
REUNIÃO DE 11.06.14 
 
UM PONTO DOIS – PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA 
DA PAISAGEM OCEANO (LOTEAMENTO PAISAGEM OCEANO): – Foi apresentado 
o Relatório de Justificação para a não Sujeição do Plano a Avaliação 
Ambiental Estratégica, elaborado pela empresa António Marques – 
Arquitetura e Planeamento, Lda, adjudicatária da elaboração do Plano de 
Pormenor da Área de Intervenção Específica da Paisagem Oceano 
(Loteamento Paisagem Oceano), propondo que o referido Plano seja isento 
de avaliação ambiental, nos termos do número dois, do artigo terceiro, do 
Decreto-Lei número duzentos e trinta e dois barra dois mil e sete, de 
quinze de junho, conjugado com o número seis, do artigo setenta e quatro, 
do RJIGT.  ---------------------------------------------  
No âmbito do teor constante na informação número quarenta e nove/JC 
barra dois mil e catorze, datada de vinte e seis de maio, do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo – Obras Municipais e, considerando o 
conteúdo do referido Relatório de Justificação, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, ao abrigo do número seis, do artigo setenta e quatro, do 
RJIGT, considerar que o “Plano de Pormenor da Área de Intervenção 
Específica da Paisagem Oceano” não é qualificado como suscetível de 
produzir efeitos significativos no ambiente.-----------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade e, para cumprimento do número sete, 
do artigo três, do Decreto-Lei número duzentos e trinta e dois barra dois 
mil e sete, de quinze de junho, que a presente deliberação deverá ser 
disponibilizada ao público, através da sua colocação na página de internet 
do Município, incluindo a fundamentação técnica e jurídica que justifica e 
suporta a mesma. ----------------------------------------  
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1. FUNDAMENTAÇÃO DA INSUSCEPTIBILIDADE DE EFEITOS NEGATIVOS DO PLANO DE PORMENOR 

DA AAE PAISAGEM OCEANO 

A publicação do Decreto-Lei nº 380/99 de 22 de setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei 

nº 46/2009 de 20 de fevereiro (RJIGT) vem determinar a necessidade de avaliação ambiental ou 

justificação da insusceptibilidade de efeitos negativos sobre o ambiente  

A Câmara Municipal solicitou parecer sobre o âmbito da avaliação ambiental às entidades às 

quais possam interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do Plano, (nos termos do 

nº 3 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 232/2007 de 15 de junho).  

Todos os fatores críticos para a tomada de decisão, prevenir, minimizar ou reduzir efeitos 

ambientais adversos resultantes da aplicação do plano identificados pelas entidades contactadas 

(vidé ofícios: CCDR nº S05403-2013-ORD; ANPC nº OF/2731/CDOS08/2013; APA nº 

ARHAlg.DPI.00015-ARH), ou estão desde já acautelados pela própria evolução e consolidação 

da ocupação urbana, ou estão ultrapassados pela dinâmica da própria situação de facto da área 

de intervenção do plano cujo solo é urbano por inerência do direito edificatório consignado em 

alvará de loteamento 1/83 de 8/11/83.  

Analisados os pareceres das entidades consultadas e os fatores críticos de decisão neles 

identificados, verifica-se que apesar da reduzida capacidade interventiva do plano face aos 

direitos consignados do alvará, os efeitos no ambiente resultantes da aplicação do plano são 

positivos.  

Propõe-se assim que o Plano de Pormenor, seja isento de avaliação ambiental, nos termos do 

no 2 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 232/2007 de 15 de junho, conjugado dom o nº 6 do artigo 74º 

do 380/99 de 22 de setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 46/2009 de 20 de 

fevereiro. A fundamentação desta conclusão é em seguida desenvolvida na perspetiva de 

suportar a deliberação da entidade promotora do Plano acerca da não necessidade de proceder 

à Avaliação Ambiental. 

2. CRITÉRIOS JUSTIFICATIVOS DA NÃO SUJEIÇÃO DO PLANO À AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

a) QUANTO À QUALIFICAÇÃO DO SOLO 

 Plano Diretor Municipal de Aljezur, publicado pela RCM n.º 142/95, de 21 de 

novembro, alterada pelo Declaração nº 161/2004 de 11 de junho, pelo Aviso nº 

3571/2008 de 13 de fevereiro, pela Declaração de Retificação nº 1477/2010 de 23 

de julho e pelo Aviso nº 23097/2010 de 11 de novembro. 
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De acordo com a carta de ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM), o 

Loteamento Paisagem Oceano, também designado por Vales-Oceano, encontra-se 

classificada como “Zona de ocupação turística” (ZOT) e por consequência integrada 

nos “Espaços urbanos” do Município de Aljezur. 

Dispõe o nº 5 do Art. 34º do Regulamento do PDM que “Nas ZOT de Vales-Oceano 

e Carrapateira - Bacelos, tituladas por alvarás de loteamento, o seu regime de 

edificabilidade e a ocupação do espaço é o estabelecido nos alvarás de loteamento 

e respetivos regulamentos, sendo apenas permitidas alterações que impliquem a 

melhoria de qualidade do empreendimento e não impliquem aumento dos índices 

urbanísticos anteriormente aprovados.” 

 No âmbito do Plano de Ordenamento do Parque Natural Alentejano e Costa 

Vicentina (POPNSACV), e com base na sua planta síntese, a Zona do Loteamento 

Paisagem Oceano integra as seguintes classes de espaços: 

 • “Área de proteção parcial tipo I” (Art. 14º e 15º) abrangendo uma área 

residual da urbanização. 

 • “Área não sujeita a regime de proteção” (Art. 47º) sobre a qual se encontra 

demarcada uma “Área de intervenção específica” (Art. 38º e 42º) abrangendo 

ambas a grande maioria da área da urbanização. 

O Art. 42º do Regulamento do POPNSACV refere que a zona da Paisagem Oceano 

constitui um espaço destinado à requalificação urbanística e ambiental e determina 

a elaboração de um plano municipal de ordenamento do território o qual se deve 

enquadrar nos seguintes objetivos: 

a)  Promover a requalificação urbanística e ambiental da área, em especial da 

área que se encontra igualmente sujeita aos regimes de proteção definidos no 

presente regulamento, e a adoção de densidades construtivas compatíveis com 

aquela requalificação; 

b)  Salvaguardar os valores naturais, paisagísticos e arqueológicos existentes; 

c)  Definir as áreas de requalificação urbana e paisagística e de áreas de 

renaturalização; 

d)  Requalificar as áreas edificadas através da adoção de medidas destinadas à 

valorização do espaço público e do parque edificado, nomeadamente através 

da substituição ou demolição de construções existentes, da introdução de 

equipamentos e da realização da infra -estruturação básica; 
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e)  Implementar as medidas de reposição das condições de ambiente natural que 

assegurem a estabilidade biofísica; 

f)  Realizar as ações de renaturalização previamente enquadradas por projetos de 

intervenção e requalificação; 

g)  Adotar as medidas conducentes à eficiência energética; 

O Art. 47º do Regulamento do POPNSACV define que “As áreas não abrangidas 

pelo regime de proteção são todas aquelas em que sem prejuízo da demais 

legislação em vigor não é aplicado qualquer nível de proteção previsto no presente 

regulamento”. 

O plano não programa nem qualifica, como urbanas novas áreas de solo para além das 

delimitadas pelo alvará de loteamento, nem agrava os parâmetros de ocupação. 

A qualificação e ordenamento da ocupação do solo é feita por meio de um conjunto de 

elementos reguladores de caráter analítico e geométrico, designadamente: polígono do 

lote, polígono de implantação das edificações, altura das edificações, número de pisos, 

área de construção, e e indicação de usos para os lotes e área de cedência para o 

domínio municipal. 

Estamos em presença, de uma área urbana consolidada, quase totalmente edificada, 

cujo limite coincide integralmente com a área do Plano, por esta razão os dados 

analíticos do PP espelham, o quadro síntese do loteamento com as alterações e 

correções determinadas pela aplicação de conceitos e parâmetros mais rigorosos. 

A intervenção do Plano tem o seguinte âmbito: 

 Corrigir incongruências de delimitação entre o limite do alvará de loteamento e o 

limite da “Área de Proteção Parcial l “ do regime jurídico do POPNSACV; 

 Identificação e quantificação das infraestruturas a requalificar ou completar; 

 Clarificação da regulamentação de uso e ocupação do solo a partir do direito 

consignado no alvará de loteamento e por adaptação aos novos conceitos técnicos 

de ordenamento do território e urbanismo adotado no Decreto Regulamentar nº 

9/2009 de 29 de maio; 

 Confirmação, identificação e delimitação das áreas de cedência. 

b) QUANTO AO PATRIMÓNIO NATURAL 

Toda a área de intervenção está integrada no Sítio PT200015 da Costa Sudoeste da 

Rede Natura 2000, Sendo o direito edificatório existente anterior à própria publicação das 

orientações do Plano sectorial. O PP por via da clarificação de conceitos, precisão 
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cartográfica e regulamentar e beneficiação das infraestruturas já construídas vem 

estabelecer garantias adicionais de proteção e não afetação de novas áreas ao uso 

urbano ou edificação. 

O Plano não promove qualquer nova edificação,  

A área afeta à “Estrutura Ecológica Municipal” incide sobre o solo disponível na área de 

intervenção do PP: 

 qualificação da designada “Área Verde de Proteção e Enquadramento” que 

corresponde a uma faixa antropizada, não edificada no limite do Sudoeste com 0,6ha; 

 e de uma “Área Verde Pública” integrando os maciços e alinhamentos arbóreos 

existentes principalmente os alinhamentos de Pinus pinea (pinheiro manso). 

c) QUANTO AO PATRIMÓNIO EDIFICADO E ARQUEOLÓGICO 

Não foram identificados edifícios ou elementos construídos de valor, suscetíveis de ser 

conservados, toda a arquitetura do local é recente e poderá considerar-se como de 

acompanhamento, com uma relativa sintonia, entre todos os edifícios, quer de linguagem 

arquitetónica, processos construtivos e materiais.  

A identificação de áreas de sensibilidade arqueológica bem como o acautelar de 

eventuais achados arqueológicos em caso de mobilização do solo relacionado com as 

novas edificações será feita no Regulamento e Planta de Implantação do PP. 

d) PRODUÇÃO E RECOLHA DE RESÍDUOS,  
A zona está, atualmente, servida por 3 locais de deposição, num total de 5 contentores de superfície, para 

resíduos indiferenciados, de 770 litros. O ecoponto mais próximo está instalado no centro de Vale da Telha. 

O destino final dos resíduos produzidos é o aterro intermunicipal e estação de triagem do Barlavento. 

e) AMBIENTE ACÚSTICO 

Quanto ao ambiente acústico, os mapas de ruído para o Plano traduzirão o estado 

acústico do local e as influências das fontes de ruído mais relevantes. Este estudo 

integrará o relatório, como elemento de acompanhamento do Plano. 

f) INFRAESTRUTURAS  

A área de intervenção tem instaladas a rede viária da urbanização, e ainda as  redes de 

saneamento, eletricidade e telecomunicações, no âmbito das obras de urbanização 

executadas. As redes instaladas estão dimensionadas para as cargas de utilização 

previstas, isto é para o número de habitantes máximo, previsto nos Estudos do 

Loteamento (380 habitantes) 
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O abastecimento de água a todos os lotes é feito a partir da rede municipal, servida em 

alta pelo reservatório localizado fora da área do Plano. 

A rede de drenagem de águas residuais domésticas encontra-se completamente 

executada, e os efluentes são conduzidos à estação de tratamento de Vale da Telha/ 

Arrifana. 

Os efluentes pluviais urbanos são recolhidos e conduzidos pelos sistemas de drenagem 

e restituídos ao meio natural. 

3. CONCLUSÃO 

Comparando o cenário atual com o cenário relativo à aplicação do Plano, segurança jurídica e 

maior rigor regulamentar, qualificação de infraestruturas degradadas e fixação das áreas a ceder 

ao domínio municipal, conclui-se que este último se apresenta mais favorável indo ao encontro 

de objetivos adequados de desenvolvimento sustentável tendo por base o equilíbrio entre os 

aspetos ambientais, culturais e sócio-económicos. 

As ações previstas para área de intervenção do Plano permitirão um impacte positivo com 

melhoria significativa da qualidade de vida urbana. 

Os impactes negativos esperados estão relacionados com as fases construção da 

responsabilidade dos particulares, as quais decorrerão ao longo da vigência do plano.  

O plano de ordenamento urbano em causa utiliza e transforma uma pequena área de território, 

devidamente enquadrada como urbana por plano de ordem superior e não enquadra por si 

nenhum dos projetos mencionados nos anexos I e II do Decreto-Lei nº 69/ 2000 de 3 de maio, na 

sua atual redação o que concomitantemente com o exposto nos pontos anteriores leva a concluir 

da não qualificação do Plano, como suscetível de ter efeitos significativos no ambiente. 

4. CRITÉRIOS PONDERADOS, CONFORME O ANEXO DO DECRETO-LEI Nº 232/2007 DE 15 DE JUNHO 

Critérios de determinação da probabilidade de efeitos significativos no ambiente: 

DECRETO-LEI Nº 232/2007 DE 15 DE JUNHO  
(ANEXO A QUE SE REFERE O Nº 6 DO ARTIGO 3º) 

CRITÉRIOS PONDERADOS NO PP 

1—  Características dos planos e programas, tendo em conta, nomeadamente: 

a)  O grau em que o plano ou programa 
estabelece um quadro para os projetos e 
outras atividades no que respeita à 
localização, natureza, dimensão e condições 
de funcionamento ou pela afetação de 
recursos;  

 O Plano, não programa novas edificações ou 
projetos, para lém dos existentes, apenas clarifica 
as regras de utilização e ocupação do solo. 

b)  O grau em que o plano ou programa influencia 
outros planos ou programas, incluindo os 
inseridos numa hierarquia; 

 O Plano incide apenas sobre a área do alvará de 
loteamento nº 1/83 sem traduzir repercussões 
noutros planos ou programas. 
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DECRETO-LEI Nº 232/2007 DE 15 DE JUNHO  
(ANEXO A QUE SE REFERE O Nº 6 DO ARTIGO 3º) 

CRITÉRIOS PONDERADOS NO PP 

c)  A pertinência do plano ou programa para a 
integração de considerações ambientais, em 
especial com vista a promover o 
desenvolvimento sustentável;  

 Do processo conducente à sustentabilidade faz 
parte o preenchimento equilibrado e harmonioso 
da área urbana, tendo-se definido como objetivos: 

 Qualificar as infraestruturas das zonas 
edificadas existentes ; 

 Clarificar os parâmetros geométricos e 
analíticos para as edificações dos lotes 
expectantes. 

 Delimitar as áreas não edificáveis e as áreas a 
ceder para o domínio municipal. 

 Acautelar a identificação de património 
arqueológicoa rede viária e os espaços para 
parqueamento automóvel; 

 Definir a “Estrutura Ecológica”. 

d)  Os problemas ambientais pertinentes para o 
plano ou programa; 

 Não aplicável dada a reduzida área de 
intervenção e a não abrangência de áreas 
problemáticas, embora se verifique a incidência 
na área da Rede Natura 2000, facto que o 
Regulamento do PP deve acautelar, nas situações 
em que não prevaleça o direito edificatório 
sustentado no alvará de loteamento, em vigor. 

e)  A pertinência do plano ou programa para a 
implementação da legislação em matéria de 
ambiente. 

 O PP tem como principio o respeito pela 
legislação aplicável em vigor 

2— Características dos impactes e da área suscetível de ser afetada, tendo em conta, nomeadamente: 

a)  A probabilidade, a duração, a frequência e a 
reversibilidade dos efeitos; 

 Os efeitos de aplicação do PP são limitados à sua 
área de intervenção (área coincidente na 
totalidade com a do alvará de loteamento em 
vigor) 

b)  A natureza cumulativa dos efeitos;  Não aplicável. 

c)  A natureza transfronteiriça dos efeitos;  Não aplicável. 

d)  Os riscos para a saúde humana ou para o 
ambiente, designadamente devido a 
acidentes;  

 Não existem. 

e)  A dimensão e extensão espacial dos efeitos, 
em termos de área geográfica e dimensão da 
população suscetível de ser afetada; 

 Não aplicável. 

f)  O valor e a vulnerabilidade da área suscetível 
de ser afetada, devido a: 

i)  Características naturais específicas ou 
património cultural; 

ii)  Ultrapassagem das normas ou valores 
limite em matéria de qualidade ambiental; 

iii)  Utilização intensiva do solo; 

 Na área de intervenção verifica-se a ocorrência 
do Sítio PT200015 da Rede Natura 2000, o PP 
não programa novas ocupações para além das 
previstas no alvará de loteamento vigente. 

Não foi identificado património cultural edificado. 
As medidas cautelares relativas à proteção do 
património arqueológico, serão objeto de artigo 
no Relatório e no Regulamento do PP. 

 As condicionantes e orientações estratégicas 
relativas e resultantes da aplicação do Plano 
sectorial da Rede Natura 2000, serão objeto de 
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DECRETO-LEI Nº 232/2007 DE 15 DE JUNHO  
(ANEXO A QUE SE REFERE O Nº 6 DO ARTIGO 3º) 

CRITÉRIOS PONDERADOS NO PP 

medidas adequadas nos espaços coincidentes 
com a estrutura ecológica do PP e nos restantes 
espaços livres não edificados. 

 A área do PP é urbana de baixa densidade. 

g)  Os efeitos sobre as áreas ou paisagens com 
estatuto protegido a nível nacional, 
comunitário ou internacional. 

 O Plano não programa novas edificações nem 
usos de solo, que requeiram alterações ou 
sensibilização do coberto vegetal. 

 
Lagos, 28 de Abril de 2014 

O Coordenador do Plano de Pormenor, 

 

 

 

____________________________________ 

ANTÓNIO JOSÉ DE OLIVEIRA MARQUES 
Membro da Ordem dos Arquitetos nº 2148 

Cartão de Cidadão nº 02330354 9 ZZ6, válido até 07-09-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico - convertido pelo Lince.          


