma vez que não é possível 
não permitir, por exemplo, o acesso a habitações. O que está previsto no RGR, é a necessidade de ser 
executado e implementado um Plano Municipal de Redução de Ruído, num prazo máximo de dois anos 
(Artigo 8.º do Regulamento Geral do Ruído). 
 
Alerta-se para o facto da redação do n.º 2 do artigo 12º do Regulamento do PDM, contrariar o previsto no 
n.º 6 do Artigo 12.º do Regulamento Geral do Ruído, que indica: - “ É interdito o licenciamento ou a 
autorização de novos edifícios habitacionais, bem como de novas escolas, hospitais ou similares e espaços 
de lazer enquanto se verifique violação dos valores limite fixados no artigo anterior.” 
 
Seria desejável que fossem incluídas no Regulamento condicionantes para o fabrico de carvão vegetal, face 
às reclamações frequentes relativas a esta atividade.  

 
Ambiente - Avaliação Ambiental Estratégica – Relatório Ambiental 
Tendo em conta os objetivos globais da Avaliação Ambiental Estratégica, nomeadamente: 
- Assegurar a integração de considerações ambientais, sociais e económicas nos processos de 
planeamento, de programação e de elaboração de políticas; 
- Detetar oportunidades e riscos, avaliar e comparar opções alternativas de desenvolvimento enquanto 
estas ainda se encontram em discussão; 
- Contribuir para o estabelecimento de contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras propostas 
de desenvolvimento; 
seria expectável que o mesmo identificasse problemas já existentes (por exemplo os impactes nos 
descritores “ruído” e “qualidade do ar” decorrentes da passagem de veículos pesados pelo interior da 
cidade) e identificasse soluções alterativas que pudessem contribuir para um desenvolvimento mais 
adequado no futuro. 
 

Parecer jurídico 

O presente parecer insere-se no âmbito do acompanhamento da revisão do Plano Diretor Municipal de 
Montemor-o-Novo (PDMMN), nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 
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correntemente designado como Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJGIT), devendo 
ter-se em conta o disposto nos artigos 115.º, n.º 3, 119.º, n.º 3, 124.º, n.º 2 e n.º 3 e 76.º e seguintes desse 
regime, e reveste um caráter estritamente jurídico. 
 
Devem ainda ser tidos em conta o Decreto-Lei n.º 130/2019, de 30 de agosto, que altera e republica o 
Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho (que estabelece os princípios e as normas a que deve obedecer a 
produção cartográfica no território nacional), o Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto (que 
estabelece os critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios de qualificação e as 
categorias do solo rústico e do solo urbano em função do uso dominante, aplicáveis a todo o território 
nacional), bem como o Decreto Regulamentar n.º 5/2019, de 27 de setembro (que fixa os conceitos técnicos 
nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo a utilizar pelos instrumentos de gestão territorial). 
 
Assim, sobre a proposta de Regulamento (…), formulam-se as seguintes observações:  
 

a) No artigo 6.º, n.º 1, alínea d), subalínea i.6) a denominação atualmente correta é “Áreas estratégicas 
de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”, conforme regime jurídico da reserva ecológica 
nacional, na sua versão atual. 

O mesmo se diga relativamente ao artigo 38.º, n.º 1, alínea a) e n.º 7, alínea a). 
 

b) A remissão constante do artigo 39.º, n.º 1 para os artigos 34.º e 35.º aparenta encontrar-se errada. 
A remissão constante do artigo 46.º, n.º 2, alínea d) para o artigo 33.º aparenta encontrar-se errada. 
A remissão constante do artigo 49.º, n.º 3, alínea b) para o artigo 33.º aparenta encontrar-se errada. 
A remissão constante do artigo 51.º, n.º 2, alínea c) para o artigo 33.º aparenta encontrar-se errada. 
A remissão constante do artigo 57.º, n.º 2 para o número 2 do artigo 53.º aparenta encontrar-se errada. 
Sugere-se que se verifique da exatidão da remissão do artigo 61.º, n.º 5 para os artigos 25.º e 26.º. 

 
c) No artigo 47.º, n.º 2 encontra-se a sigla “SRH” sem que, parece-nos, se indique previamente a que 
se refere. 

 
d) No n.º 3 do artigo 78.º, as “estradas municipais” surgem elencadas quer na alínea a) quer na alínea 
c). 

 
e) Por lapso, falta a letra “e” entre as palavras “proteção” e “valorização” na alínea c) do n.º 2 do artigo 
82.º. 

Também parece faltar a palavra “ser”(?) entre as expressões “que venham a” e “delimitadas” no n.º 2 do 
artigo 86.º. 

 
f) Os números 3, 4 e 5 do artigo 84.º referem-se unicamente à “Unidade Operativa de Planeamento e 
Gestão – UOPG1 – Espaço de Atividades Económicas da Courela Nova” mencionada no n.º 2 desse 
mesmo artigo? Parece que sim (atendendo às expressões “A presente UOPG” no n.º 3 desse artigo ou 
“esta UOPG” no n.º 5 do mesmo) mas, nesse caso, tal deverá ficar claramente esclarecido no 
articulado, até porque o n.º 1 desse artigo contém uma norma genética para todas as UOPG (Unidade 
Operativa de Planeamento e Gestão). 

 
g) No artigo 23.º, n.º 1 prevê-se que o solo urbano integra cinco categorias, a saber: “Espaços 
habitacionais” (composta por duas subcategorias, respetivamente, “Espaços Habitacionais – Tipo 1” e 
“Espaços Habitacionais – Tipo 2”), “Espaços urbanos de baixa densidade”, “Espaços de atividades 
económicas” e “Espaços de uso especial”.  
Sucede que, autonomizando-se, em capítulos próprios, a subcategoria “Espaços Habitacionais – Tipo 
1” (Capítulo II do Título VI – Solo Urbano”), a que correspondem os artigos 65.º a 67.º, e a subcategoria 
“Espaços Habitacionais – Tipo 2” (Capítulo III do Título VI – Solo Urbano), a que correspondem os 
artigos 68.º a 70.º, constata-se que os parâmetros de edificabilidade constantes do artigo 70.º (incluído, 
portanto, no Capítulo referente à subcategoria “Espaços Habitacionais – Tipo 2”) dizem respeito, atento 
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o teor desse artigo 70.º, aos “espaços urbanos de baixa densidade”, o que correspondem a uma outra 
categoria de espaço urbano. Perante tal, colocam-se as seguintes questões/dúvidas: porque é que esta 
categoria “Espaços urbanos de baixa densidade” não se encontra autonomizada num capítulo próprio, 
à semelhança das demais categorias de solo urbano (vide artigo 23.º)?; Caso, efetivamente, esse 
artigo 70.º diga respeito a essa categoria “Espaços urbanos de baixa densidade”, quais são, então, os 
parâmetros de edificabilidade para os “Espaços habitacionais – Tipo 2”)?; Mas, pelo contrário,  caso 
este artigo 70.º diga respeito aos “Espaços habitacionais – Tipo 2” (e, por lapso, dele consta “espaços 
urbanos de baixa densidade”) falta, então, regulamentar a categoria “Espaços urbanos de baixa 
densidade”. 

 
h) No n.º 2 do artigo 4.º não se encontram referidas as participações recebidas em sede de discussão 
pública e respetivo relatório de ponderação e a ficha dos dados estatísticos que, de acordo com as 
alíneas e) e f) do n.º 3 do artigo 97.º do RGJIT, devem acompanhar o PDM. 

 
i) Deverá ser verificado o cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 96.º do RGJIT que define o 
conteúdo material que deverá possuir um plano diretor municipal. 

 
j) Deve-se ter também em consideração o disposto no n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual (que aprovou o Sistema Nacional da Defesa da Floresta 
contra Incêndios) onde se determina que “A cartografia da rede de defesa da floresta contra incêndios 
constituída pela rede primária de faixas de gestão de combustível, rede viária florestal fundamental, rede 
de pontos de água e rede nacional de postos de vigia (RNPV), assim como a carta de perigosidade de 
incêndio florestal, constantes dos PMDFCI, devem ser incorporadas e regulamentada nos respetivos 
planos municipais de ordenamento do território.”. 

 

 

Conclusão 
 
Face à apreciação global dos elementos apresentados, considera-se que tendo em conta as 
observações apontadas e os pareceres em anexo, poderá a revisão do PDM de Montemor-o-Novo 
prosseguir para a fase de Discussão Pública, sem prejuízo da necessidade de realização das 
reuniões sectoriais que venham a ser consideradas necessárias. 
 
 
A DSOT 
 
Helena Mourato 
José Macedo 
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DINAV/IEA - 2020/1160 -2, 10/07/2020 – PDM de Montemor-o-Novo 

 

2ª Reunião Plenária da Revisão do PDM de Montemor-o-Novo 

 

 

 

Analisados os elementos disponibilizados na PCGT, constata-se que foram 

tidos em consideração as recomendações da ANAC, estando definida a zona 

de proteção do Aeródromo da Amendoeira. 

As regras e restrições a aplicar na referida zona de proteção e encontram-se 

corretamente definidas no Anexo I do Regulamento, estando conformr o 

ANEXO 14, Volume I, 8ª Edição, da ICAO. 

 

Assim, o parecer da Autoridade Nacional da Aviação Civil é favorável à 

proposta d Plano Direto Municipal de Montemor-o-Novo apresentada. 

 

 

A representante da ANAC no processo de revisão do PDM de Montemor-o-

Novo 

 

 

 

 

Paula Reixa 



 

 

AUTORIDADE NACIONAL DE ELERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL 

COMANDO DISTRITAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO DE ÉVORA 

Parque Industrial e Tecnológico - R. Arquimínio Caeiro – Setor 5,  Lote 8 

7005-304 Évora – Portugal 

T.: 351 266 739 400 | www.prociv.pt 

1/1 

 

PLANO DIRETOR MUNICPAL DE MONTEMOR-O-NOVO 

 

Analisada a documentação disponibilizada na PCGT e considerando que a proteção civil tem 

como finalidade prevenir riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe e 

proteger as pessoas, bens e ambiente refere-se que a proposta de plano apresentada reflete os 

pareceres anteriormente emitidos pelo que se considera que nada há a opor ao desenvolvimento 

do PDM de Montemor-o-Novo. 

Referem-se, no entanto, algumas alterações pontuais a considerar. No Relatório Ambiental a 

legenda da figura 28 - Emissões de gases com efeito de estufa em Montemor-o-Novo -  não 

corresponde à referencia feita no texto - área ardida em incêndios rurais entre 2011 e 2019. 

Ainda no Relatório Ambiental onde se lê Autoridade Nacional de Proteção Civil, deve ler-se 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. 

 

 

Lília Batista 

Tecnica Superior do CDOS Évora 
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PCGT - ID 69 - PDM de MONTEMOR-O-NOVO - PRORROGAÇÃO - Revisão
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arhalt.geral [arhalt.geral@apambiente.pt]
Enviado:quarta-feira, 10 de Fevereiro de 2021 19:13
Para: José Macedo

  
Documento n.º S009417-202102-ARHALT.DRHI, 10 de fevereiro 2021

Processo n.º ARHALT.DRHI.00004.2019

 

 

Ex.mo Sr. Arq.º José Macedo

 

No âmbito do acompanhamento da revisão do PDM de Montemor-o-Novo, após apreciação dos
documentos disponibilizados na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT), em 13 de
janeiro 2021, para a 2.º Reunião Plenária da Comissão Consultiva, a APA/ARH do Alentejo, no
âmbito das suas competências e no que respeita à área de intervenção desta ARH, informa o
seguinte:

·    Relativamente às considerações efetuadas no anterior parecer emitido por esta Agência
(S041721-202007-ARHALT.DRHI) verifica-se que foram acolhidas na sua generalidade, pelo
que se considera que não há nada a opor ao desenvolvimento do Plano.

·    No que concerne ao Relatório Ambiental da Avaliação Ambiental Estratégica, para além das
matérias relacionadas com Recursos Hídricos, cujas recomendações constam do parecer
emitido pela APA/ARH Tejo e Oeste, os contributos desta Agência nas restantes matérias da
sua competência serão remetidos posteriormente à CCDR Alentejo.

·    A título de pormenor, verifica-se que as alíneas b) e j) do n.º 4 do artigo 10.º do
Regulamento apresentam conteúdos iguais.

 

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

arhalt.geral@apambiente.pt

 

apambiente.pt

 

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!
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Enviado:segunda-feira, 22 de Fevereiro de 2021 19:12
Para: José Macedo

  
Documento n.º S011875-202102-ARHALT.DRHI,22 de fevereiro 2021

 

Processo n.º ARHALT.DRHI.00004.2019

 

 

Ex.mo Sr. Arq.º José Macedo

 

Em aditamento ao nosso e-mail n.º S009417-202102-ARHLT.DRHI, de 10 de fevereiro, já inserido
na PCGT, apresentam-se de seguida os contributos relativos à aplicação do regime jurídico de
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) da Revisão do PDM de Montemor-o-Novo.

Analisando-se o Relatório Ambiental (RA) disponibilizado, de dezembro de 2020, consideram-se
oportunos os seguintes comentários/recomendações:

a)   Julga-se que, genericamente, o RA se encontra bem estruturado e segue uma metodologia
alinhada com o enquadramento legal e com as boas práticas existentes em matéria de
avaliação ambiental, para esta fase do procedimento de AAE.

b)   No capítulo da Introdução, página 1 do RA, deve ser atualizada a referência ao Regime
Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial – Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio,
que revoga o Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro.

c)     Para além dos guias utilizados (APA, 2007 e DGOTDU, 2008), recomenda-se ter em conta
os seguintes guias e informação técnica:

·        Guia de Melhores Práticas para AAE, publicado em 2013, que consiste numa versão

revista e atualizada do anterior guia, clarificando os conceitos e a execução da AAE

como uma avaliação de carácter estratégico, promovendo as técnicas mais

frequentemente utilizadas e apresentando exemplos de boas práticas;

·        Guia orientador – revisão do PDM, publicado em 2019 pela Comissão de Coordenação e

Desenvolvimento Regional de Centro (CCDRC), o qual reúne contributos técnicos de

vários organismos da Administração Central e do Setor Empresarial do Estado,

nomeadamente da APA - documento disponível no sítio eletrónico da CCDRC;

·        O Ordenamento do Território na Resposta às Alterações Climáticas – Contributo para os

PDM, publicado em Maio de 2019 pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) – disponível no sítio eletrónico da

referida CCDR;

·        ‘Nota Técnica, A Fase de seguimento em sede dos procedimentos de AAE de Planos e

Programas’, da APA, datada de abril 2020, documento que foi enviado à CM em anexo

ao Ofício S029600-202005-DAIA.DAP, enviado por e-mail a 15/06/2020;

·        ‘Nota Técnica - Declaração Ambiental em sede dos procedimentos de AAE de Planos e

Programas’, da APA, datada de abril 2020, que foi remetida à CM em anexo ao ofício

acima referido.

De referir que este ofício não obteve resposta por parte da CM.

d)   Julga-se que o capítulo 3 poderia chamar-se objeto de avaliação, que é efetivamente a
revisão do PDM.

e)   No ponto 3.2 é referido que “A avaliação ambiental realizada baseou-se nos documentos
que constituem e acompanham o Plano, designadamente no Regulamento, no Relatório de
Fundamentação, na Planta de Ordenamento e na Planta de Condicionantes.” No entanto, a

legislação relativa à avaliação ambiental de planos e programas prevê que o processo de
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legislação relativa à avaliação ambiental de planos e programas prevê que o processo de
planeamento e o exercício de AAE sejam feitos em simultâneo, de forma a aproveitar as
potencialidades e a utilidade da AAE enquanto instrumento de suporte à decisão, a nível
estratégico.

f)    Por outro lado, importa salientar que uma das maiores vantagens da AAE é a identificação
de opções alternativas de desenvolvimento, pelo que a AAE deste plano deveria ter sido
focalizada na preparação da melhor opção possível, numa ótica de sustentabilidade. No
entanto, no RA é afirmado que “não foram consideradas alternativas à estratégia proposta
considerando-se que a mesma responde às melhores opções a serem tomadas para o
desenvolvimento do território concelhio”, pelo que se questiona a utilidade do exercício de
AAE realizado.

g)   Relativamente ao Quadro de Referência Estratégico (QRE), verifica-se que estão em falta

alguns instrumentos da política nacional relevantes neste âmbito. Assim, propõe-se

considerar adicionalmente:

·        Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 200), aprovada pela
RCM n.º 56/2015, de 30 de julho, que concretiza as orientações nacionais em matéria
de políticas de adaptação às Alterações Climáticas.

·        Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050), aprovado pela RCM n.º
107/2019, de 1 de julho, que explora a viabilidade der trajetórias que conduzem à
neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de descarbonização e estima o
potencial de redução dos vários setores da economia nacional, como sejam a energia e
indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas e outros usos de solo,
e os resíduos e águas residuais.

·        Plano Nacional Energia e Clima 2020 (PNEC 2020), aprovado pela RCM n.º 53/2020, de
10 de julho, que estabelece para 2030 uma meta de 47% de energia proveniente de
fontes renováveis e uma redução no consumo de energia primária de 35%, assinalando
a aposta do país na descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade
carbónica em 2050.

·        Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela
RCM n.º 130/2019, de 2 de agosto, que complementa e sistematiza mos trabalhos
realizados no contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de
implementar medidas de adaptação. O P3-AC abrange diversas medidas integradas em
oito linhas de ação, como a prevenção de incêndios rurais, a resiliência dos
ecossistemas, a prevenção das ondas de calor, doenças, pragas e espécies invasoras,
a proteção contra inundações, a proteção costeira e a capacitação, sensibilização e
ferramentas de adaptação.

·        Estratégia Nacional para o Ar 2020 (ENAR 2020), RCM n.º 46/2016, de 26 de agosto.

·        Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 2020+ (PERSU2020+), aprovado
pela Portaria n.º 241-B/2019, de 31 de julho. Este Plano constitui um ajustamento às
medidas vertidas no Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020),
aprovado pela portaria n.º 187-A/2014, de 17 de setembro, com vista a corrigir a
presente trajetória e projetar o esforço na concretização das novas metas
estabelecidas.

h)   Importa referir que a RCM n.º 53/2020 decidiu revogar o PNAC 2020/2030, aprovado pela
RCM n.º 56/2015, de 30 de julho, o PNAEE e o PNAER, aprovados pela RCM n.º 20/2013, de
10 de abril, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021, pelo que os mesmos poderão ser
retirados do QRE.

i)     O Relatório Ambiental, a desenvolver, deverá verificar adicionalmente a afinidade das
Questões Estratégicas do Plano e os Objetivos Estratégicos estabelecidos para os
instrumentos de política e planeamento sugeridos anteriormente.

j)    Relativamente à identificação dos Fatores Críticos para a decisão (FCD), o “Guia de
Melhores Práticas para Avaliação Ambiental” (2012) recomenda que deve ser feita através
de um esforço de síntese para que os FCD sejam poucos mas holísticos, integrados e
focados. E avança que, para que seja assegurado o foco estratégico da avaliação
ambiental, o número de FCD deve ser entre três e cinco, nunca ultrapassando os sete.
Desta forma, julga-se que os seis FCD definidos na AAE da Revisão do PDM de Montemor-
o-Novo são excessivos.

k) Julga-se que as oportunidades e riscos, apresentadas por FCD, deveriam ser apresentados
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k)   Julga-se que as oportunidades e riscos, apresentadas por FCD, deveriam ser apresentados
de forma separada.

l)     Considera-se que as diretrizes para seguimento apresentadas por FCD são em número
excessivo e carecem de algum tipo de priorização.

m)  Não foi apresentado nenhum Resumo Não Técnico (RNT), previsto ao abrigo da alínea i) do
número 1 do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua atual
redação. Assim, sugere-se que seja elaborado um RNT que deverá acompanhar o Relatório
Ambiental que será sujeito a consulta pública. O RNT deverá ser efetuado com recurso a
linguagem própria, simples, clara, concisa e sem termos técnicos, acessível a todos os
públicos. Deverá ser um documento autónomo e sintético, não ultrapassando as 20
páginas.

n)   De acordo com as Boas Práticas para a AAE recomenda-se que o RA apresente as
autoridades ambientais e de saúde a consultar nesta fase e identifique o público-alvo e
ONG que eventualmente se poderão pronunciar sobre este Relatório, pelo que deve
igualmente ser retificado no RA a submeter a consulta pública.

Importa referir que, em simultâneo com a versão final da Revisão do PDM de Montemor-o-Novo
deverá ser elaborado o Relatório Ambiental final, que incorpore o resultado das consultas
institucional e pública.

Posteriormente, deverá ser elaborada e enviada a esta Agência e às restantes ERAE consultadas a
Declaração Ambiental, de acordo com o Artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio.

Sugere-se ainda que, aquando da publicação da aprovação desta Revisão em Diário da República,
seja feita alusão ao facto de o mesmo ter sido sujeito a um procedimento de AAE.

Alerta-se para a obrigação legal de avaliar e controlar os efeitos significativos no ambiente
decorrentes da aplicação e execução do Plano, verificando a adoção das medidas previstas na
Declaração Ambiental, a fim de identificar atempadamente e corrigir os efeitos negativos
imprevistos (n.º 1 do art. 11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007). Os resultados do controlo devem ser
divulgados pela entidade responsável pelo Plano, através de meios eletrónicos, e atualizados com
uma periodicidade mínima anual, devendo ainda ser remetidos à APA.

Em conclusão, face ao acima exposto, concorda-se, na generalidade, com o RA analisado
considerando, contudo, que devem ser tidas em consideração as sugestões e recomendações
mencionadas no presente parecer na elaboração do RA final a sujeitar a consulta pública.

 

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

arhalt.geral@apambiente.pt

 

apambiente.pt

 

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!
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(Solicita-se que na resposta seja indicada a referência deste documento)

ARH do Tejo e Oeste

Rua Artilharia Um, 107

099-052 Lisboa

Tel: (+351) 218 430 400

e-mail: arht.geral@apambiente.pt

apambiente.pt

CCDR Alentejo - Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo

Avenida Engº. Arantes e Oliveira, 193
7004-514 - ÉVORA

S/ referência Data N/ referência Data

13/01/2021

S006801-202102-

ARHTO.DPI

Assunto: PCGT - ID 69 - PDM - MONTEMOR-O-NOVO-PRORROGAÇÃO - Revisão - 
Convocatória para 2ª Reunião Plenária - Revisão PDM Montemor-o-Novo – 
Parecer ARHTO

No âmbito da revisão do PDM de Montemor-o-Novo o município procedeu à revisão da 
delimitação da REN Bruta para o concelho, aprovada e publicada pela CCDR Alentejo, em Diário 
da República, por Despacho n.º 3635/2019, de 25 de fevereiro de 2019, após reformulação 
acompanhada pela CNT. 

Em 10/01/2020 foi emitido parecer pela APA/ARH Alentejo relativamente aos elementos iniciais 
do plano: Relatório de Fatores Críticos de Decisão e Estudos de Caracterização e Diagnóstico do 
município. Foi realizada a primeira reunião plenária com parecer emitido pela APA/ARH Alentejo. 
Nesta ocasião a APA/ARH Tejo e Oeste fez referência à necessidade de inclusão de um articulado 
específico para a ocupação em Zonas Ameaçadas pelas Cheias nomeadamente o art.º 10.º da 
proposta de Regulamento. Foi ainda dada nota da impossibilidade de visualização do Relatório 
Ambiental pelo que não foi emitido parecer sobre o mesmo.

Com a convocatória para a segunda reunião plenária foram disponibilizados na PCGT, em 
13/01/2021, nomeadamente, os elementos fundamentais do plano: Regulamento, Planta de 
Ordenamento e de Condicionantes e elementos que acompanham o plano - relatório de 
fundamentação do Plano, planta de REN e a AAE.

Da análise efetuada a estes elementos, no âmbito das competências e área de jurisdição da 
APA/ARH Tejo e Oeste, atento o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, 
cabe comunicar o seguinte:

1) No que respeita à REN e não obstante a aprovação e publicação ocorrida em fevereiro 
de 2019, deverá ser assegurada a adaptação da delimitação de forma a ser dado 
cumprimento ao novo Regime Jurídico da REN, publicado pelo Decreto-Lei n.º 
124/2019, de 28 de agosto, nomeadamente no que refere à delimitação das cabeceiras 
integradas na tipologia AEIPRA. As cabeceiras das linhas de água deverão ser 
delimitadas em conformidade com o prazo estabelecido no quadro legal em vigor.

mailto:arht.geral@apambiente.pt
https://www.apambiente.pt/
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2) Em relação à proposta de Plano Diretor Municipal, emite-se parecer favorável 
condicionado à revisão do Regulamento, da Planta de Ordenamento e de 
Condicionantes do Domínio Hídrico nos seguintes termos:

a. No que respeita ao domínio hídrico foram representadas, na planta de 
condicionantes em PDF, as linhas de água de escoamento temporário ou 
permanente às quais é devida servidão administrativa, nos termos da Lei da 
Água. Esta informação não estava acessível nos ficheiros geodatabase 
remetidos, pelo que para representação na carta de condicionantes deverão 
utilizar-se como referência os cursos de água cartografados na carta militar 
1:25000, incluindo os planos de água existentes.

b. A servidão do domínio hídrico é aplicável ao leito e margens dos cursos de água, 
embora apenas os leitos tenham sido representados nas plantas de 
Condicionantes do Domínio Hídrico.

c. Na planta de Condicionantes os cursos de água apresentam descontinuidades 
que deverão ser revistas e corrigidas.

d. Na Planta de Ordenamento, as zonas inundáveis deverão ser totalmente 
representadas, sem exclusões. As exclusões apenas são previstas no âmbito do 
regime da REN, não sendo aceitáveis para esta tipologia.

e. Para as duas albufeiras de águas públicas, albufeira da Freixeirinha, de utilização 
livre, e albufeira de Minutos, de utilização protegida, os usos e ações no plano 
de água, zona reservada (100m medidos a partir do NPA) e zona terrestre de 
proteção (500m medidos a partir do NPA), são regulamentados pelo Decreto de 
Lei n.º 107/09, de 15 de maio. Assim, os usos e ações propostos no 
Regulamento do PDM carecem da necessária compatibilização com o disposto 
no referido diploma, nomeadamente quanto aos parâmetros de edificabilidade 
previstos para solo rústico, designadamente os previstos para os Espaços 
Florestais e Espaços Agrícolas, sempre que estes se sobrepõem às zonas 
reservada e terrestre de proteção referidas anteriormente.

De referir que o art.º 10.º da proposta de Regulamento do PDM de Montemor-o-Novo 
incluiu as recomendações da APA/ARHTO no que respeita à ocupação de Zonas inundáveis/ 
Zonas Ameaçadas pelas Cheias no PDM de Montemor-o-Novo, concordando-se com este 
articulado.

Acresce ainda informar que atento o formato das peças gráficas desenhadas recebidas em 
geodatabase se sugere, de futuro, o envio de um projeto em formato MPK com o conjunto 
da informação organizado em conformidade com as plantas em PDF.

3) Parecer favorável à proposta de Relatório Ambiental, incluindo-se as seguintes 
recomendações:

a. Atualização do capítulo relativo à REN tendo em conta a delimitação publicada 
em 2019.
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b. Caracterização do nível de atendimento com sistema público de abastecimento 
de água, não apontado para a situação de referência, e caso seja inferior às 
metas definidas a nível nacional, definição do indicador para avaliação futura 
nesse nível de serviço.

c. No ponto 5.5.4 Diretrizes para o seguimento, em “Promover a proteção e 
preservação dos recursos hídricos do concelho”, adoção do seguinte texto: 
“Promover a proteção e valorização dos recursos hídricos e a requalificação da 
rede hidrográfica do concelho”, visando, nomeadamente, o restabelecimento de 
galerias ripícolas, a eliminação de barreiras ao escoamento e a limpeza e 
manutenção de linhas de água.

d. Ponderar a inclusão no ponto 5.6.1.3 de um subcapítulo que preveja a avaliação 
da ocorrência de inundações fluviais tendo presente o risco existente no 
território.

Acresce referir a importância dos indicadores previstos no que respeita ao acesso às 
redes de drenagem de águas residuais "População abrangida por tratamento de águas 
Residuais” e “Reforço do grau de cobertura da rede separativa de drenagem de águas 
residuais”.

Em síntese, e devendo ser cumpridas as condições acima identificadas:

i) Emite-se parecer favorável condicionado à proposta de revisão do Regulamento do 
PDM.

ii) Emite-se parecer favorável à proposta de Relatório Ambiental.

Com os melhores cumprimentos,

A Administradora Regional da ARH Tejo e Oeste

Susana Fernandes



Município de Coruche
Câmara Munic ipa l

Exm.º(a) Senhor(a)
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo
Avª Engº Arantes e Oliveira, 193 
7000-514 ÉVORA

V/Referência V/Comunicação de Ofício n.º Proc.º Data:
1351 17/02/2021

Assunto: 2ª Reunião Plenária de Revisão do PDM de Montemor-o-Novo

Ex.mo Senhor,

Em cumprimento do despacho do Sr.  Presidente da Câmara,  datado de 16/02/2021, 

exarado  na  informação  interna  n.º  1069  de  16/02/2021,  somos  a  informar  que  o 

município de Coruche emite parecer favorável à proposta apresentada e discutida na 2ª 

Reunião Plenária de Revisão do PDM de Montemor-o-Novo, mantendo-se assim o sentido 

da  1ª  Reunião,  atendendo  que  as  considerações  manifestadas  foram 

acolhidas/melhoradas.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Câmara

(Francisco Silvestre de Oliveira)

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa.
Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.

Anexo:
HC/
Or.:SOTSIG

Praça da Liberdade, 2100-121 Coruche – NIF 506 722 422
Tel.: (+351) 243 610 200 | Fax: (+351) 243 240 890

geral@cm-coruche.pt | www.cm-coruche.pt
Página 1 de 1 | DI001.E01

http://www.cm-coruche.pt/
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FW: PCGT - ID 69 - PDM - MONTEMOR-O-NOVO-PRORROGAÇÃO - 2ª Reunião Plenária PDM Montemor o Novo
z- CME.DORU [cme.doru@cm-evora.pt]
Enviado:quinta-feira, 11 de Fevereiro de 2021 12:10
Para: José Macedo; expediente
Cc: DORU- Sofia Fialho  [sofiafialho@cm-evora.pt] ; DORU- Isabel Maria Coelho  [isabel.coelho@cm-evora.pt] 

  
N/ Ref.ª: DIST 2019/35611
Proc.º 758/DORU
 
 
Exmos Senhores,
 
Conforme despacho de 10/02/2021, da Chefe de Divisão de Ordenamento e Reabilitação Urbana, venho por este meio informar que rela�vamente à atual fase de
desenvolvimento dos trabalhos de revisão do PDM de Montemor-o-Novo a Câmara Municipal de Évora emite parecer favorável.
 
Com os melhores cumprimentos,
 
 

 Diná Rodrigues

Coordenadora Técnica 

E: dina.rodrigues@cm-evora.pt

Câmara Municipal de Évora

Divisão de Ordenamento e Reabilitação Urbana

Secção de Apoio Administrativo

T: +351 266 777 000 - F: +351 266 702 950

 
. . .

 
 
-----Mensagem original----- 
De: pcgt.apoio@dgterritorio.pt [mailto:pcgt.apoio@dgterritorio.pt]  
Enviada: quarta-feira, 13 de janeiro de 2021 14:50 
Para: DORU- Sofia Fialho 
Cc: pcgt@ccdr-a.gov.pt 
Assunto: PCGT - ID 69 - PDM - MONTEMOR-O-NOVO-PRORROGAÇÃO - 2ª Reunião Plenária PDM Montemor o Novo
 
ESTA É UMA MENSAGEM PROVENIENTE DA PCGT - NÃO RESPONDA PARA ESTE ENDEREÇO, FAÇA-O PARA O ENDEREÇO DO REMETENTE (VER JUNTO DA ASSINATURA)
 
Dados para a reunião:
 
Assunto: 2ª Reunião Plenária revisão PDM Montemor o Novo
Hora: 10 fev 2021 11:00 Lisboa
 
Entrar na reunião Zoom
h�ps://zoom.us/j/95710458828?pwd=TUxYU0piVWFERWlvczJBTjlQaHNnZz09
Link para a videoconferência:
ID da reunião: 957 1045 8828
Senha de acesso: 203256
 
 
Não foram anexados ficheiros pelo remetente.
 
Também pode consultar esta mensagem e eventuais ficheiros anexados no separador MENSAGENS do processo acima iden�ficado, acedendo à PCGT através do endereço
h�ps://pcgt.dgterritorio.gov.pt/, u�lizando as respe�vas credenciais.
 
Com os melhores cumprimentos,
José Macedo
jose.macedo@ccdr-a.gov.pt
CCDR Alentejo
 
 

https://webmail.ccdr-a.gov.pt/owa/redir.aspx?C=0HFDgZxApt7DOZ9MOLmOQtiQtW2U1Qf9m2Oz7dP6qgN6dP2wl87YCA..&URL=mailto%3adina.rodrigues%40cm-evora.pt
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https://webmail.ccdr-a.gov.pt/owa/redir.aspx?C=V8sZ68J7QX3Y5hsNrusKvpbALLopRBG5TRb__tf7R4Hn1P-wl87YCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.cm-evora.pt%2f
https://webmail.ccdr-a.gov.pt/owa/redir.aspx?C=L29bvb-8EBuND_4Bz69_nxWJKaidhbZdREB2WBPYwLbn1P-wl87YCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.instagram.com%2fevora_portugal%2f
https://webmail.ccdr-a.gov.pt/owa/redir.aspx?C=UMVvgT8nMGqUvvtqJvJ6rla8MlQbXbbMj0OQXTqfl47n1P-wl87YCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fuser%2fmunicipioevora


 

 

Mod.DGADR 05.01 Rev.09 

 
 
 
 
 
 
   jose.macedo@ccdr-a.gov.pt 
   rdionisio@cm-montemornovo.pt 
 
 
 
 
 
Sua Referência   Sua Data  Nossa Referência Data   

Email PCGT - entrada na 
DGADR n.º 127 

19/01/2021 N.º Of_DSTAR_DOER_DOC00002149_2021 05/02/2021 

Procº.    Procº. 486_2021    

ASSUNTO:   Parecer aos documentos da revisão do PDM de Montemor-o-Novo – 2.ª reunião plenária da 
comissão consultiva, em 10/02/2021. 

 

No âmbito do acompanhamento da revisão do PDM de Montemor-o-Novo, após análise dos documentos finais 

disponibilizados na PCGT, a DGADR tem a referir o seguinte: 

1. A DGADR tutela, no concelho de Montemor-o-Novo, o Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos 

(AHMinutos) que integra a área beneficiada e as infraestruturas de rega, drenagem e viária, 

consubstanciado no regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola (RJOAH), traduzido no 

Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril e 

legislação complementar, de que se salienta o Regulamento Definitivo do Aproveitamento Hidroagrícola 

dos Minutos (RDAHM), aprovado por despacho de 23/10/2014, de sua Ex.ª a Sr.ª Ministra da Agricultura e 

do Mar, publicado pelo Aviso n.º 13363/2014, no Diário da República, 2.ª série, n.º 233, de 02/12/2014.  

2. A Associação de Beneficiários da Barragem dos Minutos (ABBM) é a entidade concessionária da obra de 

rega, competindo-lhe, nomeadamente, a gestão e conservação da mesma. 

3. Assim, qualquer intervenção na área beneficiada ou com implicações nas infraestruturas do AHMinutos e 

respetivas faixas de proteção, de pelo menos 5 metro para cada lado das mesmas, é objeto de parecer 

prévio vinculativo da DGADR, consultada previamente a Associação de Beneficiários, nos termos do 

regime jurídico, de que se salienta o estipulado no RDAHM. 

4. As áreas beneficiadas integram a RAN, como definido no ponto 3 do art.º 8.º do respetivo regime (Decreto-

Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro).  

Ex.º Senhor  

Presidente da CCDR Alentejo 

Av. Eng.º Arantes e Oliveira, 193 

7004-514 Évora 
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5. As áreas propostas para exclusão do AHMinutos, no perímetro urbano de Fazendas dos Cortiços, como 

traduzidas na planta de condicionantes da revisão do PDM, após a sua entrada em vigor, ficam sujeitas ao 

disposto no art.º 101.º do Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

86/2002, de 6 de abril e à proteção das infraestruturas existentes e salvaguarda das respetivas faixas de 

proteção. A localização exata das infraestruturas deverá ser confirmada no terreno, caso a caso, com o 

acompanhamento da Associação de Beneficiários. 

6. No período em que decorreram os trabalhos da revisão do PDM, o AHMinutos foi objeto de ampliação (para 

uma área total de cerca de 1979 ha, mantendo-se o n.º de beneficiários de 162), tendo sido os projetos de 

execução associados à mesma aprovados por despacho de Sua Excelência a Senhora Ministra da 

Agricultura, de 14/02/2020, o qual fixou também os novos limites do perímetro hidroagrícola, como 

determinado no n.º 1, do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho, com a redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril.  

7. Essa alteração do AHMinutos implicará, nesta fase, o ajuste dos diversos documentos da revisão do 

PDM, em particular no que respeita à cartografia, nomeadamente as plantas de condicionantes e de 

ordenamento, a delimitação da RAN e o Relatório da RAN (Volume III, ponto 2 - RAN), devendo os 

restantes documentos ser ajustados em conformidade.  

8. Sobre os documentos finais da proposta de revisão, tem-se ainda a mencionar o seguinte: 

8.1. Regulamento: 

8.1.1.  No Artigo 8º - Aproveitamentos hidroagrícolas, acrescentar o seguinte: 

1 No AHMinutos, as operações urbanísticas e demais ações admitidas no solo rústico e no 

solo urbano, devem salvaguardar as infraestruturas e respetivas faixas de proteção de 5 m 

para cada lado do seu eixo, nos termos do RDAHM, estando sujeitas a parecer prévio 

vinculativo da entidade com competência na matéria. 

2 Nas áreas beneficiadas pelo AHMinutos, objeto de reclassificação como solo urbano, no 

perímetro urbano de Fazendas dos Cortiços, os prédios ou parcelas de prédios que o 

integram, serão objeto de exclusão da área beneficiada, nos termos do respetivo regime 

jurídico, por meio de aprovação da exclusão pelo membro do Governo competente, do 

pagamento do devido montante compensatório e da garantia do não comprometimento 

das infraestruturas instaladas e respetivas faixas de proteção. 

3 Não são admissíveis quaisquer operações urbanísticas nas áreas referidas no número 

anterior, sem prévia exclusão do prédio da área beneficiada. 
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4 Os prédios sitos nas áreas beneficiadas a que se refere o n.º 2 e nos quais existam 

edificações, devem ser objeto do procedimento de exclusão ali mencionado. 

8.1.2. Capítulo III - Equipamentos e Infraestruturas, Artigo 17º - Proteção a captações de águas 

subterrâneas para abastecimento público – Nas alíneas h) dos pontos 4 e 5, nas zonas de proteção 

intermédia e alargada, onde se condiciona ou interdita a prática de agricultura intensiva e 

superintensiva, excecionar para as áreas de aproveitamento hidroagrícola. 

8.1.3. Artigo 36º - Princípios gerais de ocupação, Capítulo I - Disposições Gerais em solo rústico, 

ponto 5 – Neste ponto restringem-se, para o concelho, as áreas a ocupar por estufas, túneis 

elevados e estufins para produção agrícola que ficam limitadas a uma percentagem máxima de 

ocupação de 30 % da área total da propriedade. Entende-se que esse limite de 30% é restritivo da 

atividade agrícola pelo que se deverá excecionar esta regra para o AH, uma vez que com a 

introdução do regadio se criaram condições para uma agricultura mais intensiva nomeadamente com 

utilização de abrigos (túneis, estufas, etc). 

8.1.4. Artigo 37º - Edificação isolada, do Capítulo I - Disposições Gerais, em solo rústico. – alínea b) 

do ponto 1. – No AHMinutos deverá excecionar-se esta regra de edificabilidade para a instalação de 

estufas. 

9. Na condicionante Recursos Florestais e Perigosidade de Incêndio e correspondente planta de 

condicionantes (I.3.2) ajustar as áreas, de modo a não haver sobreposição com o AHMinutos. 

10.  Volume III.2, RAN - Volume III.2.1, Acertos cartográficos e exclusões do Aproveitamento 

Hidroagrícola dos Minutos (abril 2019 (atualizado agosto 2020)) e – Estes volumes terão de ser 

atualizados, nomeadamente com uma adenda que avalie as implicações com o AHMinutos, integrando a 

área beneficiada aprovada em 14/02/2020 e a alteração dos traçados das infraestruturas de rega.  

11. Na Planta III.2.1.1 - Perímetro Hidroagrícola dos Minutos na área do aglomerado de Fazendas do 

Cortiço (abril 2019) está omissa uma área do AH, consignada para exclusão do mesmo (anexo 2 - área 

envolvida com circunferência a cor de rosa). Acresce referir que na área do campo de jogos (equipamento), 

no perímetro urbano, o AH foi ajustado, tendo sido suprimida essa área com a aprovação do PE, em 

14/02/2020. 

 

12. Em conclusão, face ao atrás exposto, ao abrigo do regime jurídico das obras de aproveitamento 

hidroagrícola, Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 86/2002, de 

6 de abril e legislação complementar, a DGADR emite parecer favorável á proposta de revisão do PDM 



 

 

Mod.DGADR 05.01 Rev.09 

de Montemor-o-Novo, condicionado a que na mesma sejam incorporadas as situações apresentadas 

nos pontos 7 a 11 do presente parecer. 

Com os melhores cumprimentos 

 
A Sub-Diretora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabel Passeiro 
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ANEXOS: 

1 - Localização das zonas de proteção às captações no AH dos Minutos. (fontes: informação digital do 

processo/CMMN e plataforma do GoogleEarth Pro). 
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2 – Áreas a excluir do AHMinutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AC, JM 



 

Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício  
Sta. Maria) 
1069-203 Lisboa 
Tel.: 217 922 700/800 
Fax: 217 939 540 
recursos.geologicos@dgeg.gov.pt  
www.dgeg.gov.pt 

Área Norte: 
Rua Direita do Viso, 120 
4269 - 002 Porto 
Telef.: 226 192 000 
Fax: 226 192 199 

Área Centro: 
Rua Câmara Pestana, 74  
3030 - 163 Coimbra  
Telef.: 239 700 200  
Fax: 239 700 299 

Área Sul – Alentejo: 
Zona Industrial de Almeirim, 
lote 18 
7005-639  Évora 
Telef.: 266 750 450 

Área Sul – Algarve: 
Rua Prof. António Pinheiro e 
Rosa, 1 
8005 - 546 Faro 
Telef.: 289 896 600 
Fax: 289 896 691 

 

 

 

Colocado diretamente na plataforma PGT 

 

Sua referência: Sua comunicação: Nossa referência: 

  DSEF-RG/2021 

ASSUNTO: 

 

Parecer DGEG – Revisão PDM Montemor-o-Novo 

 

 
Exmos. Senhores, 
 
Na sequência dos pedidos recebidos através da Plataforma Colaborativa dos Instrumentos de Gestão 
Territorial – PCGT e que tiveram por base a solicitação da C M de Montemor-o-Novo para a realização da 
2ª Reunião Plenária da Revisão do PDM de Montemor-o-Novo, junto se enviam os comentários desta 
Direção Geral. 
 
 

I – Comentários ao projeto de Regulamento da Revisão do PDM de Montemor-o-Novo, datado de 
novembro de 2020, e respetivas Cartas de Ordenamento e de Condicionantes, no âmbito do exercício 
de revelação e beneficiação de massas e depósitos minerais e respetivos anexos incluindo instalações 
de resíduos de extração. 

  
Após consulta dos elementos e documentos que nos foram disponibilizados na Plataforma Colaborativa dos 
Instrumentos de Gestão Territorial – PCGT referentes ao Processo 69 - Revisão do PDM de Montemor-o-
Novo, tecem-se os seguintes comentários: 
 
1- Artigo 5º - Conceitos e definições 
As áreas relacionadas com os recursos geológicos fazem parte deste artigo contudo os respetivos termos 
definidos não constam nem do corpo do Regulamento nem das Cartas de Condicionantes e de 
Ordenamento. Situação que propomos seja alterada ou seja considera-se que as áreas afetas aos recursos 
geológicos devem fazer parte do corpo do regulamento (Capítulo V) e quando aplicável nas cartas de 
condicionantes e ordenamento. 

“2- e) Área de exploração consolidada - área onde ocorre uma atividade produtiva significativa de 
depósitos minerais e, ou, de massas minerais cujo desenvolvimento deverá ser objeto de uma abordagem 
global tendo em vista o racional aproveitamento do recurso geológico; 
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f) Área Potencial de recursos geológicos - área cujo potencial geológico carece de um aprofundar do seu 
conhecimento tendo em vista as funções desempenhadas pelos recursos geológicos ou sitas em unidade 
geológica em que os estudos existentes, ou a realizar, possibilitam inferir a existência de recursos 
passíveis de exploração sendo esta previsível ou até pretendida.“ 
 

2- No artigo 6.º 1-b) são consideradas as seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública ao uso do solo constantes na legislação em vigor, no domínio dos Recursos Geológicos: 

“i) Pedreira de Benafessim (ativa); 
ii) Pedreira da Terra das Freiras (suspensa); 
iii) Área de Recuperação Ambiental, sob a jurisdição da EDM - Empresa ..., S.A.; 
iv) Contratos de prospeção e pesquisa;“. 

 
Efetivamente consta da Planta de Condicionantes a representação gráfica das 2 pedreiras: 

- Nº 3897 denominada Herdade do Benafessim, em atividade e explorada pela “Mota Engil“, 
- Nº 4707 denominada Terra das Freiras, que se encontrava em abandono pela “Lusobritas“ pelo que 

informa-se que em 2020.11.04 foi averbada a caducidade no respetivo processo. 
 
7- O n.º 3-a) do artigo 49.º e o n.º 3-b) do artigo 51.º englobam os “estabelecimentos industriais afetos à 
atividade extrativa ou de transformação primária de produtos minerais e as respetivas construções de 
apoio” como usos compatíveis com os Espaços florestais de produção - F(p) e Espaços de uso múltiplo 
agrícola e florestal - F(um), respetivamente. 
 
8- No entanto, não é referida explicitamente a admissão do exercício das atividades de prospeção, pesquisa 
e exploração de recursos geológicos, enquanto usos complementares ou compatíveis destes Espaços 
Agrícolas e Espaços Florestais.  
 
Apesar de poder ser entendida a sua permissão enquanto uso complementar ou compatível destes Espaços, 
ao poder ser integrado nas “outras atividades económicas que contribuam para o reforço da base 
económica e para a promoção do emprego nos espaços rurais, desde que devidamente justificada a sua 
integração em solo rústico, …”, conforme preveem o n.º 2-d) do artigo 46.º, o n.º 3-b) do artigo 49.º e o n.º 
2-c) do artigo 51.º; 
propõe-se que esta admissão seja introduzida de forma explícita junto aos usos complementares ou 
compatíveis destes Espaços Agrícolas e Espaços Florestais.  
 
Até porque a justificação para a sua integração em solo rústico, se englobados naquelas outras atividades 
económicas, deve assegurar “os princípios gerais de ocupação previsto no artigo 33.º”, princípios esses que 
nos parece não se poderem enquadrar. 
 
Por outro lado, como entender que sejam permitidos como usos compatíveis com aqueles Espaços, os 
Anexos de Pedreira que devem estar na proximidade do local de extração, conforme refere o n.º 3-b) do 
artigo 46.º, e não seja referida explicitamente a admissão do exercício das atividades de prospeção, 
pesquisa e exploração de recursos geológicos, enquanto usos complementares ou compatíveis destes 
Espaços Agrícolas e Espaços Florestais. 
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9- No Capítulo V - Espaços de Exploração de Recursos Geológicos – EG, foram estabelecidos os artigos: 
 
“Artigo 52º - Identificação e objetivos 
1 - Os espaços afetos à exploração de recursos geológicos correspondem às áreas de exploração das massas 
minerais. 
 
O texto deverá ser corrigido para: 
1 - Os espaços afetos à exploração de recursos geológicos correspondem às áreas de exploração de massas 
e/ou depósitos minerais. 
 
 
Artigo 53º - Usos e parâmetros de edificabilidade 
1 - Os espaços de exploração de recursos geológicos destinam-se à exploração de massas minerais e 
atividades conexas.  
 
O texto deverá ser corrigido para: 
Os espaços de exploração de recursos geológicos destinam-se à exploração de massas e/ou depósitos 
minerais e atividades conexas. 
 
 
Melhores cumprimentos, 
 
 
 
Patrícia Falé 
Diretora de serviços 
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MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
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Comando Territorial de Évora 
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NIF 600008878 ● Rua D. Vasco, 42, 7050-226 Montemor-o-Novo ● Tel: 266898050 ● Fax: 266898058 ● 
Email:ct.evr.dmmn@gnr.pt

S/ referência S/ comunicação N/ referência N/ comunicação
   NºS014271-202102-CTer 
Évora
   Pº040.05.03

10/02/2021

ASSUNTO: Parecer sobre a revisão do PDM de Montemor-o-Novo

Relativamente ao assunto em epígrafe, e na sequência da disponibilização na 

PCGT da proposta do plano previsto na alínea b) do no n.º 1 do artigo 13º da Portaria 

n.º 277/2015, de 10 de setembro, o parecer da Guarda Nacional Republicana, no 

âmbito das suas atribuições, continua a ser positivo sem propostas de alterações.

O Comandante do Destacamento

PARA:

CCDR Alentejo - Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo

Av. Eng. Arantes e Oliveira 193

7004-514 ÉVORA
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo 
Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, 193 
  
7004-514 ÉVORA  
 
 
 
 

Sua Referência Sua Comunicação Nossa referência Data  
  279/2021/DPR-DPLS   
 
 
ASSUNTO: REVISÃO DO PDM DE MONTEMOR-O-NOVO - 2ª REUNIÃO PLENÁRIA  

     PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO 
  
 
Na sequência da vossa convocatória para participação na 2ª Reunião Plenária no âmbito da 
revisão do PDM de Montemor-o-Novo, e da análise efetuadas aos elementos disponibilizados na 
PCGT em concordância com o parecer emitido anteriormente por esta Agência através do ofício 
SAIDA - IAP00005965 - 10 JUL 2020, cumpre informar o seguinte:  
 

1. As alterações na estrutura do índice do Regulamento dificultam a sua leitura na medida 
em que não são identificados os “Títulos”, “Capítulos” e “Secções” e correspondentes 
páginas. Constam apenas os artigos desgarrados da tipologia de espaço a que dizem 
respeito.  
Sugere-se a adoção do índice constante nos elementos analisados em sede da 1ª reunião 
plenária. 
 

2. Artigo 15º - Moinhos e Escolas do Plano dos Centenários. São previstos vários usos para 
estas infraestruturas com exceção do uso industrial. 
Na medida em que existem pretensões e processos em curso, que visam a sua instalação 
nestes espaços (Cabrela), deverá ser previsto o uso industrial, incluindo os 
estabelecimentos previstos na parte 2A e 2B do Anexo I do SIR Sistema da Indústria 
Responsável (SIR). 
 

3. Artigo 37º - Edificação isolada – nº 1, alínea d) i).: Onde consta “… entidade reguladora do 

licenciamento…”, deve figurar “… entidade coordenadora do licenciamento…”. 
 

4. Artigo 61º - Usos nos “Aglomerados Rurais” – “São igualmente admitidos como 

usos compatíveis os estabelecimentos industriais de tipo 3 a que se refere a parte 2 

A e 2 B do Sistema da Indústria Responsável e aqueles que independentemente do 

tipo, não se encontrem abrangidos, pelo menos, por um dos seguintes regimes 

jurídicos ou circunstâncias: 

a) Regime jurídico de avaliação de impacte ambiental (RJAIA); 

b) Regime jurídico da prevenção e controlo integrado de poluição (RJPCIP), a que se 

refere o capítulo II do Regime das Emissões Industriais (REI); 

c) Regime jurídico de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias 

perigosas (RPAG)”; 

SAIDA - IAP00000899 - 15 FEV 2021
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Conforme referido no anterior parecer emitido por esta Agência, deve ser 
retirada a referência à tipologia dos estabelecimentos industriais “tipo 3”. Releva 
que todos os estabelecimentos incluídos nas partes 2 A e 2 B do Anexo I do SIR, 
são todos eles tipo 3. 

 
5. Artº 61, nº 5 refere o procedimento “comunicação prévia”.  

Este procedimento deve ser enquadrado no respetivo regime a que reporta, 
afigura-se que seja o RJUE. 
 

6. O artº 66º relativo aos Usos nos espaços habitacionais tipo 1: aglomerados 
urbanos de Cabrela, Casa Branca, Ciborro, Cortiçadas de Lavre, Foros de Vale de 
Figueira, Lavre, Santiago do Escoural, São Cristóvão e Silveiras, prevê a existência 
de estabelecimentos industriais tipo 3 e remete para o artº 61º. 
Conforme referido no anterior parecer emitido por esta Agência, deve ser 
retirada a referência à tipologia “tipo 3” dos estabelecimentos industriais, 
 

7. O artº 69º relativo aos Usos nos espaços habitacionais tipo 2: Casas Novas, 
Fazendas do Cortiço, Fazendas do Cortiço – Sul, Ferro da Agulha, Reguengo, Santa 
Sofia, São Brissos e São Geraldo, prevê a existência de estabelecimentos 
industriais tipo 3 e remete para o artº 61º. 
Conforme referido no anterior parecer emitido por esta Agência, deve ser 
retirada a referência à tipologia “tipo 3” dos estabelecimentos industriais. 

 
8. O artº 72º relativo aos Usos nos Espaços de Atividades Económicas, prevê que: 

“Não são admitidos estabelecimentos industriais sujeitos ao Regime jurídico de 

avaliação de impacte ambiental (RJAIA), ao Regime jurídico da prevenção e 

controlo integrado de poluição (RJPCIP), a que se refere o capítulo II do Regime das 

Emissões Industriais (REI) e ainda os estabelecimentos industriais que impliquem a 

realização de operação de gestão de resíduos que careça de vistoria prévia ao início 

da exploração, à luz do regime de prevenção, produção e gestão de resíduos.” 
 

Esta proposta é muito restritiva na medida em que apenas permite a instalação 
de estabelecimentos tipo 3, à luz do atual SIR, assim como estabelecimentos 
abrangidos pelo regime NCV.  

 
Tratando-se de um espaço vocacionado para a instalação de atividades 
económicas, sem uso habitacional, é espectável e compatível a instalação de 
outros estabelecimentos industriais, no cumprimento dos respetivos regimes 
ambientais eventualmente abrangidos. 

 
 Ao nível da cartografia continua a não ser possível localizar esta classe de espaço. 

 
A referência ao “regime de prevenção, produção e gestão de resíduos” deve ser 
substituída por “Regime Geral de Gestão de Resíduos”. 

 
9. Relativamente à “Zona Industrial da Adua”, o Regulamento não incide sobre esta 

classe de espaço e remete para o Plano de Urbanização de Montemor-o-Novo.  
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Releva que, em conformidade com o que determina o Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial: 
“O plano diretor municipal define o quadro estratégico de desenvolvimento 

territorial do município e o correspondente modelo de organização territorial, 

estabelecendo nomeadamente: (…) A especificação qualitativa e quantitativa dos 

índices, dos indicadores e dos parâmetros de referência, urbanísticos ou de 

ordenamento, a estabelecer em plano de urbanização e em plano de pormenor, bem 

como os de natureza supletiva aplicáveis na ausência destes”. 
 
Sobre a Cartografia de Ordenamento verifica-se ainda a existência de grandes manchas 
de difícil leitura na medida em que os tons são semelhantes (verde) e não conta o 
identificador alfanumérico.  
 
Com os melhores cumprimentos  
 
 
 O Diretor 

 
 

 Joao Miguel Almeida Pimentel 
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Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe e na sequência do pedido da CCDR Alentejo, 

no sentido de proceder à análise dos elementos disponibilizados através da PCGT em janeiro do 

corrente ano, informa-se o seguinte: 

 

I. CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

1. PROPOSTA DE REGULAMENTO 

Relativamente ao nº 1 e nº2 do artigo 7º da proposta de Regulamento do PDMMN, verificou-se 

que foram acolhidas as alterações solicitadas pelo ICNF, considerando-se estas questões sanadas. 

No que se refere ao nº 3 do artigo 7º que diz respeito à integração do PSRN2000, importa referir 

que a sua publicação, nomeadamente o nº 4 da RCM nº 115-A/2008, de 21 de julho, determinava 

que a adaptação dos planos especiais e dos planos municipais de ordenamento do território 

existentes fosse efetuada no prazo de seis anos a contar da aprovação do PSRN2000 e de acordo 

com as formas de adaptação nele definidas, nos termos do nº 7 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 

140/99, de 24 de abril na redação dada pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro. 

Contudo a alteração da Lei do Ordenamento do Território e a publicação dos diplomas 

subsequentes, RJIT e LQCAOT compelem a que a integração do PSRN2000 seja realizada 

parcialmente, na medida em que nos planos territoriais apenas estão previstas sanções relativas 

a construções, pedreiras e infraestruturas. 

Deste modo fora das áreas protegidas, os Planos Territoriais não permitem responder a todas as 

exigências, em termos instrumentais e de planeamento, para cumprimento do RJRN2000. Por via 

dos Planos Territoriais, apenas poderá ser garantida a aplicação das medidas com carater 

regulamentar que constituírem atos em violação de disposições de Planos Territoriais nos termos 

da LQAOT (Lei n.º 114/2015, de 28 de agosto). Todas as outras medidas, de carater regulamentar, 

que não se enquadrem nesta tipologia, não poderão vir a ser integradas nos Planos Territoriais. 
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Assim sendo, deverão ser retiradas do nº 3 do artigo 7ª da proposta de regulamento do PDMMN, 

as alíneas b), g) e h). 

Deverão ainda ser retiradas as alíneas d), j), k), m) e n), do nº 3 do artigo 7º, uma vez que implicam 

obras de construção civil e estão enquadradas na alínea a) do mesmo numero do mesmo artigo 

da proposta de regulamento do PDMMN. 

Importa ainda referir que à alínea f) do nº 3 do artigo 7º da proposta de Regulamento deve 

acrescentar-se “aproveitamento de energias renováveis ou similares”, conforme a alínea h) do nº 

2 do artigo 9º do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril na redação dada pelo Decreto-Lei nº 

49/2005, de 24 de fevereiro. 

 

2. PLANTA DE ORDENAMENTO 

Foram efetuadas as alterações de acordo com o parecer do ICNF, tendo-se verificado que não há 

qualquer sobreposição entre os Espaços Agrícolas e as áreas de Habitat 6310 e 6310 Potencial. 

 

II. FLORESTAS 

 

1. Enquadramento da Sub-Regiões Homogéneas. 

As alterações solicitadas no que refere inclusão e descrição das Sub-Regiões Homogéneas (SRH) 

do PROF ALENTEJO, foram consideradas no Volume II – Enquadramento Regional e Sistema de 

Planeamento, contudo devem ser transpostas para a Carta de Ordenamento e aferidas à escala 

1/25.000. 

 

2. Carta de perigosidade de incêndio florestal 

No que se refere à perigosidade, foram consideradas as 5 classes na Carta de Condicionantes, 

contudo a designação na legenda deverá constar Classes de Perigosidade de Risco. 

 

3. Regulamento 

No artigo 26.º refere que são interditas na alínea e)  “Ações de arborização com espécies do 

género Eucalyptus s. p., exceto as previstas no regime jurídico aplicável”.  

As ações de arborização com espécies do género Eucalyptus s. p., são reguladas pelo regime 

jurídico aplicável (RJAAR - Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, na sua redação atual, dada 

pelo Decreto-Lei n.º12/2019, de 21 de janeiro), pelo que deverão ser consideradas igualmente as 

exceções referidas no n.º 5 e 6 do art.º 3-A da referida legislação. No entanto, tratando-se de 

exceções previstas na legislação aplicável, entendemos que esta alínea (e) deve ser retirada. 

E ainda, considerando que, atualmente, nos termos da Lei de Bases da Política Florestal (LBPF, Lei 

n.º 33/96), do Regime Jurídico do Ordenamento e Planeamento Florestal (RJPOGIAF, Dec.-Lei n.º 

16/2009 na sua atual redação), da Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBGPPSOTU, Lei n.º 31/2014) e do Regime Jurídico 

aplicável aos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT, Dec. Lei n.º 80/2015) no que respeita às 

normas silvícolas oriundas do sistema de planeamento: 
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a)   A gestão das explorações florestais (quadro em que se inserem os pedidos de arborização) 

deve ser efetuada de acordo com as normas de silvicultura definidas nos programas de 

ordenamento florestal - os PROF (ou nos PGF, nos casos em que este é obrigatório) [LBPF, art.º 

5.º]; 

b)  A organização dos espaços florestais faz-se, em cada região, através de programas de 

ordenamento florestal [LBPF]; 

c)  Os programas de ordenamento florestal são vinculativos para as entidades públicas e para os 

privados [LBPF e RJPOGIAF], sendo que nos termos do art.º 46.º da LBGPPSOTU é prevista a 

vinculação direta e imediata dos particulares relativamente às normas legais ou regulamentares 

em matéria de recursos florestais pelos programas territoriais [neste caso florestais]; 

d) Os programas de ordenamento florestal e os planos regionais e locais de ordenamento do 

território articulam-se entre si [LBPF], sendo que os planos territoriais (municipais) se devem 

compatibilizar com os programas de ordenamento florestal [LBGPPSOTU], o regulamento do 

PROF do Alentejo foi publicado em 2019. 

Neste seguimento reafirma-se que a alínea e) deve ser retirada na íntegra. 

 

II. PARECER 

Face ao exposto, conclui-se que a CMMN acolheu o solicitado pelo ICNF no que respeita à 

proposta de Regulamento e à Planta de Ordenamento, pelo que emite-se parecer favorável 

condicionado às alterações identificadas nas secções anteriores. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Diretora Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo 

 

 

Olga Martins 

(Nos termos do Despacho nº. 5068-A/2019 – D.R. nº. 97/2019, 1º. Suplemento, Série II de 2019-
05-21) 

 

 

 

 

 

 

 

IS/ 



 

Sede: Avenida Elias Garcia, 103 - 1050-098 Lisboa - Portugal 

Fax. (351) 217 973 777 - imt@imt-ip.pt - www.imt-ip.pt 

Contribuinte n.º 508 195 446 

 

 
Pág. 1 de 8 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo 

 

Av. Eng. Arantes e Oliveira,51 

7004 514 Évora 
    

S/ Referência 
Email: 
pctg.apoio@dgterritorio.pt 

 

S/ Comunicação 
13/01/2021 

 

N/ Referência 
Of.:0052/2021/DSEAP 
046200165260372 
Proc. N. º 09.02.151-DSEAP 

Data 
10-2-2021 

Assunto: PCGT - ID 69 - PDM - MONTEMOR-O-NOVO-PRORROGAÇÃO - 

Revisão - Convocatória para 2ª Reunião Plenária - Revisão PDM 

Montemor-o-Novo 

1. Na sequência da V. notificação acima referenciada, este Instituto, na qualidade de entidade 

integrante da Comissão Consultiva (CC), vem emitir o parecer sobre os elementos 

disponibilizados no PCGT para efeito da realização da 2ª reunião plenária, em conferência 

procedimental, conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 13º da Portaria n.º 277/2015, 

de 10 de setembro. 

2. O IMT emitiu o seu parecer no âmbito da 1ª Reunião Plenária da comissão consultiva, através do 

ofício n.º 0588/2019/DSEAP (046200150340536), oportunamente submetido na PCGT, o qual, 

contudo, não vem referido na ata daquela reunião. 

3. No seguimento da análise dos documentos disponibilizados na Plataforma Colaborativa de 

Gestão Territorial (PCGT) referentes à revisão do Plano em apreço, informa-se o seguinte: 

3.1. Apreciação da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo 

3.1.1. Infraestruturas ferroviárias e rodoviárias 

Sobre os aspetos relacionados com as infraestruturas ferroviárias e rodoviárias 

integradas na Rede Rodoviária Nacional (RRN), estradas regionais e estradas 

desclassificadas sob jurisdição da IP, SA, procedeu-se à análise dos elementos da 

proposta final de revisão do PDM de Montemor-o-Novo disponibilizados pelo 

município, em particular os seguintes: 

 Elementos que constituem o Plano: 

o Regulamento| Vol. I.1 

o Planta de Ordenamento | Vol. I.2.1 

o Planta de Condicionantes | Vol. I.3.1 

 Elementos que acompanham o Plano: 

o Avaliação da execução do PDM em vigor | Estudos de caracterização e 

diagnóstico | Acessibilidades e Transportes| Vol. II.2.6 

o Avaliação Ambiental Estratégica | Relatório Ambiental| Vol. III.4 

o Relatório de Fundamentação das Opções do Plano | Vol. IV.1 

o Programa de execução e financiamento | Vol. IV.1.1 
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Sintetizam-se nos pontos seguintes as questões resultantes da análise efectuada. 

3.1.1.1. No âmbito das infraestruturas rodoviárias: 

a) A proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo aparenta estar, 

na generalidade, em conformidade com o disposto no Plano 

Rodoviário Nacional (PRN), aprovado pelo Decreto-Lei nº222/98, de 

17 de julho, rectificado e alterado pela Declaração de Rectificação n.º 

19-D/98, de 31 de Outubro e pelas Lei nº 98/99, de 26 de julho (1ª 

alteração) e Decreto-Lei nº 182/2003, de 16 de Agosto (2ª alteração). 

b) A proposta do plano inclui, nos elementos escritos e desenhados, a 

rede viária estabelecida no PRN que define a constituição da Rede 

Rodoviária Nacional (RRN) formada pela rede nacional fundamental e 

pela rede nacional complementar. O território em análise é ainda 

servido pela outra categoria de estradas denominadas “estradas 

regionais”, que se encontram identificadas na Lista V anexa àquele 

diploma e que nos termos estipulados no artigo 12.º, asseguram as 

comunicações públicas rodoviárias do continente com interesse 

supramunicipal e complementar à RRN. 

c) Os elementos que integram a proposta de revisão do PDM de 

Montemor-o-Novo traduzem o estabelecido no PRN para o território 

concelhio de Montemor-o-Novo que é servido pelas seguintes 

infraestruturas da RRN: 

(i) Rede Nacional Fundamental [Itinerários Principais (IP)]: 

 IP7/A6, integrado na concessão “BRISA” (Brisa Concessão 

Rodoviária, S.A). 

(ii) Rede Nacional Complementar [Itinerários Complementares (IC) e 

Estradas Nacionais (EN)]: 

Itinerários Complementares: 

 IC10/ EN114, sob a jurisdição da IP, S.A.; 

Estradas Nacionais: 

 EN4, sob a jurisdição da IP, S.A.; 

 EN253, sob a jurisdição da IP, S.A... 

d) Nos elementos que integram a proposta de revisão do PDM de 

Montemor-o-Novo constam ainda as seguintes estradas nacionais e 

regionais não incluídas na RRN, sob a jurisdição da IP, S.A.: 

(i) Estradas Nacionais desclassificadas 

 EN114, que se encontra sob a jurisdição da IP, S.A., enquanto 

estiver a assegurar as funções do IC10 e o novo traçado deste 

não estiver concretizado; 
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 EN253-2, sob a jurisdição da IP, S.A.; 

 EN370, sob a jurisdição da IP, S.A.; 

 EN380, sob a jurisdição da IP, S.A... 

 Ligações à RRN: 

o Ramal de ligação A6/IP7 – IC10/EN114; 

o Ramal de ligação A6/IP7 –EN4. 

(ii) Estradas Regionais 

 ER2, sob jurisdição da IP, S.A... 

e) A proposta do plano não contraria as disposições constantes no 

Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), aprovado 

pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, o qual, nos termos do disposto 

no artigo 2º, se aplica, para além das estradas que integram a RRN, às 

estradas regionais (ER) e às estradas nacionais (EN) desclassificadas, 

ainda não entregues aos municípios. 

De acordo com o estipulado no artigo 13º do PRN, as estradas 

desclassificadas mencionadas na alínea anterior, manter-se-ão sob 

jurisdição da IP, SA até à respectiva integração na rede municipal, 

mediante celebração de acordos de mutação dominial entre a IP, SA e 

a Câmara Municipal. 

f) Nos elementos constituintes do plano a identificação e representação 

da hierarquização da rede viária devem cumprir as seguintes 

condições: 

(i) A identificação das estradas do PRN deve ser de forma 

desagregada em função do tipo de rede e incluir a designação 

das vias do PRN que lhe são associadas, bem como a sua 

jurisdição (integração na Concessão IP ou na rede concessionada 

do Estado), e ainda as “estradas desclassificadas”, as quais 

devem ser diferenciadas, de forma explícita, das que já se 

encontram entregues ao município; 

(ii) Deve ser incluída a referência ao dimensionamento das zonas de 

servidão non aedificandi constituídas em benefício das 

infraestruturas rodoviárias da RRN nos termos estipulados no n.º 

8 do artigo 32.º do EERRN. 

A identificação e representação das zonas de servidão dos Nós 

de ligação, devem ter em consideração o estipulado na alínea e) 

do referido n.º 8: “um círculo de 150 m de raio centrado na 
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interseção dos eixos das vias, qualquer que seja a classificação 

destas”. 

(iii) Tendo em conta que a escala da representação cartográfica das 

zonas de servidão non aedificandi nas peças desenhadas, em 

particular na Planta de Condicionantes, não permite uma leitura 

adequada, deve ser associada na legenda, relativamente a cada 

estrada, nó ou ramo de ligação à RRN, a remissão para as regras 

estabelecidas nas normas supra-referidas e para o regulamento 

do PDM. 

(iv) Recomenda-se que nos elementos constituintes do plano seja 

incluída a referência ao disposto no nº 3, do artigo 50.º do 

EERRN, que refere que “nas estradas nacionais vedadas e com 

acessos condicionados, para além das ligações previstas nos 

respetivos projetos de execução, só são autorizadas novas 

ligações para melhorar a conexão entre estradas da Rede 

Rodoviária Nacional, para potenciar a função das vias que se 

pretendem interligar ou o estabelecimento de acessos 

necessários ao desenvolvimento de projetos de interesse 

nacional, como tal reconhecidos pelo Governo”, constituindo 

processos próprios que, nos termos do nº 4 do mesmo artigo, 

“(…) carecem da aprovação do IMT,I.P, suportada em estudos 

técnicos fundamentados”. 

3.1.1.2. No âmbito das infraestruturas ferroviárias: 

a) A proposta do plano contempla a identificação das seguintes linhas 

que servem e atravessam o território do município de Montemor-o-

Novo: 

(i) Em exploração: Linha do Alentejo, Linha de Évora e Linha de 

Vendas Novas; 

(ii) Sem exploração Ramal de Montemor. 

b) Recomenda-se a inclusão nos elementos constituintes do PDM da 

referência ao regime de proteção da rede ferroviária em vigor, 

definido pelos seguintes diplomas: 

(i) DL nº 276/2003, de 4 de novembro, relativo ao domínio público 

ferroviário e em particular o estipulado nos artigos 15º e 16º 

relativos às zonas non aedificandi associadas às linhas 

ferroviárias existentes, com ou sem exploração, e que integram o 

domínio público ferroviário (DPF); 

(ii) DL nº 568/99, de 23 de dezembro que aprovou o Regulamento de 

passagens de nível. 
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c) Deve ser confirmada com a IP, S.A., na qualidade de gestora da 

infraestrutura ferroviária, a existência de eventuais estudos ou 

projetos em curso com incidência no território concelhio. 

3.1.1.3. Ambiente sonoro 

O quadro legal relativo a ruído ambiente consiste no Decreto-lei n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova no Regulamento Geral de Ruído 

(RGR), rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 de 

março, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto, e no 

Decreto-lei n.º 146/2006, de 31 de Julho, que transpõe a Diretiva n.º 

2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, 

relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente (designado por DRA). 

Nos termos do artigo 6.º do RGR, compete aos municípios, entre outras 

obrigações, estabelecer nos planos municipais de ordenamento do 

território a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e 

das zonas mistas e acautelar, no âmbito das suas atribuições de 

ordenamento do território, a ocupação dos solos com usos suscetíveis de 

vir a determinar a classificação da área como zona sensível, verificada a 

proximidade de infraestruturas de transporte existentes ou programadas. 

Tendo em consideração que o município de Montemor-o-Novo não possui 

uma população residente superior a 100 000 habitantes e uma densidade 

populacional igual ou superior a 2500 habitantes por quilómetro 

quadrado, não se encontra por isso enquadrado na condição prevista na 

alínea a), do n.º 1, do artigo 4.º, da referida DRA, referente à necessidade 

de elaborar, aprovar e alterar os mapas estratégicos de ruído e os planos 

de ação para as aglomerações. 

De acordo com o estabelecido no n.º 4 do art.6° do RGR, o município deve 

acautelar “… a ocupação dos solos com usos suscetíveis de vir a 

determinar a classificação da área como zona sensível, verificada a 

proximidade de infraestruturas de transporte existentes ou programadas”. 

Caso surjam novos recetores sensíveis na envolvente daquelas 

infraestruturas, todas as medidas de minimização de ruído que forem tidas 

como necessárias para que os usos sensíveis propostos para a envolvente 

de uma dada via sejam compatíveis com os níveis de ruído ambiente aí 

registados, serão da inteira responsabilidade do seu promotor. 

3.1.2. Mobilidade e acessibilidades 

Face à legislação em vigor sobre políticas de ordenamento do território1 e sobre 

transportes2, o IMT considera que o tema da mobilidade e dos transportes deve ser 

assumido como recurso de interesse público com expressão territorial e que cabe à 

estrutura organizativa constituída pelo município para efeito do acompanhamento 

                                                        

1 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que desenvolve as bases da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, 

previstas na Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, definindo o regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional, intermunicipal e municipal do sistema 
de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial. 

2 Lei n.º 52/2015 de 9 de junho, que aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP) 

http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/01/01200/03890398.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/01/01200/03890398.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2006/07/14600/54335441.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0025:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0025:PT:PDF
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da elaboração do PDM, ponderar sobre a oportunidade de proposição das 

estratégias e dos instrumentos que entender adequados para efeito do 

planeamento e programação de ações e medidas sobre mobilidade a integrar no 

PDM em articulação com outros instrumentos de planeamento de mobilidade 

transportes, seja do âmbito municipal ou intermunicipal. 

A avaliação da proposta de instrumentos de planeamento de âmbito municipal e 

regional por parte do IMT tem por referência as directrizes e orientações constantes 

no “Pacote da Mobilidade” nacional (IMT, 2011)3 e europeu (CE, 2013)4. 

Conforme referido nas “Diretrizes Nacionais para a Mobilidade” inseridas no “Pacote 

da Mobilidade”, nos territórios concelhios com população superior a 50.000 

habitantes, os factores determinantes que normalmente influenciam as questões de 

transportes e mobilidade têm já impactos significativos com expressão territorial. 

Tendo em consideração o antes referido na alínea b) do ponto (2.2) e os Interesses 

Específicos a salvaguardar no âmbito das atribuições do IMT e das políticas 

sectoriais a prosseguir, oportunamente divulgados na PCGT mediante a 

apresentação do documento, “IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSES ESPECÍFICOS A 

SALVAGUARDAR NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO IMT E DAS POLÍTICAS 

SECTORIAIS A PROSSEGUIR, NA ANÁLISE DOS PDM”, e não obstante a população do 

Município de Montemor-o-Novo ser inferior a 50.000 habitantes (17.437 habitantes, 

INE, Census2011), considera-se desejável a abordagem sobre questões estratégicas 

e estruturantes para a definição da política de mobilidade e transportes, 

nomeadamente a racionalização da utilização do automóvel individual, a otimização 

da utilização do transporte coletivo e o incremento do uso quotidiano dos modos 

suaves no sistema de transportes. 

O objetivo regional deve centrar-se em reforçar a mobilidade e acessibilidade entre 

os centros urbanos nucleares, como fator de coesão social e de desenvolvimento 

económico e cultural. 

Para que se alcance a coordenação das políticas de transporte com as políticas de 

ordenamento, será primordial reduzir a dependência do transporte individual, 

reforçando o transporte coletivo, em particular nos movimentos pendulares. 

A qualidade da mobilidade e das acessibilidades do Município, numa lógica 

intramunicipal e também intermunicipal, são prioridades de investimento e gestão 

dos serviços públicos essenciais a prestar aos Cidadãos, pelo que a sua importância 

na estratégia de desenvolvimento do Município é particularmente relevante. 

3.1.3. Relatório Ambiental da Avaliação Ambiental Estratégica 

3.1.3.1. O IMT não integra o conjunto das entidades com responsabilidades 

ambientais específicas (ERAE) consultadas no âmbito do procedimento da 

Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), prevista no regime jurídico da 

                                                        
3 Pacote da Mobilidade (IMT, 2011): 

http://www.imt-
ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Planeamento/DocumentosdeReferencia/PacotedaMobilidade/Paginas/QuadrodeReferenciaparaPlanosdeMobilidadeAcessi
bilidadeeTransportes.aspx 

4 Urban Mobility Package (CE, 2013): 

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en 

http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Planeamento/DocumentosdeReferencia/PacotedaMobilidade/Paginas/QuadrodeReferenciaparaPlanosdeMobilidadeAcessibilidadeeTransportes.aspx
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Planeamento/DocumentosdeReferencia/PacotedaMobilidade/Paginas/QuadrodeReferenciaparaPlanosdeMobilidadeAcessibilidadeeTransportes.aspx
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Planeamento/DocumentosdeReferencia/PacotedaMobilidade/Paginas/QuadrodeReferenciaparaPlanosdeMobilidadeAcessibilidadeeTransportes.aspx
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en
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avaliação ambiental de planos e programas aprovado pelo 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. 

3.1.3.2. O Relatório Ambiental que acompanha o plano aparenta ter tido em 

consideração as exigências legais estabelecidas no diploma antes referido, 

apresentando as principais análises e conclusões do processo da AAE 

decorrido ao longo do processe da RPDM de Montemor-o-Novo. 

3.1.3.3. No que respeita ao FCD2 - ORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO 

TERRITÓRIO / Critério: MOBILIDADE E ACESSIBILIDADES, verifica-se que 

apenas foram considerados os indicadores “Tempo de deslocação e 

distâncias entre localidades” e “Repartição modal”. 

Relativamente ainda a este FCD2 e na sequência da” ANÁLISE DE 

TENDÊNCIAS” e dos “EFEITOS ESPERADOS DA PROPOSTA DE REVISÃO DO 

PDM DE MONTEMOR-O-NOVO” apresentados, regista-se ainda o seguinte: 

a) São propostas as seguintes “DIRETRIZES PARA SEGUIMENTO”: 

(i) Criação de condições que favoreçam a implementação de uma 

rede de percursos pedonais e clicáveis atrativa para a população 

no acesso as diferentes funções urbanas. 

(ii) Promover a reorganização e/ou criação de redes de transporte 

público coletivo de baixa intensidade ou a pedido, valorizando a 

intermodalidade, que assegurem a coordenação de horários 

entre os serviços rodoviários e os modos de transporte suaves e 

menos poluentes (ferroviário, pedonal e ciclovia). 

(iii) Criar incentivos locais para a adoção de padrões de mobilidade 

sustentável no concelho, e sensibilizar os operadores de 

transporte público, e a população em geral, para essa atuação 

b) Nas “ORIENTAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANO DE 

CONTROLO” são preconizados os seguintes objectivos: 

(i) Melhorar e potenciar o quadro das acessibilidades 

intraconcelhias, 

identificando como indicadores os seguintes: Vias requalificadas 

e projetadas (N.º; Km). 

3.1.3.4. A análise das questões relacionadas com a mobilidade e transportes são 

fundamentais para o planeamento e ordenamento territorial, que 

condicionam o nível das acessibilidades de qualquer município, região ou 

país, e, por consequência, o respetivo desenvolvimento socioeconómico. 

Salienta-se, ainda, a importância estratégica dos PDM para a gestão 

urbanística dos municípios e que muitas decisões urbanísticas determinam 

de forma decisiva as características da mobilidade associada às 



 

 8 

deslocações urbanas para acesso aos locais de residência, emprego, lazer 

e a bens e serviços. 

Neste sentido, a avaliação das acessibilidades e mobilidades existentes, 

numa AAE em sede de revisão do PDM, constitui-se como um instrumento 

fundamental e deve considerar preocupações de intermodalidade e estar 

compatibilizada com as opções de ordenamento territorial do município. 

Face ao que foi referido no ponto anterior (4.2) sugere-se que, nas fases 

subsequentes da AAE, sejam tidos em consideração novos indicadores 

para o critério “MOBILIDADE E ACESSIBILIDADES” do FCD2, cuja 

formulação permita avaliar o grau de cumprimento dos objectivos 

preconizados no plano, e que compreendam a definição de metas 

(indicadores de execução) e o planeamento para os referidos indicadores. 

4. Face ao acima exposto, o IMT emite parecer de sentido favorável à proposta de revisão do 

PDM de Montemor-o-Novo, com as recomendações consubstanciadas na análise supra 

apresentada. 

Para efeitos de ponderação e votação final da proposta do plano, deve ser considerada a 

posição manifestada pelo IMT na presente correspondência em deliberação final a ser vertida 

em ata. 

Com os melhores cumprimentos, 
 

 

 

 
 
 
 

 
DSGCC/ACS/JLP 
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1. ENQUADRAMENTO 

O Município de Montemor-o-Novo encontra-se em processo de revisão do seu Plano Diretor 

Municipal (PDM), apresentando a totalidade dos seus componentes, a serem, alvo de parecer. 

A consulta efetuada à Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) tem como objetivo a recolha de 

informação para a revisão do PDM, nomeadamente acerca da rede sob jurisdição da IP, S.A., 

bem como eventuais recomendações e condicionantes a atender no desenvolvimento do plano. 

Neste contexto, a informação apresentada centra-se na identificação da rede rodoviária e 

infraestruturas ferroviárias sob jurisdição da IP, S.A. na área correspondente à totalidade da área 

municipal, apresentando-se igualmente indicações a atender em fase posterior de 

desenvolvimento do plano. 

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

No âmbito do presente processo de revisão, a IP, SA emitiu pareceres anteriores, reiterando-se 

toda a informação aí prestada. 

 
3. ANÁLISE DE ELEMENTOS DISPONIBILIZADOS    

Como ponto prévio desta análise, refere-se que, em determinados documentos apresentados, a 

informação sobre alguns troços da rede rodoviária não se encontra de acordo com o PRN 2000, 

nem com o exposto nos parecer anteriores, pelo que, entende-se vantajoso que se proceda desde 

logo à identificação das infraestruturas rodoviárias, no concelho de Montemor-o-Novo, de acordo 

com a sua nomenclatura, classificação e jurisdição, em conformidade com o apresentado nos 

pareceres anteriores. 

Regulamento    

Considera-se adequado que se proceda corretamente, no Regulamento, à identificação e 

hierarquização da rede rodoviária, devendo ser identificada e respeitada a designação das 

estradas constante do Plano Rodoviário Nacional (PRN) e das Estradas Nacionais 

Desclassificadas, bem como a sua jurisdição. 

A proposta de hierarquização viária do concelho a constar do Regulamento e também da Planta 

de Ordenamento não deverá suscitar dúvidas quanto aos níveis hierárquicos em que se integram 
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os troços das estradas da rede rodoviária nacional (IP, IC e EN), troços de estradas regionais (ER) 

e troços de estradas nacionais (EN) desclassificados sob jurisdição da IP. 

Neste contexto, verifica-se que não é perfeitamente explícito quanto as estradas que integram os 

níveis hierárquicos “Vias distribuidoras” e “Vias de acesso local”. 

Da análise do Regulamento e no que se refere à hierarquização da rede rodoviária do concelho, 

o mencionado nas alíneas b) e c) do n.º1 do artigo 78º - Hierarquia da rede rodoviária, não está 

em concordância com a Planta de Ordenamento, uma vez que nesta Planta e de acordo com a 

legenda, na representação gráfica da Estrada Nacional Desclassificada EN380 umas vezes está 

como Via distribuidora (Planta I.2.1 a) e outras como pertencendo as Vias de acesso local (Planta 

I.2.1 c), pelo que a Planta de Ordenamento e o artigo 78º deverão ser revistos, corrigidos e 

ajustados de acordo exposto nesta análise. 

Ainda neste artigo 78º, a alínea “d) Rede Nacional Complementar, sob jurisdição das 

Infraestruturas de Portugal, SA: Estrada Nacional desclassificada: EN370, EN380, EN114 e 

EN253-2;” do n.º 2, deverá ser substituída por “d) Estradas Nacionais desclassificadas, sob 

jurisdição das Infraestruturas de Portugal, SA: Estrada Nacional desclassificada: EN370, EN380, 

EN114 e EN253-2;”, uma vez que, de acordo com o PRN, as Estradas Nacionais desclassificadas 

não fazem parte da Rede Nacional Complementar e são estradas não incluídas no PRN 

(encontram desclassificadas pelo PRN), as quais manter-se-ão sob jurisdição da IP até integração 

na rede municipal, mediante celebração de acordos de mutação dominial entre a IP e a Câmara 

Municipal. 

Em sede de Regulamento deverá ficar consagrado que “qualquer proposta de intervenção, direta 

ou indireta, na rede rodoviária sob jurisdição da IP, deve ser objeto de estudo específico e de 

pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e 

normativas aplicáveis em vigor, e ser previamente submetidos a parecer e aprovação das 

entidades competentes para o efeito, designadamente da Infraestruturas de Portugal, IP, SA, na 

qualidade de gestora das infraestruturas sob sua administração”.  

As considerações atrás mencionadas deverão ser refletidas nas peças gráficas e na parte escrita 

dos documentos que lhe fizer referência.     
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Planta de Ordenamento 

De salientar que a espacialização da estratégia de desenvolvimento municipal na Planta de 

Ordenamento não deve comprometer o nível de serviço e função inerente às estradas da RRN e 

às estradas desclassificadas sob jurisdição da IP, nem o cumprimento dos requisitos legais em 

matéria de ruído ambiente, desaconselhando-se, grosso modo, a qualificação de “espaços 

residenciais”, “espaços de atividades económicas” e “espaços destinados a equipamentos” na 

proximidade dessas estradas. 

Ainda no âmbito das propostas de qualificação funcional do solo urbano deve assegurar-se que a 

articulação das futuras acessibilidades às estradas da rede rodoviária nacional seja sustentada na 

captação e ligação aos nós e intersecções existentes. As propostas de acessibilidades diretas 

constituem, regra geral, pontos de conflito que comprometem o nível de serviço das vias e 

condicionam a fluidez do tráfego e segurança da circulação. 

Da análise da Planta de Ordenamento, verifica-se que, na representação gráfica da rede viária 

e na legenda, os níveis hierárquicos não estão de acordo com o definido no artigo 78º do 

Regulamento, suscitando dúvidas quanto aos níveis hierárquicos em que se integram alguns 

troços de estradas; verifica-se, por exemplo, que os troços de estrada nacional desclassificada 

EN380, sob jurisdição da IP, umas vezes estão representados como integrando nas Vias 

distribuidoras (Planta I.2.1 a) e outras como pertencendo as Vias de acesso local (Planta I.2.1 c), 

pelo que a Planta de Ordenamento e o artigo 78º deverão ser revistos, corrigidos e ajustados, 

como já referido atrás. 

As alterações anteriormente mencionadas deverão ser refletidas nas peças gráficas e na parte 

escrita dos documentos que lhe fizer referência. 

Planta de Condicionantes 

Analisada a Planta de Condicionantes, considera-se que, na legenda, a menção “Rede 

Rodoviária Nacional”, deverá se substituída por “Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais e 

Estradas Nacionais Desclassificadas”, uma vez que as Estradas Regionais e as Estradas 

Nacionais Desclassificadas não fazem parte da Rede Rodoviária Nacional; as Estradas Regionais 

pertencem a categoria das Estradas Regionais, prevista no PRN e que integram a Lista V Anexa 

ao PRN; Estradas Nacionais Desclassificadas são estradas não incluídas no PRN (encontram 

desclassificadas pelo PRN), as quais manter-se-ão sob jurisdição da IP até integração na rede 

municipal, mediante celebração de acordos de mutação dominial entre a IP e a Câmara Municipal. 
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Igualmente na legenda, a designação “Zonas de Servidão non aedificandi da Rede Rodoviária 

Nacional” deverá se substituída por “Zonas de Servidão non aedificandi da Rede Rodoviária 

Nacional, das Estradas Regionais e das Estradas Nacionais Desclassificadas”, pelas idênticas 

razões anteriores. 

As considerações atrás mencionadas deverão ser refletidas nas peças gráficas e na parte escrita 

dos documentos que lhe fizer referência.     

 
4. SALVAGUARDA DA REDE VIÁRIA 

Salvaguarda-se desde já, relativamente às ações e intervenções previstas na presente Proposta 

do PDM (alheias a esta empresa) e que impliquem alterações na rede rodoviária existente (ou 

prevista) da jurisdição da IP, que todos e quaisquer projetos elaborados devem ser 

compatibilizados com os estudos/projetos que estejam a decorrer nesta empresa.  

Salvaguarda-se, ainda, a eventual necessidade de elaboração de um Estudo de Tráfego, que 

cumpra as normas em vigor na IP, SA e que permita avaliar o impacte das novas acessibilidades 

urbanas municipais previstas no PDM, na rede rodoviária da jurisdição da IP, SA. Este Estudo 

deverá, ainda, ser dirigido para que, sempre que possível, não sejam criados mais acessos à rede 

rodoviária nacional, promovendo, simultaneamente, o encerramento dos redundantes.  

Refere-se ainda que, eventuais alterações na rede rodoviária da jurisdição da IP carecem, 

igualmente, da aprovação desta empresa e a introdução de novos polos geradores de tráfego 

deverá obedecer, na íntegra, ao exposto anteriormente.   

 

5. SALVAGUARDA DA REDE FERROVIÁRIA 

A. A linha férrea ferroviária existente no concelho de Montemor-o-Novo encontra-se 

representada na Planta de Ordenamento e na Planta de Condicionantes; 

B. No Regulamento do PDM sugere-se a existência de um artigo onde seja referido, que 

qualquer intervenção em zonas confinantes ou vizinhas da infraestrutura ferroviária, está 

condicionada ao cumprimento da legislação em vigor e ao parecer favorável da respetiva entidade 

competente. 
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6. AMBIENTE SONORO 

- Domínio Rodoviário 

O parecer da IP, S.A. será apresentado oportunamente, uma vez que o mesmo se encontra em 

curso. 

- Domínio Ferroviário 

A proposta de Regulamento relativa ao processo de revisão do PDM de Montemor-o-Novo prevê 

a classificação de Zona Mista para todo o solo urbano do concelho (artigo 11.º) e salvaguarda 

adequadamente o surgimento de novos edifícios em zonas de conflito (artigo 12.º). Em face do 

que precede, considera-se que se encontra convenientemente assegurada a plena capacidade 

de exploração da Linha do Alentejo e da Linha de Évora. 

 

7. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

No âmbito do procedimento de AAE, no que respeita à representação da IP, SA, importa referir 

que o entendimento desta empresa tem sido o de que a pertinência do seu contributo decorre da 

sua qualidade como “entidade representativa de interesse a ponderar” (ERIP), ou seja, como 

entidade com competências específicas no sector rodoferroviário, e não propriamente nas 

componentes ambientais (como ar, água, clima, biodiversidade, solo e subsolo), as quais 

correspondem, de uma forma geral, aos critérios que permitem qualificar um plano como suscetível 

de ter efeitos significativos no ambiente e, portanto, como sujeito a um procedimento de Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE). 

Mesmo na perspetiva de que as vias rodoferroviárias podem acarretar riscos e/ou danos 

ambientais (como é o caso do ruído enquanto fator gerador de poluição) é a Proposta de Plano, 

em última instância, que à IP, SA caberá avaliar (sendo que a defesa, em geral, contra as fontes 

de poluição sonora – para utilizar o mesmo exemplo - competirá a outras entidades). 

Não obstante, numa lógica de colaboração ativa para a melhoria do processo, no que respeita ao 

Quadro de Referência Estratégica (QRE), no qual se identificam as macro orientações de política 

nacional e internacional, bem como os objetivos de longo prazo estabelecidos em matéria de 

ambiente e sustentabilidade, considera-se ser de sugerir a integração do PLANO RODOVIÁRIO 

NACIONAL (PRN2000) no QRE, o qual deverá ser tido como um dos instrumentos estratégicos 

relevantes na análise do presente PDM, atento o fato de se estar perante um plano sectorial e de 
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ser possível territorializar, à escala adequada, as propostas do Plano com incidência no concelho 

de Montemor-o-Novo. 

Apreciação fundamentada na relevância que a temática da mobilidade e acessibilidades apresenta 

ao nível dos FCD e das Questões estratégicas definidas no âmbito da revisão do presente PDM. 

 
8. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que os elementos da Proposta de Revisão do PDM de Montemor-

o-Novo deverão atender à informação constante no presente parecer. 

Relembra-se que, no que se refere aos lanços integrados na Concessão do Estado, deverá ser 

consultado o IMT, a quem compete a emissão de parecer e imposição de eventuais 

condicionalismos. 

 

 

Évora, 9 de fevereiro de 2021 

 

 

A Gestora Regional de Évora e Portalegre, 

 

 

Ana Cristina Franco dos Santos 
 (Ao abrigo da Subdelegação de poderes conferidos pela Decisão DRP 01/2019 
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Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Montemor-o-Novo – Proposta de Plano - 
Parecer relativo à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) e à Rede Nacional de 
Transporte de Gás Natural (RNTGN). 

 

 

 

Carta inserida na plataforma PCGT 

 

 

Exmos. Senhores, 

 

No âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Montemor-o-Novo em 

curso e no seguimento do nosso parecer anterior relativo à apreciação dos elementos iniciais, 

informamos que, após a análise realizada aos documentos da Proposta de Plano disponibilizados 

na plataforma PCGT, verificámos que o traçado da Linha Divor-Pegões (LDV.PGS), a 400kV, 

possui duas representações distintas nos ficheiros “ORDENAMENTO_OBJETOS.gdb” e 

“CONDICIONANTES.gdb”.  

 

Deste modo, considera-se necessária a verificação desta situação e a representação correta das 

linhas da RNT em todas as peças desenhadas da Proposta de Plano considerando o ficheiro 

fornecido no nosso parecer anterior (documento com a referência REN – 5252/2020 de 

07/07/2020), em formato vetorial (shape) e georreferenciado (ETRS89-TM06). 

CCDR -Comissao de Coordenaçao e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo 
 
PLATAFORMA PCGT 

 

mailto:Info.portal@ren.pt
http://www.ren.pt/
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Face ao exposto, o parecer da REN – Redes Energéticas Nacionais, S.A. é favorável condicionado 

à correção da representação dos traçados das linhas da RNT nas peças desenhadas que compõem 

a Proposta de Plano. 

 
 
Com os melhores cumprimentos, 

 

Gestão de Ativos 
Projeto 

 
 

 
 

André Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Planta exemplificativa da representação nos ficheiros “ORDENAMENTO_OBJETOS.gdb” e 

“CONDICIONANTES.gdb” em sobreposição com o traçado fornecido pela REN. 
 
 
 
 
 
 



 

 REN -  1383/2021 

                                                                                                                                                                                                                                                             Pág. 

 
 

3 

 
Planta exemplificativa da representação nos ficheiros “ORDENAMENTO_OBJETOS.gdb” e 

“CONDICIONANTES.gdb” em sobreposição com o traçado fornecido pela REN 
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       Economia e Transição Digital  

 
 

C/c C.M. Montemor-o-Novo 
  

 

 

À 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo 
Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, 193 

7004-514 Évora 
 
 

V/ referência:           Sua comunicação       Nossa referência:  
            SAI/2021/1810/DEOT/CD 

    PROC. 14.01.9/79  

    
   

ASSUNTO: Revisão do Plano Diretor Municipal de Montemor-o-Novo – 2ª 

Reunião Plenária sobre a proposta de Plano (PCGT – ID 69) 
 

 

 

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

cópia da Informação de Serviço deste Instituto, com o nº 

INT/2021/713[DVO/DEOT/SG], bem como dos despachos que sobre a 

mesma recaíram.  

 

Com os melhores cumprimentos,     

 
 

 

 
 
 

Fernanda Praça 

Diretora do Departamento de 

Ordenamento Turístico 

 

 
 

 
 
 

 
Em anexo: O mencionado 

http://www.visitportugal.com/
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Informação de serviço n.º 2021.I.713 [DVO/DEOT/SG] 

 

Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal de Montemor-o-Novo – 2ª Reunião 

Plenária sobre a proposta de Plano (PCGT – ID 69) 

 

Proc.º: 14.01.9/79 

___________________________________________________________________ 

 

Do ponto de vista do turismo, emite-se parecer favorável à proposta de revisão do 

PDM de Montemor-o-Novo, devendo, contudo, ser ponderados os aspetos 

mencionados no ponto 1, nos pontos 3 a 6 e no ponto 8 da parte III do parecer técnico 

que antecede, devendo ainda ser retificados os lapsos identificados nos pontos 2 e 7. 

 

Comunique-se à CCDR Alentejo, com conhecimento à Câmara Municipal de 

Montemor-o-Novo, via PCGT. 

 

Leonor Picão  

 
 
Diretora Coordenadora  
(por subdelegação de competências) 
 
28.01.2021 
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Informação de serviço n.º INT/2021/713 [DVO/DEOT/SG] 

Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal de Montemor-o-Novo – 2ª Reunião 

Plenária sobre a proposta de Plano (PCGT – ID 69) 

Proc.º: 14.01.9/79 
 

 
O parecer que antecede analisa os elementos disponibilizados na PCGT relativos à Proposta 

de Plano da 2.ª revisão do PDM de Montemor-o-Novo, a discutir em reunião da Comissão 
Consultiva agendada para o dia 10.02.2021. 
 

Sublinhando que a proposta de plano genericamente incorporou os comentários tecidos em 
anterior parecer deste Instituto, e que se encontra alinhada com os objetivos estratégicos da 
ET 27, destacando em particular a definição de requisitos de sustentabilidade, ao nível do 
regulamento, para a instalação de empreendimentos turísticos, permanecem, contudo, 

alguns aspetos relativos a opções técnicas que, na nossa perspetiva, concorrem para a 
melhoria da abordagem da atividade turística.  
 
Assim, proponho a emissão de parecer favorável à proposta de revisão do PDM de 
Montemor-o-Novo, devendo, contudo, ser ponderados os aspetos mencionados no ponto 1, 
nos pontos 3 a 6 e no ponto 8 da parte III da Informação, que se reportam a questões 
técnicas, devendo ainda ser retificados os lapsos identificados nos pontos 2 e 7. 

 
À consideração superior, com proposta de comunicação à CCDR Alentejo, com conhecimento 
à Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, via PCGT. 
 

A Diretora do Departamento de 
Ordenamento Turístico 

 

 
Fernanda Praça 
(26.01.2021) 
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Informação de serviço n.º INT/2021/713 [DVO/DEOT/SG] 
26/01/2021 

Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal de Montemor-o-Novo – 2ª Reunião Plenária sobre a 
proposta de Plano (PCGT – ID 69) 

 (14.01.9/79) 
 

 

I – ENQUADRAMENTO E ANTECEDENTES 

O presente parecer analisa a proposta de plano da Revisão do Plano Diretor Municipal de Montemor-o-Novo 
(PDMMN), no âmbito das competências do Turismo de Portugal, I.P. (previstas na alínea a) do nº 2 do 
artigo 21º do Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de março, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º nº 
80/2017, de 30 de junho), conforme solicitado na convocatória para a 2ª reunião plenária da Comissão 
Consultiva, a realizar no dia 10/02/2021, remetida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional (CCDR) Alentejo, através da plataforma PCGT-ID 69, em 13/01/2021 (ENT/2021/1274, de 
13.01.2021), onde se encontram os elementos para análise. 

O PDMMN (aprovado pela RCM n.º 8/94, de 2 de fevereiro, com as alterações introduzidas, por último, pela 
Decl. n.º 206/2012, de 11 de outubro), encontra-se em revisão, sendo acompanhado por uma Comissão 
Consultiva que integra este Instituto. 

No âmbito do processo de revisão do PDMMN este Instituto forneceu informação atualizada referente à 
oferta turística, bem como informação relativa aos interesses específicos a salvaguardar na área do plano e 
os programas e políticas do setor do turismo (SAI/2018/13933/DVO/DEOT/FP). Em 06/01/2020, foram 
analisados os Estudos de Caracterização e Diagnóstico (Inf. n.º INT/2019/15078/DVO/DEOT/SG), tendo 
sido emitido parecer favorável condicionado à reformulação da caraterização da oferta de alojamento 
turístico existente. Posteriormente, foi analisada a proposta preliminar de Plano, disponibilizada 
previamente à 1ª Reunião Plenária, que teve lugar no dia 08.07.2020, sobre a qual estes serviços 
emitiram, nos termos da Inf. n.º INT/2020/8440/DVO/DEOT/SG, parecer favorável condicionado à 
retificação de diversos aspetos, identificados no respetivo parecer,  relativos ao cumprimento de normas 
legais e regulamentares aplicáveis, bem como à ponderação de diversas questões técnicas, também 
elencadas no parecer. 

 
II – DESCRIÇÃO  
 
A estratégia de desenvolvimento local, que sustenta a presente revisão do PDM, mantém-se conforme 
descrito no anterior parecer destes serviços, sustentada em 7 eixos estratégicos de desenvolvimento, 
designadamente: Fomentar uma base económica diversificada e sustentada; Incentivar a fixação de 
população nos aglomerados rurais do concelho; Projetar Montemor-o-Novo como espaço privilegiado de 
cultura, turismo e património cultural; Revitalização das áreas de génese mais antiga da cidade e dos 
núcleos antigos de interesse cultural no Concelho; Reforçar Montemor-o-Novo como uma cidade com 
qualidade de vida; Qualificação da rede viária e introdução da oferta de transporte público urbano 
rodoviário; e, Potenciar o património ambiental e os recursos naturais do Concelho. 

O reforço da complementaridade da oferta turística e de lazer com as componentes patrimonial e 
gastronómica no concelho é um dos objetivos específicos do eixo estratégico Projetar Montemor-o-Novo 
como espaço privilegiado de cultura, turismo e património cultural, em coerência com as opções 
estratégicas estabelecidas pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA). 

Relativamente à classificação e qualificação solo, a única alteração, face ao anterior modelo, acontece ao 
nível do Solo Urbano, através da criação de duas subcategorias de solo dentro da categoria “Espaços 
Habitacionais”, designadamente, “Espaços Habitacionais - Tipo 1” e Espaços Habitacionais – Tipo 2” e da 
supressão da categoria de “Espaços Urbanos de Baixa Densidade”. 
 
Considerando esta alteração, o atual modelo de ordenamento do PDMM apresenta a seguinte estrutura de 
classificação e qualificação do solo: 
 
Solo Rústico: 

1. Espaços agrícolas  
2. Espaços florestais 

2.1 Espaços Florestais de Produção 
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2.2 Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 
3. Espaços de Exploração de Recursos Geológicos 
4. Espaços Naturais e Paisagísticos 
5. Espaços Culturais 
6. Espaços de Equipamentos e Outras Ocupações 
7. Aglomerados Rurais 
8. Áreas de Edificação Dispersa 

 
Solo Urbano: 

1. Espaços Habitacionais 
1.1 Espaços Habitacionais – Tipo 1 
1.2 Espaços Habitacionais – Tipo 2 

2. Espaços de Atividades Económicas  
3. Espaço de Uso Especial  

 
A abordagem à atividade turística mantém-se, genericamente, conforme descrito na anterior informação 
de serviço, a saber: 

Quanto à edificabilidade turística em solo rústico, a presente revisão efetua uma abordagem ao turismo em 
secção própria do regulamento (capítulo II do Título V), onde define os usos e atividades turísticas 
admitidas no concelho e o respetivo regime, em conformidade com as normas orientadoras do PROTA. No 
regime específico das categorias/subcategorias de solo são definidos os usos e atividades turísticas 
admitidas de acordo com as características de cada espaço.  

No que respeita à acomodação/adaptação das normas do PROTA, são acomodadas as figuras de 
Empreendimentos Turísticos Isolados (ETI) e de Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT).  

Nos termos do Art.º 41º, como ETI são admitidas as seguintes tipologias de entendimentos turísticos: 
estabelecimentos hoteleiros, empreendimentos de turismo no espaço rural (TER), empreendimentos de 
turismo de habitação (TH) e parques de campismo e de caravanismo (PCC).  

Os NDT (Art.º 42º) são áreas de ocupação turística, em solo rústico, com aptidão para o uso turístico que 
não são delimitadas no PDMMN e que apenas podem ser desenvolvidas através de plano de urbanização ou 
de plano de pormenor, nas quais podem ser incluídos, equipamentos e infraestruturas de apoio ao turismo, 
bem como os seguintes tipos de ET: estabelecimentos hoteleiros; aldeamentos turísticos; conjuntos 
turísticos (resorts); empreendimentos de turismo de habitação (TH); empreendimentos de turismo no 
espaço rural (TER); e, parques de campismo e caravanismo (PCC). 

Tanto no caso dos ETI como dos NDT os parâmetros de edificabilidade e os critérios de ordenamento 
estabelecidos acomodam as nomas do PROTA. 

Face à anterior proposta analisada, verifica-se que foi incluído no Capítulo relativo à Disposições Comuns 
ao Solo Rústico e ao Solo Urbano (capítulo II do Título IV) secção autónoma referente à ocupação turística 
(secção II), na qual, para além de ser indicada a Intensidade Turística (IT) máxima estabelecida para o 
concelho (Art.º 28º), são estabelecidos requisitos e critérios de qualidade ambiental para a instalação de 
ET (Art.º 29.º e Art.º 30º), bem como admitida a possibilidade de instalação de ASA, não integradas em 
PCC (Art.º 31.º). 

Os usos turísticos admitidos no solo rustico sofreram ligeiras alterações, correspondendo, na atual 
proposta, aos que se sistematizam de seguida: 

Categorias/subcategorias 
do solo rústico Usos turísticos admitidos 

Espaços agrícolas 
ET nas tipologias de TH, TER e PCC; 
Núcleos de Desenvolvimento Turístico; 
Equipamentos de recreio, lazer e animação turística. 

Espaços Florestais de 
Produção 
 

São admitidas atividades económicas que contribuam para o reforço da base económica 
e para a promoção do emprego nos espaços rurais, desde que devidamente justificada 
a sua integração em solo rústico. 
Não há referencia expressa ao uso turístico. 

Espaços de uso múltiplo 
agrícola e florestal 

ET nas tipologias de TH, TER, EH e PCC; 
Núcleos de Desenvolvimento Turístico; 
Equipamentos de recreio, lazer e animação turística. 
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Espaços de Exploração de 
Recursos Geológicos 
 

Não admitido. 

Espaços Naturais e 
Paisagísticos 
  
 

São admitidas estruturas de atravessamento de linhas de água, bem como passadiços 
ou estruturas de apoio destinadas à visitação e usufruto sustentável dos valores em 
causa; 
São admitidas obras de conservação, alteração, reconstrução e ampliação desde que a 
realização das intervenções tenha como resultado a melhoria das condições de 
segurança e salubridade da edificação, desde que a área total de construção não 
exceda os 120 m2 nem resulte no aumento do número de pisos (sendo omisso quanto 
à finalidade da edificação). 

Espaços Culturais 
 

São admitias estruturas de atravessamento de linhas de água, bem como passadiços 
ou estruturas de apoio destinadas à visitação e usufruto sustentável dos valores em 
causa. 

Espaços de Equipamentos e 
Outras Ocupações 

São admitidas novas edificações, assim como as ampliações necessárias e 
complementares ao funcionamento dos equipamentos e outras ocupações existentes.  
Não há referencia expressa ao uso turístico. 

Aglomerados Rurais  ET nas tipologias de TER e estabelecimentos hoteleiros. 

Áreas de Edificação Dispersa Disposições do PIER no local da Rebola, o qual não tem qualquer componente turística. 

 

No que refere à edificabilidade turística em solo urbano, a proposta continua a compatibilizar a instalação 
do uso turístico com os Espaços Habitacionais, agora, subdivididos em Espaços Habitacionais – Tipo 1  
(Art.º 66º) e Espaços Habitacionais – Tipo 2 (Art.º 69.º). Nos Espaços de Atividades Económicas apenas é 
referido o uso serviços (Art.º 72º) e no Espaço de Uso Especial, são considerados usos completares as 
funções de recreio, lazer e animação turística, bem como prestações de serviços, desde que 
funcionalmente associadas aos equipamentos e às funções que estes exercem (Art.º 75º). 

Quanto a estacionamento em empreendimentos turísticos, foram revistos os parâmetros específicos para 
os ET nas tipologias de turismo de habitação, turismo no espaço rural e estabelecimentos hoteleiros, que, 
nos termos da atual proposta correspondem a um lugar/ três unidades de alojamento, foram mantidos os 
parâmetros para as tipologias de aldeamentos turísticos e os apartamentos turísticos cuja dotação mínima 
é de um lugar/ unidade de alojamento e foi incluído ponto especifico para a dotação de estacionamento em 
PCC a qual corresponde a um lugar por cada 2 utentes (Art.º 80º). 

 
III – APRECIAÇÃO  
 
Analisada a proposta apresentada, do ponto de vista do turismo, informa-se o seguinte: 
 

 O modelo de desenvolvimento turístico da revisão do PDMMN continua a integrar disposições que 
deverão contribuir para o desenvolvimento do setor do turismo, designadamente através da 
promoção e valorização dos recursos turísticos associados ao património natural e cultural do 
concelho e do incentivo ao crescimento do alojamento turístico no solo rústico, em coerência com 
as normas orientadoras do PROTA para o setor do turismo e também com o atual documento 
estratégico do turismo - Estratégia para o Turismo 20271 (ET 27) -  que defende a potenciação 
económica e a conservação do património natural e rural no âmbito do seu eixo estratégico 
“Valorizar o Território e as Comunidades”. 

 Considera-se que foram acomodadas/adaptadas de forma adequada as normas do PROTA ao nível 
da edificabilidade turística em solo rústico, que foram objeto de um capítulo próprio no 
regulamento e incorporam a globalidade das tipologias turísticas admitidas neste PROT. 

 Relativamente às considerações/ observações efetuadas no anterior parecer emitido por estes 
serviços verifica-se que foram retificados todos os aspetos mencionados respeitantes ao 

 
1 RCM n.º 134/2017, de 27 de setembro 
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cumprimento de normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como acolhidas a generalidade 
das questões técnicas identificas e que visavam contribuir para uma mais adequada abordagem ao 
setor do turismo. 

 

Relativamente ao Regulamento: 
 

Título III – Salvaguarda de Valores e Recursos 

1. Capítulo II – Património 
Em zonas com valores e recursos particularmente sensíveis, as quais assumem, por norma, 
vocação para o turismo e lazer, considera-se importante prever disposições que minimizem os 
impactes negativos na perceção das mesmas decorrentes da instalação de elementos dissonantes, 
tais como infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações (antenas e torres), hoje 
imprescindíveis à população e serviços públicos. Havendo um capítulo específico relativo à 
salvaguarda de valores e recursos, sugere-se incluir no mesmo regras para racionalizar a 
instalação de elementos dissonantes de modo a minimizar os impactes negativos decorrentes dos 
mesmos;  

 

Título IV – Uso do Solo 

2. Art.º 23º - Qualificação do solo urbano: 
n.º 1, alínea b): esta alínea deve ser eliminada uma vez que a categoria de “Espaços urbanos de 
baixa densidade” foi suprimida, não constando nem das disposições do Solo Urbano (Título VI), 
nem da Planta e Ordenamento; 

 

Título V – Solo Rústico 

3. Art.º 41 – Identificação, Condições e Parâmetros de Edificabilidade (ETI) 
a) n.º 2, alínea c): considera-se que o índice máximo de ocupação de 0,05 é bastante restritivo 

quando comparado com o índice de impermeabilização proposto na alínea b), o que poderá 
inviabilizar a instalação de TER, nas modalidades de Casas de Campo e Agroturismo, bem como 
de TH, os quais apenas podem ser instalados em edifícios pré-existentes e cuja viabilidade 
poderá depender de alguma capacidade de ampliação. Note-se que, aliás, o PROTA exclui 
aquelas modalidades do cumprimento do índice de impermeabilização de 0,2. Contudo, aqui, o 
índice de ocupação é bastante mais restritivo. Assim, propõe-se excluir aquelas modalidades do 
cumprimento deste índice de forma, também, a promover a recuperação e reabilitação de 
construções existentes, conforme estabelece o n.º 3 do Art.º 36; 

 
b) n.º 3, alíneas c) e d): o teor destas alíneas já está acautelado no Art.º 29 e no Art.º 30, 

relativos à instalação de ET, pelo que sugere a sua eliminação; 
 

4. Art.º 46 – Usos e parâmetros de edificabilidade (Espaços Agrícolas) 
n.º 3, alínea c): Reitera-se a sugestão para que, para além do TH, do TER e dos PCC, também os 
EH sejam considerados tipologia admitida como ETI. Sendo admitidos NDT, conforme alínea d), 
não se alcança fundamento para, nos ETI, não serem identificados os EH, afigurando-se que a 
proposta é incoerente neste ponto; 

 
5. Art.º 61º - Usos (Aglomerados Rurais): 

n.º 3, alínea a): Reitera-se a sugestão para que, além do TER e dos estabelecimentos hoteleiros, 
se pondere a possibilidade de admitir a instalação de empreendimentos de TH, nos aglomerados 
rurais, por se tratar de uma tipologia vocacionada para a reabilitação do edificado; 

 

Título VII – Infraestruturas e Estacionamento 

6. Art.º 80.º - Parâmetros de dimensionamento de estacionamento: 
a) Alínea c): A designação “utentes” deve ser substituída por “campistas”. Note-se que do uso da 

expressão utentes poderá resultar a necessidade de criação de lugares de estacionamento 
desnecessários por considerar utentes do PCC que poderão não necessitar de lugar de 
estacionamento, sendo disso exemplo os utentes caravanistas. Ainda assim, afigura-se que a 
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dotação de estacionamento prevista para PCC poderá ser muito exigente, pelo que se sugere 
ponderação dos valores referidos; 
 

b) Poderá haver situações, excecionais, em que não seja, de todo, possível cumprir a dotação de 
estacionamento estabelecida, pelo que se considera que o regulamento deverá estabelecer 
exceções à dotação prevista nos casos em que se revele impossível a sua criação (por exemplo, 
quando se trate de um edifício classificado ou com valor arquitetónico/histórico/cultural, por 
conveniência técnica ou por manifesta impossibilidade); 

 
 

7. Complementarmente, ainda no regulamento, devem ser revistas as remissões existentes entre 
artigos. Verificam-se lapsos, resultado da introdução de novos artigos na versão agora apresentada 
e da consequente renumeração dos mesmos, sem a respetiva atualização das remissões. A título 
de exemplo veja-se o Art.º 39º, n.º 1, no qual há uma remissão para os Art.º 34º e 35º, quando 
na realidade a mesma deverá referir-se aos Art.º 37º e 38º, ou o Art.º 57º, n.º 2, no qual há uma 
remissão para o Art.º 53º, quando a mesma respeita ao atual Art.º 55º. 

 
 
Relativamente à Planta de Ordenamento (classificação e qualificação do solo): 
 

8. Atendendo à expressa importância estratégica dada aos percursos pedonais e cicláveis de fruição 
turística, considera-se, conforme recomendação constante nos anteriores pareceres emitidos por 
este Instituído, que os mesmos deverão ser identificados, com grafismo específico, na planta de 
ordenamento. 

 
IV - CONCLUSÃO 
 
Face ao exposto, e do ponto de vista do turismo, propõe-se a emissão de parecer favorável à proposta de 
plano da Revisão do Plano Diretor Municipal de Montemor-o-Novo, devendo, contudo, ser ponderados os 
aspetos referidos no ponto III, deste parecer, designadamente os mencionados no n.º 1, n.º 3, n.º 4, n.º 
5, n.º 6 e n.º 8 alusivos a questões técnicas que visam contribuir para uma mais adequada abordagem ao 
setor do turismo, bem como corrigidas os lapsos identificados no n.º 2 e no n.º 7 do mesmo ponto. 

 

À consideração superior, 
 

26/01/2021

X Susana Grácio
Susana Grácio

Assinado por: SUSANA ISABEL MENDES DA SILVA GRÁCIO  
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
ANEXOS 

 ALTERAÇÕES DECORRENTES DOS PARECERES DAS ENTIDADES – 2ª REUNIÃO PLENÁRIA 
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ANEXO II 
 

 

 

ANEXO Descrição 

Anexo II Parecer adicional da DGADR - N.º Of_DSTAR_DOER_DOC00003549_2021 , de 25/02/2021 
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   rdionisio@cm-montemornovo.pt 
 
 
 
Sua Referência   Sua Data  Nossa Referência Data   

Email CMMN de 
24/02/2021 

24/02/2021 N.º Of_DSTAR_DOER_DOC00003549_2021 25/02/2021 

Procº.    Procº. 486_2021    

ASSUNTO:   Proposta de texto para o artigo 8.º do regulamento da revisão do PDM de Montemor-o-Novo, 
após 2.ª reunião plenária da comissão consultiva. Parecer da DGADR emitido pelo 
Of_DSTAR_DOER_DOC00002149_2021, de 05/02/2021. 

 

Sobre a proposta de texto enviada, tem-se a referir o seguinte:  

1. Aceita-se a proposta apresentada pela CMMN para o texto do artigo 8.º e introdução das observações 

efetuadas aos artigos 36.º e 37.º da proposta do Regulamento da revisão do PDM, de novembro de 2020, 

apresentada à 2.ª reunião plenária da comissão consultiva, que decorreu em 10/02/2021, com as alterações e 

comentário que a seguir se apresentam. 

2. Somente se observa relativamente ao ponto 1, do ponto 8.1.1 do parecer da DGADR que, com o texto 

proposto, se pretendia salientar a importância de dar a conhecer mais claramente ao público, a regra de 

salvaguarda das infraestruturas do AHMinutos e suas faixas de proteção, envolventes de 5 metros. Contudo, 

como no ponto 2, proposto pela CMMN, se reporta para o Regulamento Definitivo do AHMinutos, entende-se 

aceitar a alteração agora apresentada. 

3. Acresce a nossa proposta de 3 alterações indicadas a negrito e itálico no texto seguinte, dos pontos 3 e 4 

apresentados pela CMMN. Assim: 

3 - As Áreas Beneficiadas suscetíveis de exclusão identificadas na Planta de Condicionantes, mesmo as 

já edificadas, ficam sujeitas ao disposto no art.º 101.º do Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento 

hidroagrícola, por meio de aprovação da exclusão pelo membro do Governo competente, do pagamento 

do devido montante compensatório e da garantia do não comprometimento das infraestruturas instaladas 

e respetivas faixas de proteção, não sendo admissíveis quaisquer operações urbanísticas, sem prévia 

exclusão do prédio ou parcela de prédio da área beneficiada. 

4 – Nas áreas beneficiadas do Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos é permitida a instalação de 

estufas, túneis elevados e estufins para produção agrícola, não se aplicando o disposto no ponto 5 do 

artigo 36º e a alínea b) do ponto 1 do artigo 37º. 

Ex.ª Senhora  

Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo 

Largo dos Paços do Concelho,  

7050-127 Montemor-o-Novo 
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4. Nada é referido quanto ao proposto no ponto 8.1.2 do parecer, para alteração do art.º 17.º do Regulamento. 

É importante excecionar nesse artigo as áreas do AHMinutos, quanto à prática de agricultura mais intensiva e 

de regadio. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 
A Sub-Diretora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabel Passeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AC 




