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1. ENQUADRAMENTO 

A Área de Intervenção Especifica de Equipamentos e Uso Turístico a Norte de Aljezur, dispõe de uma 

superfície aproximada de 81 800 m2 e integra-se numa área regulamentada por dois instrumentos de 

gestão territorial, designadamente, o Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina, publicado na Resolução do Conselho de Ministros nº 11-B/2011 de 4 de Dezembro e pelo 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Aljezur, publicado na Resolução de Conselho de Ministros nº 

142/95 de 11 de Novembro, com as alterações introduzidas pela Declaração nº 161/2004 de 11 de Junho, 

pelo Aviso nº 3571/2008 de 13 de Fevereiro, pela Declaração de Rectificação nº 1477/2010 de 23 de Julho 

e pelo Aviso nº 23098/2010 de 11 de Novembro. 

1.1. PLANO DE ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA 

No âmbito do Plano de Ordenamento do Parque Natural Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV), 

e com base na sua planta síntese, a Área de Intervenção Especifica de Equipamentos e Uso Turístico 

a Norte de Aljezur integra as seguintes classes de espaços: 

•••• “Áreas de protecção complementar II” (Art. 20º e 21º)  

•••• “Áreas de intervenção especifica” (Art. 22º, 38º e 43º) 

O Art. 43º do Regulamento do POPNSACV determina a elaboração de um plano municipal de 

ordenamento do território o qual se deve enquadrar nos seguintes objectivos: 

a) Elaborar um projecto de integração paisagística; 

b) Requalificar o edificado com o objectivo de adaptação ao uso turístico; 

c) Garantir soluções adequadas em matéria de abastecimento de água, tratamento e reutilização de 

efluentes, bem como de gestão de resíduos; 

d) Qualificar a inserção paisagística e ambiental das edificações e dos projectos de construção no 

espaço envolvente; 

e) Garantir a adequada integração de usos, nomeadamente turísticos, de habitação, de lazer.  

1.2. PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ALJEZUR 

De acordo com a carta de ordenamento do Plano Director Municipal (PDM), a Área de Intervenção 

Especifica de Equipamentos e Uso Turístico a Norte de Aljezur, encontra-se classificada como “Área 

agro-florestal” e parcialmente destinada à implementação de infraestruturas desportivas (zona 

desportiva). 
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De acordo com o disposto nas alíneas c) e d) do nº 6 do Art. 46º do Regulamento do PDM a “Zona 

desportiva – é uma zona destinada à implementação de um complexo desportivo que sirva as 

populações locais e surja como complemento às infraestruturas turísticas do concelho de Aljezur e 

concelhos limítrofes” e “Na Zona Desportiva serão implantados os seguintes equipamentos: Pavilhão 

Gimnodesportivo, Piscinas, Campo de ténis, Campo de futebol relvado e Unidade hoteleira de apoio” 

1.3. ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL:  

São enquadramento legal e regulamentar do Plano de Pormenor a elaborar, os seguintes diplomas 

legais: 

•••• Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/95, de 21 de Novembro - Plano Diretor Municipal de 

Aljezur – alterada pelo Declaração n.º 161/2004 de 11 de Junho, pelo Aviso nº 3571/2008 de 13 de 

Fevereiro, pela Declaração de rectificação nº 1477/2010 de 23 de Julho e pelo Aviso nº 

23097/2010 de 11 de Novembro; 

•••• Resolução do Conselho de Ministros nº 11-B/2011 de 04 de Fevereiro - Plano de Ordenamento do 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV); 

•••• Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 49/2005 

de 24 de Fevereiro – Rede natura 2000; 

•••• Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de Agosto - Aprova o Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Algarve (PROTALG); 

•••• Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 

46/2009 de 20 de Fevereiro - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT); 

•••• Portaria nº. 138/2005, de 2 de Fevereiro - Fixa os demais elementos que devem acompanhar os 

planos municipais de ordenamento do território; 

•••• Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto - aprova as normas técnicas sobre acessibilidades; 

•••• Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro - aprova o Regulamento Geral do Ruído, alterado pela 

Declaração de Retificação n.º 18/2007 de 16 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de 

Agosto; 

•••• Decreto Regulamentar nº 9/2009 de 29 de Maio - estabelece os conceitos técnicos nos domínios 

do ordenamento do território e do urbanismo a utilizar nos instrumentos de gestão territorial; 

•••• Decreto Regulamentar nº 10/2009 de 29 de Maio - fixa a cartografia a utilizar nos instrumentos de 

gestão territorial, bem como na representação de quaisquer condicionantes; 
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•••• Decreto Regulamentar nº 11/2009 de 29 de Maio - estabelece os critérios uniformes de 

classificação e reclassificação do solo, de definição de utilização dominante, bem como das 

categorias relativas ao solo rural e urbano, aplicáveis a todo o território nacional. 

2. OBJECTIVOS DO PLANO DE PORMENOR 

O objetivo prioritário do Plano de Pormenor é dar cumprimento ao disposto nos Artigos 22º, 38º e 43º do 

Regulamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. 

Embora a ”Área de intervenção especifica de equipamentos e uso turístico a Norte de Aljezur” disponha de 

uma área total de 81 800 m2, a área de intervenção do plano deverá cingir-se à parcela com 38 690 m2, que 

é propriedade do Município e da qual se anexa uma planta.   

São ainda objetivos do Plano de Pormenor: 

•••• Implementar os equipamentos previstos na alínea d) do nº 6 do Art. 46º do Regulamento do PDM, 

designadamente uma Unidade Hoteleira com 120 camas e um Campo de Ténis. Complementarmente e 

enquadrando-se nos objectivos constantes no nº 2 do Art. 43 do Regulamento do POPNSACV, 

pretende-se ainda a criação de um Centro de Desporto e Turismo na Natureza e um Parque de Lazer. 

Relativamente à disposição do PDM acima referida, verifica-se que os restantes equipamentos nela 

mencionados, nomeadamente o Pavilhão Gimnodesportivo e as Piscinas Municipais já se encontram 

edificados na área abrangida pelo plano, sendo que o Campo de Futebol Relvado, igualmente existente, 

se localiza noutra zona integrada no aglomerado urbano de Aljezur.    

•••• Todo o conjunto deverá apresentar uma coesão urbanística harmoniosa, tendo em conta uma 

adequada inserção ambiental e paisagística no local e garantindo a remodelação e/ou reabilitação dos 

espaços exteriores e infraestruturas existentes, de forma a minimizar o investimento público; 

3. DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO MATERIAL E DOCUMENTAL DO PLANO 

•••• Conteúdo material: 

- Art.º 91.º do RJIGT 

•••• Conteúdo documental: 

- Art.º 92.º do RJIGT 

- Portaria n.º 138/2005, de 2 de Fevereiro 

Sem prejuízo do estabelecido na legislação e regulamentação aplicáveis, o Plano de Pormenor é 

constituído por: 

•••• Regulamento; 
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•••• Planta de implantação à escala 1:2000; 

•••• Planta de condicionantes à escala 1:2000 

O Plano de Pormenor deve ainda ser acompanhado pelos seguintes documentos: 

•••• Planta de enquadramento, contendo a localização do Plano no território municipal envolvente, com 

indicação da área de intervenção e respetiva articulação, designadamente com as vias de comunicação 

e demais infraestruturas relevantes, estrutura ecológica, grandes equipamentos e outros elementos 

considerados relevantes; 

•••• Planta da situação existente, com a ocupação do território à data da elaboração do Plano; 

•••• Relatório e/ou planta com a indicação das licenças ou autorizações de operações urbanísticas emitidas, 

bem como das informações prévias favoráveis em vigor, substituível por declaração da Câmara 

Municipal comprovativa da inexistência dos referidos compromissos urbanísticos na área do Plano; 

•••• Extractos do regulamento, das plantas de ordenamento ou zonamento e de condicionantes dos 

instrumentos de gestão territorial em vigor na área de intervenção do Plano; 

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

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

equipamentos urbanos, nomeadamente: 

- Planta de localização à escala 1:25000; 

- Planta de enquadramento à escala 1:5000; 

- Planta da situação existente à escala 1:2000 – levantamento topográfico; 

- Extratos do regulamento, das plantas de ordenamento e de condicionantes do POPNSACV e do 

PDM-Aljezur; 

- Extrato atualizado das plantas de ordenamento e de condicionantes do PDM-Aljezur, caso o modelo 

de ordenamento proposto pelo Plano de Pormenor implique a sua alteração, e/ou das 

condicionantes legais bem como plantas atualizadas do PDM-Aljezur para efeitos de registo na 

DGOTDU; 

- Planta de Síntese ou de Apresentação à escala 1:2000; 

- Planta de caracterização acústica (mapa de ruído) à escala 1:2000; 

- Planta de modelação do terreno à escala 1:2000; 

- Planta com o traçado das infraestruturas rodoviárias à escala 1:2000; 

- Perfis longitudinais dos arruamentos à escala 1:2000 e 1:200; 

- Perfis transversais dos arruamentos à escala 1200; 

- Alçados e cortes de conjunto à escala 1:1000; 
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- Planta com o traçado da rede de distribuição de água, S.I. e rega à escala 1:2000; 

- Planta com o traçado da rede de drenagem de águas residuais à escala 1:2000; 

- Planta com o traçado da rede de drenagem de águas pluviais à escala 1:2000; 

- Planta com o traçado da rede de distribuição de energia elétrica à escala 1:2000; 

- Planta com o traçado da rede de distribuição de gás à escala 1:2000; 

- Planta com o traçado da rede de telecomunicações à escala 1:2000; 

- Planta com o traçado da rede de iluminação pública e semaforização à escala 1:2000; 

- Planta de compatibilização das redes de infraestruturas do subsolo à escala 1:2000; 

- Planta dos espaços exteriores de utilização pública à escala 1:2000; 

- Planta dos espaços verdes de utilização pública à escala 1:2000; 

- Planta de execução com as unidades de execução à escala 1:2000 

•••• Relatório que fundamente as soluções adotadas, contendo a caracterização da área do Plano de 

Pormenor e a descrição da solução urbanística nas suas diversas vertentes. O Relatório deverá ainda 

explicitar a adequabilidade do modelo de ordenamento proposto no Plano com o POPNSACV e com o 

PDM-Aljezur, e mencionar expressamente as disposições deste que se pretendem alterar ou revogar; 

•••• Programa de execução e plano de financiamento 

4. DEFINIÇÃO DAS FASES E PRAZOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO 

Após a deliberação municipal que determina a elaboração deste Plano de Pormenor, de acordo com o 

enquadramento legal e com as especificidades da sua área de intervenção, propõe-se o seguinte 

faseamento: 

4.1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS - 1ª FASE ..............................  (PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS) 30 DIAS 

•••• Reunião com a CCDR-Algarve para definir as entidades representativas de interesses públicos 

[ERIP] (nos termos do RJIGT) que devem acompanhar o Plano; 

•••• Ponderação e fundamentação por parte da CM-Aljezur e do ICNB da qualificação da Avaliação 

Ambiental estratégica [AAE], definição de âmbito e determinação do quadro de Fatores Críticos de 

Decisão [FCD], se aplicável; 

•••• Consulta à CCDR-Algarve e às entidades com responsabilidades ambientais específicas [ERAE] 

para validação do Relatório de Fatores Críticos de Decisão no âmbito da AAE, se aplicável; 

4.2. ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PRELIMINAR - 2ª FASE........................................................................ 40 DIAS 

•••• Elaboração dos Estudos de caracterização para fundamentação da Proposta do Plano e da 

Avaliação Ambiental Estratégica, se aplicável; 
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•••• Elaboração da proposta preliminar do Plano; 

4.3. PROPOSTA DO PLANO - 3ª FASE  ..................................................................................................... 40 DIAS 

•••• Elaboração da Proposta do Plano; 

•••• Apresentação do Plano à CCDR-Algarve e às ERIP e ERAE em conferência de serviços; 

•••• Emissão dos pareceres das entidades e emissão de ata pela CCDR-Algarve; 

•••• Publicação pela CM-Aljezur do Aviso sobre o período de discussão pública. 

4.4. DISCUSSÃO PÚBLICA - 4ª FASE ....................................................................................................... 40 DIAS 

•••• Discussão pública; 

•••• Recolha, apreciação e divulgação dos contributos do Inquérito Público. 

4.5. ELABORAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO PLANO - 5ª FASE ..................................................................... 30 DIAS 

•••• Elaboração da versão final do Plano; 

•••• Elaboração da Declaração Ambiental, se aplicável; 

•••• Envio para aprovação da Assembleia Municipal; 

•••• Envio para a APA e para DGOTDU do Relatório Ambiental estratégico (se aplicável) e da versão 

final do Plano de Pormenor, para depósito. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS: 

• Anexo 1 - Planta de Localização da Área de Intervenção do Plano, com sobreposição a ortofotomapa 

• Anexo 2 - Extracto da Planta de Síntese do POPNSACV 

• Anexo 3 - Extracto da Carta de Condicionantes do Plano Director Municipal 

• Anexo 4 - Extracto da Carta de Ordenamento do Plano Director Municipal  

 


