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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

1. DO ENQUADRAMENTO LEGAL 

O presente relatório diz respeito à Versão Final do Projecto de Plano do Plano de Pormenor do 
Espartal, localizado no Concelho de Aljezur, e adiante designado por PPE, apresentado para Discussão 
Pública nos termos do disposto no D.L. nº 380/99, de 22 de Setembro, na sua redacção actual e na 
Portaria nº 138/2005, de 2 de Fevereiro, em conformidade com o Aviso nº. 15019/2009, de 25 de 
Agosto. 

As peças escritas e desenhadas que acompanham o presente relatório correspondem a uma nova versão 
do PPE (Outubro de 2009), vertendo correcções e alterações decorrentes da Conferência de Serviços do 
PPE, realizada no dia 29 de Junho de 2009, nas instalações da CCDR_Algarve, das reuniões de 
concertação realizadas com as entidades que colocaram objecções e observações à proposta de Plano e 
das sugestões, observações recebidas em sede de Discussão Pública, (constantes no Relatório de 
Ponderação). 

 

2. DO HISTORIAL DO PROCESSO 

A área de intervenção do PPE foi originariamente disciplinada pelas licenças de loteamento do Espartal, 
tituladas pelo alvará da Câmara Municipal de Aljezur (CMA) n.º 1/84, de 22 de Março (Loteamento de 84) 
e pelo alvará da CMA n.º 1/88, de 14 de Junho (Loteamento de 88).  

Subsequentemente, o Plano Director Municipal de Aljezur (PDM_Aljezur), ratificado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 142/95, de 21 de Novembro, qualificou a área de intervenção do PPE como 
espaços urbanos, na sub-categoria de espaços de ocupação urbanística,  integrando-a no perímetro 
urbano do concelho de Aljezur (vd. alínea b) do n.º 2 do artigo 31.º do Regulamento do PDM_Aljezur).  

Esta qualificação foi posteriormente incorporada no Plano de Ordenamento do Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 33/95, de 
11 de Dezembro. 

Posteriormente, na sequência do início do respectivo procedimento de revisão, o POPNSACV foi 
parcialmente suspenso tendo a área de intervenção do PPE sido sujeita a medidas preventivas (vd. 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2008, de 4 de Fevereiro e Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 173/2001, de 28 de Dezembro). 
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Em 28 de Março de 2008 foi celebrado entre o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional (MAOTDR) e o Município de Aljezur, um Memorando de Entendimento que 
prevê a elaboração de um Plano de Pormenor para a zona do Espartal, com vista à reformulação do 
enquadramento urbanístico dos loteamentos do Espartal e a sua melhor articulação com a zona 
envolvente à Ribeira de Aljezur. 

 O PPE pretende assim promover a reestruturação dos loteamentos do Espartal, originariamente titulados 
pelos alvarás da Câmara Municipal de Aljezur, e salvaguardar as características naturais da zona 
envolvente à sua área de intervenção, em especial da área adjacente à Ribeira de Aljezur. Com vista a 
salvaguardar o enquadramento paisagístico da Ribeira de Aljezur e, simultaneamente, garantir o 
desenvolvimento económico sustentável do concelho de Aljezur, a localização do empreendimento 
turístico inicialmente previsto para o Espartal pelas respectivas licenças de loteamento é alterada e a sua 
área redimensionada. Pretende-se ainda enquadrar a ligação futura das infraestruturas de saneamento 
básico do Espartal à Estação de Tratamento de Águas Residuais de Aljezur e prevê-se uma área 
destinada ao novo depósito de abastecimento de água, que no futuro servirá a área de intervenção do 
plano. 

O presente Plano de Pormenor visa também garantir, nos termos do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 380/99, 
de 22 de Setembro, na sua redacção actual, e do Memorando de Entendimento acima referido, a 
articulação entre as medidas nele preconizadas e o procedimento de revisão do POPNSACV.  

 Com a elaboração do PPE, o Município de Aljezur e o MAOTDR, dão cumprimento ao compromisso por 
ambos assumido de reequacionar as regras aplicáveis ao uso, ocupação e transformação do solo na zona 
do Espartal. 

O PPE irá incorporar a disciplina urbanística prevista nos alvarás da Câmara Municipal de Aljezur n.º 1/84 
e n.º 1/88, os quais, após a entrada em vigor do PPE, deixarão de vigorar na área de intervenção deste 
plano. 

 

3. DA LOCALIZAÇÃO 

A área abrangida pelo PPE é de 462.083,30m², localiza-se no Concelho e Freguesia de Aljezur, junto à 
Ribeira de Aljezur, sendo delimitada por terrenos privados e servida pela EM.1003, que liga as localidades 
de Aljezur e Monte Clérigo. 

 

4. DO CONTEÚDO MATERIAL E DOCUMENTAL 

Constituem objectivos específicos do PPE: 

� A caracterização da sua área de intervenção, identificando os valores naturais, paisagísticos 
e culturais da zona contígua à Ribeira de Aljezur e propiciando a sua efectiva protecção e 
qualificação; 
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� A definição das operações de transformação fundiária necessárias à sua concretização, 
constituindo a respectiva certidão título bastante para efeitos de registo predial; 

� A definição das regras relativas às obras de urbanização; 

� A definição do desenho urbano na sua área de intervenção, exprimindo a definição dos 
espaços públicos, de circulação viária e pedonal, de estacionamento bem como do respectivo 
tratamento, alinhamentos, implantações máximas, modelação do terreno, distribuição 
volumétrica, bem como a localização dos equipamentos e zonas verdes;  

� A distribuição de funções e a definição de parâmetros urbanísticos, designadamente índices, 
densidade máxima de fogos, número de pisos e cérceas; 

� A regulação das operações de demolição, conservação e reabilitação das construções 
existentes; 

� A implantação das novas redes de infra-estruturas de saneamento básico e abastecimento de 
água, com a delimitação das áreas a elas afectas; 

� Os critérios de inserção urbanística e o dimensionamento dos equipamentos de utilização 
colectiva e a respectiva localização no caso dos equipamentos públicos de recreio e lazer 
previstos. 

O plano é constituído pelos seguintes elementos: 

o Regulamento; 

o Planta de Implantação, escala 1:1.000, e respectivo Quadro Síntese Anexo, que dela 
faz parte integrante ( e Planta de Apresentação, escala 1:1.000); 

o Planta de Condicionantes, escala 1:2.000. 

O Plano é acompanhado dos seguintes elementos: 

o Relatório; 

o Relatório Ambiental; 

o Programa de execução e plano de financiamento; 

o Relatório Sobre a Recolha de Dados Acústicos; 

o Carta de Localização e Enquadramento, escala 1: 25.000; 

o Carta de Enquadramento Local, escala 1: 2.000; 

o Planta de Cadastro Original, escala 1: 2.000; 

o Fichas de Identificação do Cadastro Original, sem escala; 

o Levantamento Fotográfico, sem escala; 

o Extracto do PSRN2000 – PTCON0012, escala 1:100.000; 

o Extracto do PSRN2000 – PTZPE0015, escala 1:100.000; 

o Extracto do PROT_Algarve – Modelo Territorial Proposto, escala 1:200.000; 

o Extracto do PROT_Algarve – Unidades e Sub Unidades Territoriais, escala 1:200.000; 
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o Extracto do PROT_Algarve – Estrutura Regional de Protecção e Valorização 
Ambiental, escala 1:200.000; 

o Extracto do PROT_Algarve – Unidades Ecológicas, escala 1:200.000; 

o Extracto da Planta de Condicionantes do PDM_Aljezur, escala 1:25.000; 

o Extracto da Planta de Ordenamento do PDM_Aljezur, escala 1:25.000;  

o Planta de Situação Existente, escala 1:1.000; 

o Planta de Administração Urbanística, escala 1:2.000; 

o Planta de Modelação de Terreno Proposta (Amarelos/Encarnados) , escala 1:1.000; 

o Perfis Característicos da Proposta, escala 1:500; 

o Planta de Unidades de Execução, escala 1:2.000; 

o Planta do Sistema Viário e Estacionamento, escala 1:1.000, (18.a. Perfis Longitudinais 
das Vias Propostas, escala 1:1.000); 

o Planta de Classificação do Uso do Solo, escala 1:2.000, que explicita o zonamento do 
PPE; 

o Planta de Infra-estruturas - Rede de Águas Pluviais e Águas Residuais Domésticas, 
escala 1:1.000; 

o Planta de Infra-estruturas - Rede de Abastecimento de Águas, escala 1:1.000; 

o Planta de Infra-estruturas - Rede de Iluminação Pública, escala 1:1.000; 

o Planta de Infra-estruturas - Rede de Abastecimento de Energia Eléctrica, escala 
1:1.000; 

o Carta de Zonas Mistas e Sensíveis, escala 1:5.000; 

o Relatório das Aprovações/Licenças/Autorizações emitidas e Pedidos de Informação 
Prévia favoráveis; 

o Planta da Operação de Transformação Fundiária, escala 1: 2.000; 

o Quadro dos Lotes/Parcelas, sujeitos a Transformação Fundiária; 

o Fichas de Identificação dos novos Prédios, sem escala; 

o Planta de Cedências ao Domínio Municipal, escala 1: 1.000; 

o Quadro de Cedências ao Domínio Municipal; 

o Quadro do Aproveitamento Urbanístico a Transferir/Reconverter; 

o Participações recebidas em sede de discussão pública e respectivo relatório de 
ponderação. 
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Área do 
PPE 

CAPÍTULO II 

CARACTERIZAÇÃO da SITUAÇÃO EXISTENTE 

 

 

 

1. DA CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

1.1. Paisagem 

A área do PPE localiza-se no concelho e freguesia de Aljezur, distrito de Faro na região natural do 
Algarve. 

A localidade de Espartal situa-se na encosta oeste da Ribeira de Aljezur, a cerca de 7 km pela EM.1003 a 
noroeste de Aljezur, inserida no Parque Natural do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina. 

Para caracterizar a paisagem envolvente à área de estudo do PPE definiu-se uma área de análise mais 
abrangente, correspondente à Figura 1, de forma a permitir um estudo global do projecto e da sua 
integração na envolvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Excerto da Carta Militar nº 576 e nº 584 para localização do PPE (Aljezur). 
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Conforme se observa na Figura 1, esta área é caracterizada pelo vale do estuário da Ribeira de Aljezur, a 
faixa costeira de arriba alta e o relevo acentuado da serra de Espinhaço Cão, a nascente de Aljezur. 

O sistema biofísico desta área assenta fundamentalmente sobre um substrato geológico de formações de 
aluviões do período holocénico e formações de xistos argilosos, grauvaques e arenitos do período 
carbónico. 

No vale de Aljezur as ocorrências aluvionares constituem um vale extenso e amplo, em contrastes com os 
vales estreitos das formações do carbónico, na envolvente da povoação de Aljezur.  

Da paisagem em estudo destaca-se a Ribeira de Aljezur, conforme já se referiu, que se encontra inserida 
na unidade geomorfológica da planície litoral Ocidental, correspondendo a uma faixa estreita, com 
altitudes que não excedem os 150 m e declives suaves. A faixa litoral é predominantemente rochosa e 
alcantilada, com arribas verticais xistosas, entrecostadas por praias arenosas ou com calhaus roladas, 
como são as praias de Monte Clérigos e da Amoreira (Carvalho, 2004). 

Este cenário desenvolve-se na bacia hidrográfica da Ribeira de Aljezur, localizando-se a área de estudo do 
PPE na margem oeste da ribeira de Aljezur. Para além desta linha de água principal destacam-se alguns 
dos seus afluentes, presentes na Figura 1, e que são igualmente estruturantes da presente paisagem, 
como a Ribeira do Arieiro, da Cerca e das Alfambras.  

A geologia e a fisiografia condicionaram os processos pedogenéticos, dando origem a solos com 
potencialidades de produção variáveis. Os solos que apresentam uma capacidade produtiva mais elevada 
localizam-se ao longo dos vales, dado que esta situação morfológica corresponde a uma situação de cotas 
mais baixas e de declives suaves a planos, permitindo a disponibilidade hídrica e a redução da 
erodibilidade dos solos. 

Assim, nesta região a paisagem típica entre a charneca e a policultura submediterrânea está adaptada à 
morfologia e às condicionantes climáticas, como seja a forte influência pela proximidade do mar.  

O clima nesta região é caracterizado por Invernos suaves e verões frescos, sem grandes oscilações de 
temperatura ao longo do ano. A área abrangida pelo estuário e Ribeira de Aljezur destaca-se por possuir 
menor quantidade de precipitação e o Inverno mais fresco do que na envolvente, dado o ar frio ser mais 
denso e tender a acumular-se nas áreas mais baixas. São frequentes os nevoeiros não muito cerrados 
durante o ano, com excepção no período de Verão, em particular no início da manhã e durante a noite 
(Carvalho, 2004). 

As condições edafo-climáticas determinaram o aparecimento da mata paraclimácica. Nesta região 
fustigada pela acção do vento predomina a presença de vegetação rasteira, caracterizando-se como uma 
zona eolo –termo –Atlantica Mediterrânea e Submediterrâne (eAM.SM), segundo a carta ecológica de Pina 
Manique. 

Os matos rasteiros com o predomínio de Juniperus oxycedrus (zimbro vermelho) surgem no litoral mais 
seco, sendo o interior caracterizado pela mata arbórea constituída pela Myrica Faya (Samouco), Olea 
europaea var. sylvestris (zambujeiro), Pinus pinea (pinheiro-manso) e Pinus pinaster (pinheiro- bravo), 
Quercus faginea (carvalho cerquinho) e Quercus suber (sobreiro). Na zona da Ribeira de Aljezur surgem 
as pradarias húmidas mediterrânicas. 



 

PLANO de  PORMENOR  do  ESPARTAL  
Outubro  2009 

 

 
  
Rel a t ó r i o  página 8 de 42 

 
 

As principais alterações ao sistema biofísico resultaram fundamentalmente da conversão da mata 
paraclimácica em sistemas de produção agrícola e florestal, dado que, devido às condicionantes impostas 
pelo meio físico, a apropriação do território sob a forma de aglomerados populacionais é praticamente 
ausente, sendo apenas de referir o caso de Aljezur (Espartal), Igreja Nova e o aglomerado da Praia de 
Monte Clérigos. 

Esta paisagem conjuga uma elevada especificidade geomorfológica, ecológica e cultural, destacando-se o 
vale da Ribeira de Aljezur. 

A área de intervenção do PPE localiza-se no cabeço da margem oeste da Ribeira de Aljezur marcado pela 
EM.1003, que acompanha a linha de festo. Esta morfologia é originada pelo encaixe da Ribeira de Aljezur, 
a norte, e pelo Barranco de Monte Clérigo, que desagua na praia de Monte Clérigo, a sul. A sudeste é 
visível um relevo de pequenos cabeços rendilhados com as suas linhas de festo bem marcadas.  

A zona urbanizada do PPE, que constitui a maior parte da sua área de intervenção, desenvolve-se entre 
as cotas altimétricas dos 84m e 35m abrangendo áreas maioritariamente aplanadas (declives inferiores e 
igual a 12%) e algumas áreas declivosas (declives entre os 12%-30%) sobretudo no limite do cabeço 
assinalado com uma linha vermelha tracejada, conforme se pode observar na Figura 2. Os declives 
extremamente declivosos (superiores a 30%) com risco de erosão encontram-se a sul na área do PPE e 
na encosta poente bastante abrupta da Ribeira de Aljezur. O PPE abrange exposições predominantes a 
este com pequenas áreas viradas a sul e a oeste. (Figura 2) 

 

1.1.1. Considerações Finais 

As obras de urbanização decorrentes das operações de loteamento realizadas nos Anos 80 encontram-se 
finalizadas, pelo que toda a área de intervenção do PPE é servida por arruamentos em asfalto betuminoso 
e iluminação pública. A execução do PPE pretende acautelar as alterações na percepção visual da área 
localizada junto à Ribeira de Aljezur, considerando que esta última consiste numa paisagem muito sensível 
tanto do ponto de vista visual como do ponto de vista biofísico e ecológico. 

Serão também implementados Projectos de Integração Paisagística por forma a recuperar as espécies 
autóctones que possam vir a ser, eventualmente, afectadas pela implementação do PPE. 
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Figura 2 – Hipsometria, Exposições e Declives da área do PPE (Aljezur). 

 

1.2. Geomorfologia e Geologia 

Este capítulo da geomorfologia e geologia foi elaborado com base em recolha bibliográfica e no Estudo de 
Impacte Ambiental do IC4 – Variante de Aljezur. 

As formas de relevo da região da área em estudo são controladas pelos seguintes elementos 
geomorfológicos principais: a) Planície Litoral; b) Fosso de Aljezur; c) Serra de Espinhaço de Cão (a 
sudeste de Aljezur). 

O PPE desenvolve-se na periferia da planície litoral, definida entre Sagres e o rio Sado, com 5 a 15 km de 
largura, e cujas maiores altitudes não excedem em regra 150 m. Esta planície desce suavemente em 
direcção ao mar com declives de 0,5 a 1,5 %. A terminação da planície litoral é definida a Este, pelo 
primeiro alinhamento de acidentes (orientado Norte-Sul), materializado pela falha de Aljezur. A planície 
forma uma faixa unida, onde se encontram instalados os principais cursos de água, podendo ser 
observada facilmente da estrada que liga Aljezur à praia do Monte Clérigo, atravessando-a em toda a 
largura. 

Esta planície encontra-se talhada nas rochas do maciço antigo, fundamentalmente formada por xistos e 
grauvaques, sendo coberta por uma camada de areias (Plio-Plistocénicas), que raramente alcança uma 
espessura superior a 20 m. 

A estimativa da altitude a que a plataforma se formou reveste-se de alguma dificuldade, uma vez que os 
seus depósitos se encontram hoje a cotas muito díspares (desde os 50 m junto ao litoral, até cotas 
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superiores a 300 m mais para o interior). De um modo geral, as maiores altitudes da planície litoral, a 
ocidente da falha de Aljezur, situam-se entre os 120 e 160 m. 

A camada de areia, embora delgada e pouco consolidada, revela-se muito importante para a preservação 
da plataforma, dado que sendo muito permeável, a água da chuva infiltra-se rapidamente e a circulação 
superficial, única capaz de exercer forte acção erosiva, é substituída pela subterrânea. Uma vez 
desaparecida a camada de areia, forma-se uma densa circulação superficial nos xistos impermeáveis do 
Carbónico, que rapidamente neles se instala.  

A plataforma de abrasão Pliocénica termina numa arriba alta, com cerca de 80 a 100 m de altura na região 
de Aljezur. 

O litoral Alentejano está cortado por um grande alinhamento tectónico, de orientação geral Norte-Sul, ao 
longo do mesmo marcam-se vários fossos, onde está incluído o de Aljezur.  

Na região de Aljezur o fosso tectónico é materializado por uma depressão e pela orientação Norte-Sul da 
rede hidrográfica. O fosso instala-se entre a plataforma litoral e a montanha, estendendo-se paralelamente 
à costa com dissimetria do flanco Leste (parte ocidental abatida contra uma falha, parte oriental basculada) 
Distinguem-se duas fases tectónicas, anterior e posterior à transgressão Pliocénica. 

O estuário Ribeira de Aljezur organiza-se em função de um fosso tectónico, para onde converge a rede 
hidrográfica. Constituem por isso áreas tectonicamente instáveis, onde os reflexos sísmicos são os mais 
elevados da região (Carvalho, 2004). 

Ocorrem vestígios de uma formação anterior às areias Pliocénicas, que no caso de Aljezur é representada 
pela formação Miocénica (Mlp), marinha e fossilífera, que aflora no fundo do fosso. A erosão desgasta 
facilmente as rochas brandas desta formação, exumando assim os xistos e grauvaques do Carbónico, em 
especial a escarpa muito abrupta onde está instalada a vila de Aljezur. Esta escarpa corresponde a uma 
falha em que o contacto anormal Carbónico-Miocénico se observa com toda a nitidez a Norte da estrada 
para a praia do Monte Clérigo. A escarpa actual só é em parte original (rejeição posterior ao depósito 
Pliocénico), sendo a outra parte resultante da exumação do plano de falha por erosão diferencial. Próximo 
de Aljezur, o Miocénico foi em grande parte escavado, dando lugar a uma larga planície aluvial. Na área 
das nascentes das ribeiras as litologias Miocénicas conservam-se intactas, localizando-se a um nível 
inferior da cobertura de areias Pliocénicas. 

A drenagem da região apresenta dois padrões distintos. Um dos padrões é exclusivo do segundo 
elemento geomorfológico referido – o Fosso de Aljezur – e é controlado pela orientação do mesmo, 
fazendo-se a drenagem da região por duas ribeiras principais (ribeira das Alfambras, com desenvolvimento 
para Sul, e ribeira do Arieiro, com desenvolvimento para Norte) que confluem próximo da povoação de 
Aljezur, originando a ribeira de Aljezur que atravessa de seguida o bloco de xisto que separa o graben 
(fosso) do mar. Quer a Este (Planície Litoral), quer a Oeste (Serra de Espinhaço de Cão) do fosso 
tectónico, as litologias carbónicas favorecem a formação de uma rede de drenagem muito densa, tipo 
dendrítica, que na região envolvente à implementação do traçado vão desaguar às duas ribeiras principais 
acima referidas, bem como à ribeira da Cerca (com desenvolvimento para Este), constituindo o segundo 
tipo de padrão de drenagem. As ribeiras referidas desenvolveram aluviões recentes, que na zona de 
Aljezur são muito desenvolvidos. 
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1.3. Recursos Hídricos 

A distribuição dos recursos hídricos subterrâneos em Portugal continental está intimamente relacionada 
com as acções geológicas que moldaram o nosso território.  

Desta forma, a área de estudo insere-se na unidade hidrogeológica do Maçico Antigo, constituído 
fundamentalmente por rochas eruptivas e metassedimentares, que dispõe, em geral, de poucos recursos, 
embora se assinalem algumas excepções, normalmente relacionadas com a presença de maciços 
calcários. 

A área de intervenção do PPE localiza-se na bacia hidrográfica da Ribeira de Aljezur, na várzea de Aljezur 
constituída nos aluviões que ocupam uma área de cerca de 6km2. Segundo o relatório Geoestudos de 
1982 ocorrem dois aquíferos, um livre, superficial, explorado por grande diâmetro e outro confinado, com 
uma transmissividade de 440m2/dia e um coeficiente de armazenamento de 3,7x10-3. A recarga dos 
aquíferos dá-se por infiltração directa da precipitação e a partir de escoamento superficial e subterrâneo. A 
extracção para abastecimento público é inferior a 1 hm3/ano. 

Os aluviões de Aljezur são explorados para rega e para abastecimento urbano. Os parâmetros mais 
importantes a referir são os cloretos e sulfatos acima do valor máximo recomendado, não atingindo 
100mg/l, e nitratos em concentrações abaixo do valor máximo recomendado. (site do Sistema Nacional de 
Informação dos Recursos Litoral, Março, 2009) 

A Ribeira de Aljezur nasce na Serra de Monchique e tem uma área de cerca de 298 km2, desaguando no 
mar na Praia da Amoreira. A zona de estuária da Ribeira de Aljezur desenvolve-se, praticamente, desde a 
povoação de Aljezur até ao mar onde se localizam umas salinas. O escoamento desta ribeira é do tipo 
torrencial, apresentando alguns períodos de seca durante o Verão. De acordo com o PBH das ribeiras do 
Algarve, esta ribeira apresenta um caudal líquido anual médio de 0,97 m3/s e um caudal sólido total anual 
médio de 0,0060 m3/S. Em 1997 as inundações atingiram toda a planície aluvial na proximidade de Aljezur 
(Carvalho, 2004). 

A qualidade da água na bacia hidrográfiaca da Ribeira de Aljezur é baseada na monitorização do INAG, 
que teve início em 1994, e apenas num ponto de monitorização localizado em Ponte do Pereiro. Desde 
essa altura já se verificaram alguns problemas de poluição, sendo principal motivo o excesso de sólidos 
em suspensão. Verifica-se uma relativa estabilidade no PH, uma tendência geral para a redução da 
condutividade, para a subida do nível de oxigénio dissolvido e para a descida dos teores de azoto 
amoniacal e nitratos, e uma elevada irregularidade das concentrações de fosfatos e de coliformes totais 
(Carvalho, 2004). 

1.3.1. Considerações Finais 

Não se prevê que a execução do PPE venha a afectar o sistema de aquíferos, uma vez que as 
escavações irão ocorrer sobretudo ao nível das fundações das habitações a cotas mais elevadas do que a 
várzea de Aljezur. 

A área de estudo circunscrita ao cabeço e na proximidade da foz não se prevê que venha a sofrer de 
problemas de inundações. Contudo, a presença do PP impermeabiliza o solo e diminui a recarga dos 
aquíferos, podendo afectar a escorrência superficial existente.  
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Na fase de construção a emissão de poeiras pode afectar a qualidade da água como resultado de 
movimentação de terras e de maquinaria afecta à obra.  

Na fase de exploração, prevê-se que já esteja em funcionamento a ligação das infra-estruturas de 
saneamento básico do Espartal à ETAR de Aljezur, com vista a garantir uma correcta drenagem e 
tratamento das águas residuais produzidas e salvaguardar a qualidade da água. 

 

1.4. Comunidades Biológicas – Flora, Habitats e Fauna 

Este capítulo pretende caracterizar a componente de fauna, flora e habitats naturais, de modo a que se 
proceda a uma caracterização fidedigna dos valores naturais presentes na área de estudo, passíveis de 
serem afectados pela execução do PPE. 

A área de intervenção do PPE localiza-se imediatamente a sudoeste do estuário da ribeira de Aljezur, 
perto do litoral, no sítio do Espartal e tem uma área de 56 hectares. Este estuário resulta da confluência da 
ribeira de Aljezur com o mar.  

O estuário corresponde ao troço final da ribeira, desde à foz até ao limite da intrusão salina, sendo 
constituído por um canal de água aberto ao mar, de salinidade variável, e os habitats adjacentes dos quais 
se destaca um extensa área de sapal e algumas pastagens húmidas. A zona não húmida envolvente do 
estuário é dominada por landes e matagal (zonas cobertas por vegetação baixa e cerrada, dominadas por 
matos, arbustos e plantas herbáceas) e por perímetros regados. 

As principais condicionantes ao projecto foram identificadas através da análise das Áreas Classificadas 
incorporadas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) definido no Decreto-Lei 142/2008, de 24 
de Julho existentes na região em estudo. Este Sistema engloba a Rede Nacional de Áreas Protegidas 
(RNAP), os Sítios Ramsar, as áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000, os Sítios de Interesse 
para a Conservação (SIC) e as Zonas de Protecção Especial (ZPE). Para além das áreas referidas, 
considerou-se também a existência de Área Importante para as Aves (IBAs), listados pela SPEA / BirdLife 
International. 

Deste modo, a área em estudo está localizada dentro dos limites do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina criado pelo Decreto Regulamentar nº 26/95, de 21 de Setembro; do Sitio 
Rede Natura 2000 “Costa Sudoeste” (PTCON0012), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 
nº 142/97, de 28 de Agosto; da Zona de Protecção Especial para Aves Selvagens (PTZPE0015) “Costa 
Sudoeste”, aprovada pelo Decreto-Lei nº 384-B/99, de 22 de Julho e da IBA “Costa Sudoeste” (IBA 
PT031), como se pode observar na Figura 3. 
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Figura 3 – Grandes condicionantes ecológicas 

1.4.1. Flora e Vegetação 

A vegetação da zona em estudo, segundo Norfalaise (1987) enquadra-se no andar termo-mediterrâneo 
ocidental húmido dominado pelo zambujeiro e pela alfarrobeira (Oleo-Ceratonietalia), onde a vegetação 
clímax seria representada por florestas com carvalhos esclerofilos. O coberto vegetal da zona em estudo 
apresenta uma alteração profunda relativamente às estruturas originais ou quando muito às estruturas 
presumivelmente potenciais. 

Como referido, a eliminação da floresta original terá eventualmente transformado a maior parte da zona 
em estudo em áreas de matos e matagais onde as estruturas florestais originais apenas constituíam 
pequenas manchas, em especial junto às linhas de água, biótopos cuja elevada resiliência possibilita uma 
relativamente rápida reconstituição do coberto vegetal, ou em encostas de declives muito acentuados. 

Ocorrem assim comunidades de matos silicícolas com domínio de Cistus ladanifer, Genista hirsuta, 
Lavandula sp., Cistus monspeliensis, Cistus salvifolius, Calluna vulgaris, Erica australis e onde 
frequentemente ocorrem elementos de grande porte como Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, Erica 
arborea e em solos de origem calcárea matos e carrascais com Cistus albidus, Quercus coccifera, 
Rhamnus alaternus, Rhamnus lyciooides subsp. oleoides, Lonicera sp. 

No que concerne à flora existente no estuário e na ribeira de Aljezur, esta encontra-se fortemente 
condicionada pelo gradiente de salinidade e pelo grau de transformação humana. Nesta zona húmida 
encontram-se inventariadas 95 espécies, pertencentes a 43 famílias. Destas, destacam-se Limonium 
lanceolatum e Arenaria rouyana, por serem endemismos lusitanos e Carpobrutus edulis, Cyperus 
eragrostis, Arundo donax, Atropa bella-dona, entre outras, por serem espécies exóticas. 
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Na zona mais próxima da foz, encontram-se formações de sapal, dominadas pelas espécies 
Arthrocnemum perenne, Atriplex balimus, Atriplex portulacoides, Limonium ferulaceum e Limonium 
lanceolatum. Estas encontram-se degradadas, dado tratarem-se de zonas anteriormente utilizadas para a 
produção de arroz. Actualmente a vegetação encontra-se em recuperação. 

Mais a montante, a vegetação típica de sapal começa a ser menos frequente e aparece misturada com 
várias espécies do género Juncus, que também ocorrem dispersas nas pastagens húmidas adjacentes ao 
curso de água principal. Nas margens domina vegetação já tipicamente ribeirinha como Tamarix africana, 
Alnus glutinosa, Salix atrocinerea e Salix salvifolia subsp. australis, entre outras arbustivas e herbáceas. 

Embora a área de intervenção do PPE não esteja directamente localizada nas zonas húmidas de sapal 
referidas, as obras de construção e a circulação de pessoas no local podem ter algum tipo de influências 
nestas áreas, resguardando-se a sua caracterização. 

Considerando que as obras de urbanização já se encontram concluídas há mais de vinte anos, tendo sido 
a área de intervenção progressivamente construída, a presença de espécies associadas aos habitats que 
ocorrem nesta área, principalmente no que diz respeito à vegetação dunar e de matos é practicamente 
inexistente, com excepção no que se refere à zona localizada junto à Ribeira de Aljezur que será integrada 
na estrutura ecolológica municipal. 

Não obstante, referem-se no Quadro 1 as espécies de flora passíveis de ocorrerem com alguma frequência 
na área localizada junto à Ribeira de Aljezur, que se encontram ao abrigo de estatutos de protecção. 

Quadro 1 

Espécies ao abrigo de estatutos de protecção  

Nome Científico 
DL nº140/99 

Anexo B-II e B-IV 

Directiva 
92/43/CEE 
Anexo II e IV 

Convenção de 
Berna 

Estatuto de 
Ameaça Global 

Estatuto 
(Dray, 1985) 

Endemismo 

Avenula hackelii X X Anexo I Vulnerável Rara 
Endemismo 
lusitano 

Biscutella vicentina X X  Vulnerável Rara 
Endemismo 
lusitano 

Chaenorrhinum 
serpyllifolium 

X X  Vulnerável Rara 
Endemismo 
lusitano 

Diplotaxis vicentina X X  Vulnerável Rara 
Endemismo 
lusitano 

Jonopsidium 
acaule* 

X X Anexo I Vulnerável Vulnerável 
Endemismo 
lusitano 

Thymus 
camphoratus* 

X X Anexo I Vulnerável Rara 
Endemismo 
lusitano 

Verbascum 
litigiosum 

X X  Vulnerável Vulnerável 
Endemismo 
lusitano 
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* - Espécies Prioritárias 

1.4.2. Habitats Naturais 

A classificação de habitats utilizada foi a proposta pela Directiva 92/43/CEE, denominada Directiva 
Habitats da União Europeia, conforme revista para Portugal pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000.  

No quadro seguinte apresentam-se os Habitats Rede Natura 2000 passíveis de ocorrerem na área de 
estudo junto à Ribeira de Aljezur, a integrar na estrutura ecológica municipal, de acordo com a pesquisa 
bibliográfica efectuada. 

Quadro 2 

 Habitats Rede Natura 2000  

Habitats Rede Natura 2000 Área de estudo 
Estrutura Ecológica 

Municipal 

1130 - Estuários X  

1140 - Lodaçais e areais a descoberto na maré 
baixa; 

X  

1410- Prados salgados mediterrânicos 
(Juncetalia maritimi); 

X  

1420- Matos halófilos mediterrânicos e 
termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi); 

X  

2110 – Dunas Móveis Embrionárias X  

2120 – Dunas móveis do cordão dunar com 
Ammophila arenaria (“dunas brancas”) 

X X 

2190 – Depressões húmidas intradunares X  

2230 – Dunas com prados de Malcolmitalia X  

2250 – Dunas Litorais com Juniperus spp. X  

2260 – Dunas com vegetação esclerófila de 
Cisto-Lavanduletalia 

X X 

6220 – Subestespes de gramíneas e anuais de 
Thero-Brachypodietea* 

X  

6420 – Pradarias húmidas mediterrâncias de 
ervas altas da Molinio - Holoscheonion 

X X 
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1.4.3. Fauna 

Para a organização da síntese da informação disponível e estabelecimento das referências gerais sobre 
as espécies de fauna ocorrentes na área de enquadramento do empreendimento, referem-se e qualificam-
se sinteticamente os vertebrados dados como ocorrentes na região enquadrante da área em estudo, tendo 
como com base a bibliografia disponível e consultada. 

De destacar que são tidas em conta certas espécies com ocorrência periférica ou que apenas 
pontualmente aparecem na área em estudo, mas que dela dependem ou podem depender em certos 
períodos ou fases do ano. 

A importância em termos de conservação da área de afectação foi avaliada considerando: o estatuto de 
conservação das diferentes espécies de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal; a 
Directiva Habitats (92/43/CEE) e a Directiva Aves. 

Peixes 

O estuário de Aljezur funciona como local de abrigo e de desova de algumas espécies de peixe, 
verificando-se uma dominância de colonizadores marinhos. De acordo com o PBH das ribeiras do Algarve, 
ocorrem neste estuário 15 espécies, das quais se destacam 4 consideradas “comercialmente ameaçadas” 
(SNPRCN, 1993): solha-das-pedras (Platichthys flesus), linguado-legítimo (Solea Vulgaris), liguado-branco 
(Solea senegalensis) e azevia (Microchirus azevia). 

No que concerne aos peixes dulceaquícolas, de acordo com Batalha (1999), ocorrem na ribeira de Aljezur 
4 espécies piscícolas dulceaquícolas. Destas destacam-se o escalo-do-arade (Squalius aradensis), um 
endemismo lusitânico com o estatuto de “Criticamente em Perigo” em Portugal, e a enguia (Anguilla 
anguilla), espécies com elevado interesse económico e com o estatuto “Em Perigo” em Portugal. 

Anfíbios 

No que concerne aos anfíbios, de acordo com a bibliografia consultada, verifica-se a presença de 10 
espécies de anfíbios nas imediações do local de implantação do projecto, próximos à ribeira de Aljezur. 
Todas estas espécies possuem o estatuto de conservação “Não ameaçado” segundo o Livro Vermelho 
dos Vertebrados de Portugal. Não obstante, destaca-se a rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus 
galganoi), que se encontra citada nos anexos II e IV da Directiva Habitats. Salienta-se ainda o sapo-
parteiro-ibérico (Alytes cisternasii), a rela (Hyla arborea) e a rela-meridional (Hyla meridionalis), espécies 
citadas no anexo IV da Directiva Habitats. 

Répteis 

Nas imediações de implantação do empreendimento em estudo é passível a ocorrência de 9 espécies de 
répteis. Tal como para as espécies de anfíbios, todas estas espécies apresentam o estatuto de 
conservação “Não Ameaçado”, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal”. Destacam-
se o cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa) e o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), espécies citadas 
nos anexos II e IV da Directiva Habitats. 
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Aves 

No estuário/ribeira de Aljezur estimam-se que possam ocorrer cerca de 142 espécies de aves. De acordo 
com a pesquisa bibliográfica realizada, entre as espécies mais comuns encontram-se a garça-real (Ardea 
cinerea), o borrelho-grande-de-coleira (Charadrius hiaticula), o borrelho-de-coleira-interrompida 
(Charadrius alexandrinus), a tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola), o pirlrito-pequeno (Calidris minuta), 
o fuselo (Limosa lapponica), o perna-vermelha (Tringa totanus) e o perna-verde (Tringa nebularia).  

Destacam-se algumas espécies com estatutos de conservação importantes, como a garça-vermelha 
(Ardea purpurea), com o estatuto “Em Perigo”, a águia-pesqueira (Pandion haliateus) com a população 
residente ”Criticamente em Perigo” e a população invernante “Em Perigo”, Águia de Boneli (Hieraaetus 
fasciatus), com estatuo “Em Perigo”, o tartaranhão-azulado (Circus cyaneus), com a população 
residente”Criticamente em Perigo” e a população invernante “Vulnerável”, o tartaranhão-caçador (Circus 
pygargus), com estatuto “Em Perigo”, e o falcão-peregrino (Falco peregrinus), com o estatuto “Vulnerável”. 

As espécies dependentes mais directamente do meio aquático com os pilritos, borrelhos, perna-vermelha, 
perna-verde e águia-pesqueira não utilizam directamente a área de implantação do projecto, podendo aí 
ocorrer de passagem. Já no que concerne a espécies como a Águia de Bonelli e o falcão-peregrino, estas 
podem utilizar as zonas de matos como zona de alimentação, apesar de ser pouco provável, uma vez que 
o local corresponde a uma zona de expansão urbana.  

Não obstante, dá-se uma importância acrescida à ocorrência da Águia de Bonelli no local e nas 
imediações da área de estudo, confinando-se locais de nidificação num raio de 20km desta área. Esta 
espécies tem sido alvo de vários programas de conservação pois tem sido assinalada uma drástica 
redução da população em diversas regiões nomeadamente França e na metade norte da Península 
Ibérica (ICN, 2006).  

Mamíferos 

No que concerne às espécies de mamíferos passíveis de ocorrerem na área de estudo, destacam-se 
algumas espécies que estão directamente dependentes da zona húmida e da estrutura aquática/ripícola 
proporcionadas pela presença do estuário/ribeira de Aljezur. Destas, destacam-se 6 espécies com 
estatutos de conservação “Em Perigo”: morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), 
morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinilopus hipposideros), morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus 
mehely), morcego-de-franja (Myotis natteri) e o morcego-rato-pequeno (Myotis blynthii). Destaca-se ainda 
uma espécie com estatuto “Raro”, o morcego-rabudo (Tadarida teniotis) e uma espécie com estatuto 
“Insuficientemente conhecido”, a lonta (Lutra lutra). 

No local de implantação do empreendimento é possível que ocorram algumas espécies de carnívoros e 
roedores como o ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus) e o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus). 

1.4.4. Considerações Finais 

A área de intervenção do PPE, é composta por duas zonas distintas: uma zona urbanizada e uma zona de 
elevado valor ambiental localizada junto à Ribeira de Aljezur, correspondendo esta última a uma zona de 
interface mar-terra, com características muito específicas que lhe conferem uma levada diversidade 
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paisagística, incluindo alguns habitats que suportam uma elevada biodiversidade, tanto florística, como 
faunísticas. 

De entre os habitats existentes na região, destacam-se as áreas de dunas, assim como o estuário/ribeira 
de Aljezur e zonas subsequentes de sapal que estão localizados muitos próximos à zona de implantação 
do empreendimento. Não obstante, no que concerne à fauna, ressalva-se a sua proximidade a zonas de 
alguma importância para as aves, destacando-se nomeadamente a presença do falcão-peregrino e da 
Águia de Bonelli neste local. 

 

1.5. Solos e Ocupação do solo 

Neste capítulo procede-se à caracterização da situação actual, no que se refere aos Solos e ao Uso Actual 
do Solo na área de desenvolvimento do empreendimento em estudo. 

Solos 

No vale do estuário e da ribeira de Aljezur ocorrem solos do tipo Asa (solos salinos de salinidade 
moderada), Assa (solos salinos de salinidade elevada, de aluviões, de textura pesada), nas zonas 
próximas à influência marítima, e solos do tipo Aa (aluviossolos modernos de textura pesada). São solos 
formados por acumulação de sedimentos arrastados pelas cheias ou provenientes das encostas vizinhas. 
São solos de características favoráveis, planos e profundos, capacidade de água utilizável mediana a 
baixa e boa drenagem. A sua localização na dependência de linhas de água favorece o regadio. 

Nas zonas mais próximas de Aljezur dominam solos dos tipos A (aluviossolos modernos de textura 
mediana). Nas zonas de encostas e elevações dominam os solos Vc (solos calcários vermelhos de 
calcários), Sr (solos mediterrêneos vermelhos ou amarelos de rañas ou materiais afins) e Pc (solos 
calcários pardos de calcários não compactos), que correspondem aos tipos de solo encontrados no local 
de implantação do empreendimento em estudo. 

Junto à foz do estuário da ribeira de Aljezur ocorrem solos tipos Arc (afloramentos rochosos de calcários 
ou dolomias) e solos do tipo Rg (regossolos psamíticos não húmidos). 

A Sul de Aljezur começa a dominar o complexo formado por solos tipo Vx (solos mediterrâneos vermelhos 
ou amarelos de arenito) e solos do tipo Px (solos mediterrâneos pardos de xistos ou grauvaques). 

Uso Actual do Solo 

Na caracterização do Uso Actual do Solo da área em estudo recorreu-se à cartografia disponível, 
nomeadamente às Cartas Complementares de Solos à escala 1:25.000, folha 576 (Direcção Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural). 

A carta de ocupação actual do solo (Figura 4) foi elaborada a partir da fotografia aérea policromática 
(fotoplano), que lhe serve de base, à escala 1:5.000, e aferida em função da informação constante na 
cartografia disponível, nomeadamente na Cartografia de Ocupação de Solos COS’90M (uma versão com 
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correcções de consistência lógica da COS’90 e um conjunto adicional de folhas anteriormente não 
publicadas), à escala 1:25.000, folha 576, do Centro Nacional de Informação Geográfica (CNIG). 

Na área de enquadramento do local onde será implantado o empreendimento, foram cartografadas as 
seguintes categorias de usos do solo: 

� Mar e Oceano � Pinhal 

� Ribeira de Aljezur � Eucaliptal 

� Sapal � Outras folhosas 

� Praias, dunas, areais e solos sem 
ocupação 

� Pastagens naturais pobres 

� Rocha nua � Regadio 

� Matos altos � Sequeiro 

� Matos baixos � Área de expansão urbana 

 

De um modo geral, nesta área predominam as zonas de matos baixos (landes e matagais) e as zonas de 
pastagens naturais pobres, assim como áreas agrícolas de regadio. Em direcção à costa verificam-se as 
zonas de sapal, praias, dunas e areais, assim como alguns pontos de rocha nua, correspondes às arribas 
próximas ao mar. 

O local de implantação do empreendimento encontra-se actualmente quase totalmente intervencionado. 
Esta é uma área de expansão urbana em mosaico com resquícios de zonas de matos baixos de 
vegetação arbustiva descontínuas pela construção de infra-estruturas e caminhos, com excepção da 
encosta a sudoeste da ribeira de Aljezur que é, actualmente, constituída por pinheiros e matos baixos. 
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Figura 4 – Ocupação actual do solo 

 

1.6. Património Cultural 

Este capítulo no âmbito do descritor do património cultural compreende uma componente fulcral na 
caracterização do património histórico-cultural existente na área de influência do PPE.  

Os resultados apresentados correspondem a um levantamento exaustivo de sítios arqueológicos que 
podem ter interesse relevante, bem como outros aspectos relacionados com a história da ocupação 
humana nas actuais freguesias abrangidas pelo projecto. Este levantamento baseou-se numa pesquisa 
bibliográfica em obras da especialidade, bem como em informações recolhidas nas bases de dados dos 
institutos responsáveis pelo Património (IGESPAR, DGEMN), e sites da respectiva Câmara Municipal, bem 
como o respectivo Plano Director Municipal. 
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Desta forma efectuou-se o inventário de ocorrências patrimoniais passíveis de ocorrerem no espaço que 
compreende a área de estudo, levando à identificação e caracterização de apenas uma hipotética 
ocorrência relevante, conforme o Quadro 3 e Figura 5.  

Quadro 3  - Identificação documental das hipotéticas ocorrências patrimoniais na área de intervenção doo PPE 

(fonte: IGESPAR). 

Identificação Localização Caracterização 

N.º. Inventário 

Designação 

Categoria 

Classificação 

Administrativa (Concelho; Freguesia) 

Coordenadas (DATUM Lisboa) 

Tipologia 

Cronologia 

Fonte 

PATRIMÓNIO NÃO-CLASSIFICADO 

01 

Monte Clérigo 3 

Arqueológico 

- 

Aljezur/Aljezur 

M 137000 P 41050 

Silo 

Medieval Islâmico 

Base de Dados do IPA (CNS 7526) 

 

O inventário apresentado baseia-se exclusivamente no levantamento bibliográfico e de bases de dados 
das entidades tutelares do património cultural. As prospecções arqueológicas, selectivas e sistemáticas, 
constituem tarefas essenciais para o efectivo diagnóstico do potencial patrimonial da área de afectação do 
projecto. 

O número de vestígios arqueológicos na envolvente, assim como de indícios toponímicos e fisiográficos, 
todos indicadores de uma grande riqueza histórico-cultural de referência, conjugam-se para a atribuição de 
um grau bastante considerável de sensibilidade para a área de estudo. Esta sensibilidade deverá ser 
ponderada ao longo de todo o processo de minimização de impactes. 
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Figura 5 – Localização da ocorrência patrimonial identificada 

 

1.6.1. Considerações Finais 

Foi realizada prospecção arqueológica sistemática na área de estudo abrangendo ainda área de influência 
de cerca de 200 m na envolvente do limite do PPE. 

Através desta tarefa procurou-se identificar e actualizar os dados patrimoniais inventariados durante a fase 
de levantamento bibliográfico e no reconhecimento de eventuais áreas com interesse toponímico e 
fisiográfico.  

Desta forma, efectuou-se o inventário documental das ocorrências patrimoniais presentes passíveis de 
ocorrerem no espaço que compreende a área de estudo, levando à identificação e caracterização de 
apenas uma hipotética ocorrência relevante. 

Apesar da informação documental consultada referir que em 1988, numa prospecção realizada por João 
Carlos Muralha Cardos no âmbito de um levantamento arqueológico dos concelhos de Aljezur e 
Monchique, foram descobertos nesta zona dois silos, aquando da deslocação ao local não foram 
encontrados quaisquer vestígios físicos que permitam concluir pela existência de património arqueológico 
e arquitectónico a salvaguardar. 
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2. DA CARACTERIZAÇÃO SOCIAL E DEMOGRÁFICA 

A envolvente á área de intervenção do PPE corresponde a uma área significativa do Concelho de Aljezur, 
pelo que um enquadramento social e demográfico da mesma corresponde a uma síntese da realidade de 
Aljezur em relação às questões sociais. 

Para a elaboração deste enquadramento social e demográfico, consultou-se o Pré-Diagonóstico da Rede 
Social de Aljezur, elaborado pelo Concelho Local de Acção Social de Aljezur, em Dezembro de 2005. Os 
assuntos analisados foram: Demografia; Aglomerados Urbanos; Economia e Emprego.   

 

2.1. Demografia 

A evolução da população no Concelho de Aljezur, nos últimos 60 anos, corresponde a uma oscilação do nº 
de habitantes, com tendência para a diminuição constante desse valor. Aljezur tem perdido muita 
população ao longo dos anos, contabilizando em 2002 5234 habitantes, comparativamente com os 8088 
que viviam em Aljezur em 1950. Se entre 1950 e 1960 a população cresceu, entre 1960 e 1991 a 
população diminuiu de forma significativa, reflexo da emigração dos anos 60 e do êxodo rural. Entre 1991 
e 2001, a população voltou a crescer, passando de 5006 habitantes, o valor mais baixo registado, para 
5288, correspondendo a um crescimento na ordem dos 5,6%. No entanto, este aumento de população é 
paralelo a uma significativa redução do número de crianças e jovens até aos 19 anos e a um crescimento 
da população activa e da população idosa. 

 

2.2. Aglomerados e Perímetros Urbanos 

Aljezur caracteriza-se por apresentar Zonas Urbanas Consolidadas, que integram os Aglomerados 
Urbanos e as Áreas de Povoamento Disperso. 

Nos aglomerados de Odeceixe, Rogil, Aljezur e Igreja Nova localizam-se os principais equipamentos de 
saúde e educação, assim como diversos bens e serviços do sector público e do sector privado. São os 
aglomerados que apresentam maior nº de população.  

Os aglomerados de Maria Vinagre, Arrifana, Bordeira, Carrapateira (Sul) e Carrascalinho, correspondem a 
locais com menos de 200 habitantes, com alguma dinâmica económica privada e algum aumento de 
população, resultado da dinâmica turística. 

Os aglomerados de Praia de Odeceixe, Monte Clérigo, Aldeia Velha, Vales, Monte Cruz, Monte Viana, 
Monte da Gorda, Monte Novo e Vilarinha, caracterizam-se por corresponder a locais de população 
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reduzida (menos de 50 habitantes, por vezes dispersos) e parca de infra-estruturas, apesar de existir uma 
tendência para a expansão do parque habitacional adjacente às praias. 

O PDM_Aljezur, qualificou a zona do Espartal como espaço urbano, na sub-categoria de espaços de 
ocupação urbanística, integrando-a no perímetro urbano do concelho de Aljezur (vd. alínea b) do n.º 2 do 
artigo 31.º do Regulamento do PDM_Aljezur). 

Neste contexto, o PDM_Aljezur veio estabelecer uma correspondência entre o regime do uso, ocupação e 
transformação do solo na área de intervenção do PPE, nomeadamente no que se refere à edificabilidade, 
e o estabelecido nos respectivos alvarás de loteamento.  

No que se refere à densidade populacional, confirmou-se, atendendo às observações efectuadas pelo 
MAOTDR, que, nos sectores objecto de intervenção e de transferência do aproveitamento urbanístico 
(áreas a transferir/ reconverter), o PPE não ultrapassa a densidade populacional inicialmente prevista para 
os Loteamentos do Espartal pelas respectivas licenças originárias de loteamento, nos seguintes termos: 

- Atendendo a que os fogos previstos no PPE estarão, maioritariamente, associados à segunda 
residência, o MAOTDR refere, como critério adequado para aferir dos valores da densidade 
populacional dos Loteamentos do Espartal, o estabelecido no PROT Algarve (Volume III, Anexo 
5), para efeitos de programação dos empreendimentos turísticos no quadros dos instrumentos de 
gestão territorial (que recomenda que a conversão das unidades de alojamento turístico não 
hoteleiro em camas deve seguir os parâmetros seguidamente enunciados: Tipologia de Fogos - 
N.º de Camas = T0 - 1,5; T1 - 2,5; T2 - 3,5; T3 - 5,0; T4 - 6,0; Tn = n + 1,5).  

- Segundo a análise do MAOTDR, analisando apenas os sectores objecto de intervenção e de 
transferência do aproveitamento urbanístico (áreas a transferir/ reconverter), conclui-se que os 
mesmos inicialmente apresentavam 173 fogos. Assim, admitindo uma tipologia T6 (7,5 
indivíduos/fogo) para os 173 fogos iniciais, o MAOTDR conclui que, se os Loteamentos do 
Espartal fossem integralmente executados, os sectores objecto de intervenção e de transferência 
do aproveitamento urbanístico (áreas a transferir/ reconverter) teriam 1.298 indivíduos.  

- O PPE prevê para os sectores objecto de intervenção e de transferência do aproveitamento 
urbanístico (áreas a transferir/ reconverter) uma densidade populacional máxima que não 
ultrapassa os indivíduos inicialmente previstos para os Loteamentos do Espartal pelas respectivas 
licenças originárias de loteamento. 

 

2.3. Economia e Emprego 

Segundo os resultados dos Censos de 2001, apresentados no Programa Rede Social, Aljezur apresenta 
uma população activa de 2096 pessoas, sendo que 1968 se encontram empregadas e 128 se encontram 
em situação de desemprego. Da população activa 21,9 % desempenha funções no sector primário, 24,7 % 
no sector secundário e 53,3 % desempenha funções no sector terciário, correspondendo esta distribuição 
a uma manutenção da importância do sector primário, com os sectores secundário e terciário a 
desempenharem funções de complementaridade à agricultura. Por outro lado, o turismo de sol e praia 
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torna-se cada vez mais o motor económico da região, através de actividades como a restauração, 
construção civil e comércio, correspondentes às actividades que empregam a maioria da população. 

 

2.4. Considerações Finais 

Esta região sem dúvida tem um enorme potencial turístico, tanto pelas suas características paisagísticas, 
ecológicas e culturais. Contudo, a localidade de Espartal não possui infraestruturas sociais, 
correspondendo actualmente a uma área de expansão habitacional, adjacente à praia de Monte Clérigo. 

 

 

 

3. DA CARACTERIZAÇÃO URBANÍSTICA 

A caracterização urbanística da área de intervenção do PPE, tem por base a análise de diversos factores 
condicionadores e estruturadores do território e das futuras intervenções, tais como, os instrumentos de 
gestão territorial aplicáveis, a ocupação actual do solo, os compromissos urbanísticos verificados, a 
estrutura fundiária, as infraestruturas viárias, e as infraestruturas básicas. 

 

3.1. Dos instrumentos de gestão territorial aplicáveis 

A área territorial onde se integra o PPE está afecta às determinações estabelecidas em diversos 
instrumentos de gestão territorial em vigor, designadamente, o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 
(PSRN_2000), ratificado pela RCM.nº115-A/2008, publicada em D.R.nº139, IªSérie-B de 21 de Julho, o 
Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT_Algarve), ratificado pela 
RCM.nº102/2007, publicada em D.R.nº149, IªSérie-B de 3 de Agosto (rectificada pela Declaração de 
Rectificação nº85-C/2007 publicada em D.R.nº190, IªSérie-B de 2 de Outubro), o Plano Director 
Municipal do Concelho de Aljezur (PDM_Aljezur), ratificado pela RCM.nº142/95, publicada em 
D.R.nº269, IªSérie-B de 21 de Novembro, rectificado pelo Aviso.nº3571/2008, publicado em D.R.nº31, 
IIªSérie de 13 de Fevereiro). 

 

3.1.1. Da verificação das Orientações de Gestão constantes do PSRN2000 

De acordo com a leitura e observação dos elementos referentes ao PSRN2000, verifica-se que a área 
territorial do PPE e, particularmente, a faixa próxima da Ribeira de Aljezur, se encontra sujeita às 
seguintes orientações de gestão: 
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Orientação 48 Promover a regeneração natural 

Orientação 51b Adoptar práticas sílvicolas específicas 

Orientação 58a Adoptar práticas de pastoreio específicas 

Orientação 59 Salvaguardar o pastoreio 

Orientação 65 Condicionar a florestação 

Orientação 74 Regular dragagens e extracção de inertes 

Orientação 77 Ordenar actividades de recreio e lazer 

Orientação 83 Ordenar acessibilidades 

Orientação 100 Condicionar a expansão do uso agrícola 

Orientação 116 Condicionar a mobilização do solo 

 

3.1.2. Da verificação do Modelo Territorial Proposto do PROT_Algarve 

Da leitura e observação do extracto da carta do Modelo Territorial Proposto (Des.07) reportada à área em 
estudo, verifica-se que a área territorial do PPE se localiza na Unidade Territorial designada por Costa 
Vicentina e é parte integrante da Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA). 

3.1.3. Da verificação das Unidades e Sub Unidades Territoriais do PROT_Algarve 

Da leitura e observação do extracto da carta de Unidades e Sub Unidades Territoriais (Des.08) reportada à 
área em estudo, verifica-se que a área territorial do PPE se localiza na Unidade Territorial designada por 
Costa Vicentina e na Sub Unidade Territorial designada por Aljezur. 

3.1.4. Da verificação da Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental do 
PROT_Algarve 

Da leitura e observação do extracto da carta de Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental 
(Des.09) reportada à área em estudo, verifica-se que a área territorial do PPE se localiza nas Área 
Nucleares designadas por Áreas Protegidas e Sítios de Importância Comunitária e Zonas de Protecção 
Especial da Rede Natura 2000. 

3.1.5. Da verificação da Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental do 
PROT_Algarve – Unidades Ecológicas 

Da leitura e observação do extracto da carta de Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental, 
relativa às Unidades Ecológicas (agrupadas por categorias) (Des.10) reportada à área em estudo, verifica-
se que a área territorial do PPE não configura qualquer uma das unidades referenciadas, correspondendo 
em área em branco aos limites exactos da área de intervenção PPE. 

3.1.6. Da verificação da Carta de Condicionantes do PDM_Aljezur 

Da leitura e observação dos extractos das Plantas de Condicionantes do PDM_Aljezur (Des.11) reportada à 
área em estudo, verifica-se que a área territorial do PPE configura servidões administrativas e restrições 
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de utilidade pública constitutivas de limitações a formas específicas de aproveitamento do solo, 
designadamente, o Domínio Público Hídrico e a Reserva Ecológica Nacional. 

3.1.7. Da verificação da Carta de Ordenamento do PDM_Aljezur 

Da leitura e observação do extracto da Planta de Ordenamento do PDM_Aljezur (Des.12) reportada à área 
em estudo, verifica-se que a área territorial do PPE abrange, na classe de Espaços Urbanos, a categoria 
de Zonas de Ocupação Turística, na classe de Espaço Naturais, a categoria de Áreas Preferenciais de 
Especial Interesse Ecológico 

3.1.8. Da verificação do Regulamento do PDM_Aljezur 

Estabelece o Regulamento do PDM_Aljezur, para a servidão do Domínio Público Hídrico, e aplicável à 
área em estudo, o disposto no Artigo.11º, Subsecção I, Secção I, Capítulo I. 

Estabelece o Regulamento do PDM_Aljezur, para a servidão da Reserva Ecológica Nacional, e aplicável à 
área em estudo, o disposto no Artigo.13º, Subsecção I, Secção I, Capítulo I. 

Estabelece o Regulamento do PDM_Aljezur, para a classe de Espaços Urbanos, e aplicável à área em 
estudo, o disposto nos Artigos.31º e 34º, Subsecção I, Secção I, Capítulo III. 

Estabelece o Regulamento do PDM_Aljezur, para a classe de Espaços Naturais, e aplicável à área em 
estudo, o disposto nos Artigos.49º e 52º, Subsecção IV, Secção III, Capítulo III. 

3.1.9. Da alteração do PDM_Aljezur 

A transferência da área de construção prevista na frente de lotes junto à Ribeira de Aljezur para uma zona 
mais recuada, conforme previsto nos Termos de Referência e em cumprimento do Memorando de 
Entendimento celebrado com o MAOTDR, acarretou a necessária reformulação das tipologias e de alguns 
parâmetros previstos nos alvarás de loteamento anteriormente em vigor. Considerando que o 
PDM_Aljezur incorpora os parâmetros urbanísticos constantes dos alvarás de loteamento do Espartal, a 
referida reformulação introduzida pelo PPE teve como consequência directa a alteração do PDM_Aljezur, 
na parte em que incorporava tais parâmetros. Com efeito, a diminuição da área de implantação do PPE na 
área de intervenção implicou, por motivos de ordem física e de reorganização espacial, um pequeno 
aumento das cérceas em alguns lotes – os lotes que incorporam a área de construção transferida da área 
da Ribeira de Aljezur. Todavia, o PPE mantém integralmente a área de construção prevista para a zona 
nos anteriores alvarás de loteamento e no PDM_Aljezur. 

Acresce que a alteração do PDM_Aljezur, no território em causa, se mostra imperiosa por forma a garantir 
uma mais correcta articulação entre os factores de desenvolvimento pretendidos para o concelho e os 
valores naturais em presença, designadamente, relacionados com a Ribeira de Aljezur e o Parque Natural 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.  

Releva-se que o principal objectivo do PPE consiste na eliminação da construção junto à Ribeira de 
Aljezur (permitida pela versão originária do PDM_Aljezur), objectivo este que não poderia ser concretizado 
sem a alteração do PDM_Aljezur. 
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Por outro lado, numa segunda linha, também constitui objectivo do PPE diminuir o impacte visual do 
edificado proposto mais próximo da Ribeira de Aljezur, razão pela qual foi relocalizado o hotel (com 
impacte visual significativo) inicialmente previsto no PDM_Aljezur.  

Desta forma, o PPE revoga parcialmente o PDM_Aljezur ao abrigo do disposto no artigo 25.º da Lei n.º 
48/98, de 11 de Agosto, na sua redacção actual, (Lei de Bases do Ordenamento do Território) e nos 
artigos 93.º, 95.º e 97.º do D.L. n.º 380/99 (na sua redacção actual). 

 

3.2. Da estrutura fundiária 

A área do PPE tem por base a estrutura fundiária decorrente das operações de loteamento tituladas pelos 
alvarás nº.1/84, de 22 de Março, e nº.1/88, e 8 de Junho da CM_Aljezur, conforme expresso na Planta de 
Cadastro Original (Des.03). 

Das referidas operações urbanísticas resultaram: 

� 156 lotes (alvará n.º1/84) e 253 lotes (alvará 1/88) num total de 409 lotes; 

� 156 fogos (alvará n.º1/84) e 452 fogos (alvará 1/88) num total de 608 fogos; 

� 130.749,20m² de área bruta de construção destinada a Habitação; 

� 3.460m² de área bruta de construção destinada a Comércio, 

� 4.800m² de área bruta de construção destinada à Unidade Hoteleira, 

� 900m² de área bruta de construção destinada ao Equipamento Desportivo 

� 600m² de área bruta de construção destinada ao Posto Clínico. 

 

3.3. Da ocupação actual do solo 

A expressão da realidade local verifica-se na Carta de Enquadramento Local (Des.02), tendo por base o 
Ortofotomapa produzido a partir de um voo realizado em 2005, na Planta de Situação Existente (Des.13), 
tendo por base um Levantamento Topográfico realizado em Julho de 2008, actualizado em Agosto de 
2009 e que serve de suporte ao presente Plano, assim como no Levantamento Fotográfico (Des.04), 
realizado em 2009. 

A ocupação da área territorial do PPE caracteriza-se por uma malha urbana de baixa densidade, 
configurando um uso predominantemente habitacional, concretizado em moradias unifamiliares (60% do 
total de fogos) e apartamentos (40% do total de fogos). 
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Os lotes decorrentes das referidas operações encontram-se pontualmente ocupados, sendo cerca de 75% 
do universo total os que ainda não foram objecto de qualquer construção (consultar quadro 6, anexo ao 
presente relatório). 

As obras de urbanização decorrentes das operações de loteamento realizadas nos Anos 80 encontram-se 
finalizadas, pelo que toda a área de intervenção do PPE é servida por arruamentos em asfalto betuminoso 
e iluminação pública. 

Sem prejuízo da eficácia registral do PPE e tendo em consideração algumas insuficiências e contradições 
da base cartográfica que serviu de apoio ao licenciamento dos Loteamentos anteriormente vigentes e a 
base cartográfica que serviu de suporte à elaboração ao PPE, este último prevê a possibilidade de 
actualização da situação registral dos prédios abrangidos pela sua área de intervenção através de 
rectificações registrais.  

Admite-se assim a introdução de pequenos acertos à delimitação das parcelas (lotes) em função da 
correcção dos respectivos limites. 

 

3.4. Dos compromissos urbanísticos verificados 

Os compromissos urbanísticos considerados no âmbito da elaboração do PPE encontram-se identificados 
na Planta de Administração Urbanística (Des.14). 

De acordo com os dados obtidos junto da CM_Aljezur, no que se refere aos processos urbanísticos em 
curso (e sem prejuízo de todas as licenças/autorizações ou pedidos de informação prévia emitidos no 
âmbito dos loteamentos do Espartal se encontrarem, presentemente, suspensos e objecto de medidas 
preventivas), consideram-se: 

� 16 lotes em Construção; 

� 18 lotes com Compromissos urbanísticos (Lotes 113, 114, 127, H21, I1, I6, I7, 
I8, I9, I10, I11, I12 e I17 com projecto de arquitectura aprovado e Lotes D2, D3, 
D20 e D21, com alvará de autorização de construção).  

O PPE pretende manter os lotes que se encontram localizados na Zona de Enquadramento da Ribeira de 
Aljezur identificados na Planta de Administração Urbanística (Des.14), cujas construções se encontram 
concluídas ou em fase de conclusão ao abrigo de licenças e autorizações de obras de construção emitidas 
pela Câmara Municipal de Aljezur anteriormente à entrada em vigor das medidas preventivas do Plano de 
Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.  

Nos 18 lotes com compromissos urbanísticos (projecto aprovado) o PPE pretende manter todos os 
compromissos relativos a lotes que não se situem na Zona de Enquadramento da Ribeira de Aljezur, 
pretendendo, no entanto, de acordo com o preconizado nas medidas preventivas e com o determinado 
pelo MAOTDR, integrar os restantes (D2,D3 D20 e D21) em zona non aedificandi. 
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3.5. Das infra-estruturas viárias 

A área territorial do PPE é servida, a Nascente, pela EM.1003, que liga as localidades de Aljezur e Monte 
Clérigo. O acesso à EM.1003 é feito pela EN.120, que percorre o litoral da Costa Vicentina, entre Odemira 
e Lagos, passando por localidades como, São Teotónio, Odeceixe, Aljezur, e Bensafrim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Mapa das acessibilidades rodoviárias (www.ViaMichelin.com) 

3.6. Das infra-estruturas urbanas 

Como atrás referido, o âmbito territorial do PPE coincide com a localização de duas operações de 
loteamento realizadas nos Anos 80, encontrando-se as respectivas obras de urbanização finalizadas, com 
a única excepção de um de três depósitos de água, cuja finalização dependia da evolução da ocupação do 
Loteamento nº.1/88, e da ETAR, cuja realização passou a ser da responsabilidade da empresa Águas do 
Algarve, S.A. 

A presente proposta considera a execução da nova ligação das águas residuais entre, a zona marcada 
para o efeito junto à Ribeira de Aljezur, e a EM.1003, com subsequente ligação à ETAR de Vale da Telha, 
conforme estabelecido em protocolo firmado entre a empresa Águas do Algarve, S.A. e o Promotor. 

A obra da ETAR de Vale da Telha foi consignada, em Julho de 2009, onde já estão previstos os afluentes 
provenientes do PPE. 
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CAPÍTULO III 

CARACTERIZAÇÃO da PROPOSTA 

 

 

 

1. DA DEFINIÇÃO DOS OBJECTIVOS DO PPE 

A elaboração do PPE decorre nos termos determinados pelo D.L.nº380/99 de 22 de Setembro, na sua 
versão actual, na consideração da necessidade de produzir enquadramento urbano a iniciativas 
condutoras ao esforço de qualificação e valorização do território e sociedade municipais. 

A elaboração PPE irá garantir, nos termos do artigo 20º do RJIGT e do Memorando de Entendimento 
acima referido, a articulação entre o procedimento de revisão do POPNSACV, as medidas preventivas 
decretadas, os instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal em vigor e os direitos adquiridos por 
Terceiros, proprietários de lotes criados pelas operações de loteamento tituladas pelos alvarás da 
CM_Aljezur. 

 

 

 

2. DOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS DA PROPOSTA  

A estruturação da área territorial abrangida pelo PPE determina a necessidade de consideração dos 
seguintes objectivos gerais: 

1. A alteração da ocupação prevista para a sua área de intervenção, com vista à sua plena 
integração ambiental, com  transferência do aproveitamento urbanístico correspondente aos 
lotes D1 a D35 e F12 a F23 e J. 

2. A definição das obras de urbanização que actualmente se revelem necessárias para o 
desenvolvimento da respectiva área de intervenção e sua ligação às infraestruturas 
urbanas locais e gerais do concelho. 

Constituem objectivos específicos do PPE: 

a) A caracterização da sua área de intervenção, identificando os valores naturais, 
paisagísticos e culturais da zona contígua à Ribeira de Aljezur e propiciando a sua 
efectiva protecção e qualificação; 

b) A definição das operações de transformação fundiária necessárias à sua concretização - 
quer por via da incorporação parcial de operações de transformação fundiária pré-existentes, 
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quer por via da definição de novas operações de transformação fundiária - constituindo a 
certidão do PPE título bastante para efeitos de registo predial; 

c) A definição das regras relativas às obras de urbanização; 

d) A definição do desenho urbano na sua área de intervenção, exprimindo a definição dos 
espaços públicos, de circulação viária e pedonal, de estacionamento bem como do 
respectivo tratamento, alinhamentos, implantações máximas, modelação do terreno, 
distribuição volumétrica, bem como a localização dos equipamentos e zonas verdes;  

e) A distribuição de funções e a definição de parâmetros urbanísticos, designadamente 
índices, densidade máxima de fogos, número de pisos e cérceas; 

f) A regulação das operações de demolição, conservação e reabilitação das construções 
existentes; 

g) A implantação das novas redes de infra-estruturas de saneamento básico e abastecimento de 
água, com a delimitação das áreas a elas afectas; 

h) A definição dos critérios de inserção urbanística e o dimensionamento dos equipamentos de 
utilização colectiva e a respectiva localização no caso dos equipamentos públicos de recreio 
e lazer. 

 

 

 

3. DA OCUPAÇÃO PROPOSTA 

 

3.1. Do uso do solo 

A ocupação proposta para a área territorial do PPE, conforme expresso na Planta de Implantação (Des.17) 
configura diferentes usos do solo em função da sua utilização dominante, subdividindo-se nas seguintes 
categorias de espaços, dentro da Classe de Solo Urbano, as categorias de Estrutura Ecológica Municipal 
e Espaço Urbanizado, conforme expresso na Planta de Classificação do Uso do Solo (Des.21) delimitadas 
consoante o programa de acções específicas para a utilização e regulamentação destes espaços. 

3.1.1. Da Categoria de Estrutura Ecológica Municipal 

A área territorial do PPE afecta à Categoria de Estrutura Ecológica Municipal encerra uma área de solo de 
119.583,60m², representando cerca de 26% da área de intervenção total, e visa genericamente, a 
salvaguarda do equilíbrio ambiental, objectivando a sua recuperação e valorização paisagística. 

3.1.2. Da Categoria de Espaço Urbanizado 

A área territorial do PPE afecta à Categoria de Espaço Urbanizado encerra uma área de solo de 
342.499,70m², representando cerca de 74% da área de intervenção total. 
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3.2. Do Zonamento 

A presente proposta configura a transferência da área de construção prevista na frente de lotes junto à 
Ribeira de Aljezur para uma zona mais recuada, reconvertendo a existente nas áreas assinaladas na 
Planta de Implantação (Des.17) e na Planta de Transformação Fundiária (Des.15).  

Deste modo, verifica-se a diminuição do impacto visual das construções, quer pela sua localização quer 
pela sua tipologia, visto que para aquela que passa a ser a frente dos lotes, propõe-se a implementação 
de moradias unifamiliares isoladas, 25 e 27 unidades, respectivamente, com um número máximo de dois 
pisos. 

Também na segunda linha propõe-se a localização de seis edifícios de habitação plurifamiliar, com um 
número máximo de dois pisos, naquela que era a localização prevista para a unidade hoteleira e, que ficou 
comprovada, por diversos estudos, que teria um impacto visual menos desejado.  

No interior da zona urbanizada, a presente proposta, prevê a implementação de vinte e seis edifícios de 
habitação plurifamiliar, com um número máximo de três pisos, integrados por uma forte estrutura 
paisagística de domínio privado, com piscinas e infraestruturas edificadas de apoio ao uso das mesmas. 

Ainda no centro da zona urbanizada, numa área de desnível topográfico acentuado, prevê-se a 
implementação de um conjunto de 21 moradias unifamiliares em banda, com um máximo de dois pisos, 
adaptadas ao terreno envolvente e enquadradas por uma forte estrutura verde. 

Integrado na área de cedência de espaço verde para utilização colectiva, propõe-se um equipamento 
infantil, lúdico, com vista a promover actividades diversas aos utentes do Espartal. 

Por fim, a Unidade Hoteleira e a Zona Desportiva, situam-se junto à EM.1003, reduzindo o impacto visual 
do Hotel, mas permitindo, devido ao desnível de cotas, que os últimos pisos tenham uma vista 
desafogada.  

As áreas comerciais propostas para o Plano situam-se na unidade Hoteleira e no “Clube Social” proposto 
na zona Desportiva. 

Tendo em consideração os estudos de mercado desenvolvidos para a zona em questão pode verificar-se 
que a procura de comércio nesta zona é essencialmente sazonal. Isto significa que a grande maioria do 
comércio existente não sobrevive, de uma maneira geral, aos efeitos da sazonalidade, por falta de 
procura. 

Desta forma como forma de combate à sazonalidade da procura existente e também como forma de 
combate ao desemprego gerado pela insolvência do comércio tradicional, espalhado pela zona que não 
sobrevive à sazonalidade da procura, pretendeu-se aglomerar todo o comércio numa única zona de fácil 
acesso, por forma a que, durante todo o ano, as pessoas que se deslocam à zona do Espartal, 
essencialmente turistas, possam ter permanentemente acesso a todas as utilidades comerciais que 
necessitem.  

O Hotel e o “Clube Social” pretendem assim constituir um pólo de dinamização do uso comercial, e de 
actividades relacionadas com o uso terciário designadamente através da realização de congressos e 
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outras actividades, aportando à zona do Espartal, além de turistas sazonais, empresas, associações e 
outras entidades de carácter semelhante.  

Pretende-se ainda com a implementação de uma Zona Desportiva incentivar a realização de eventos de 
natureza desportiva, ao longo do ano, que permitirão uma maior e mais regular afluência de utentes à 
zona, com todos os benefícios inerentes para o desenvolvimento económico do concelho.  

Importa referir que toda esta área funciona como um anfiteatro natural, descendente no sentido da Ribeira, 
que pressupõe soluções arquitectónicas futuras muito agarradas ao terreno e cuidadas do ponto de vista 
paisagístico. 

As áreas que serviram de base às propostas de transferência e reconversão, assim como, as áreas 
reconvertidas consideradas para efeitos da presente proposta, encontram-se descritas e avaliadas na 
Planta de Apresentação (Des.17a) e  na Planta de Transformação Fundiária (Des.15).  

Neste sentido, o desenho expressa: 

(a) Zona Habitacional, destinada à implementação de habitação unifamiliar isolada, geminada, e em 
banda, e edifícios de habitação plurifamiliar. Fazem parte da zona destinada ao uso habitacional, 
os lotes que encerram as piscinas e respectivas edificações de apoio, integradas em áreas verdes 
de uso privado, conforme expresso na Planta de Implantação; 

(b) Estabelecimento Hoteleiro, destinada à implementação de um Hotel de 4*, com designadamente 
130 quartos duplos. A configuração constante da Planta de Implantação é indicativa servindo, 
apenas, de base à verificação da capacidade edificativa do lote considerado; 

(c) Zona Desportiva, destinada à implementação de um Clube, integrando um Ginásio, um SPA e 
uma Piscina Coberta, e servindo de apoio a toda a utilização desportiva dos campos de jogos 
previstos, assim como, às actividades de recreio e lazer da população, onde estão incluídas 
pequenas unidades de comércio local, com o objectivo de prestar os serviços mínimos aos utentes 
do Espartal; 

(d) Zonas Verdes de Utilização Colectiva, são compostas por áreas verdes de enquadramento dos 
arruamentos e espaços intersticiais à edificação, que deverão ser objecto de projectos de arranjos 
exteriores de forma a promoverem locais de convívio e sociabilização; 

(e) Os Arruamentos, são compostos por áreas a integrar no domínio público municipal, que incluem 
a faixa de rodagem, passeios e lugares de estacionamento público previstos. 
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3.3. Do Parcelamento 

A presente proposta considera: 

� 419 lotes, sendo 417 lotes destinados a habitação (3 deles destinados ao apoio de actividades 
de lazer – Lotes N8, N12 e N13,  1 lote para o Estabelecimento Hoteleiro – Lote L, e 1 lote para a 
zona desportiva – Lote M. 

� 836 fogos; 

� 131.253,70m² de área total de construção (∑Ac) destinada a Habitação; 

� 400,00m² de área total de construção (∑Ac) destinada a Comércio (integrada na Zona 
Desportiva); 

� 7.500m² de área total de construção (∑Ac) destinada ao Estabelecimento Hoteleiro, 

� 1.200m² de área total de construção (∑Ac) destinada à Zona Desportiva. 

 

Quadro 4 - Quadro Comparativo (Situação Existente | Situação Proposta) 

Valores Alvarás n.º1/84 e n.º1/88 Proposta PP Espartal 

Área dos Lotes (Total) 280.378,70m² 242.043,90m² 

Nº de Lotes (Total) 409 419 

∑Ac 140.509,20m² 140.353,70m² 

Nº de Fogos (Total) 608 836 

 

Com base no exposto, e tendo em consideração o aumento do número de fogos previsto pelo PPE em 
relação ao número anteriormente previsto nos alvarás da Câmara Municipal de Aljezur n.º 1/84 e n.º 1/88, 
o PPE prevê várias medidas de minimização que visam prevenir, minimizar ou até mesmo eliminar os 
impactes decorrentes do aumento do número de fogos previsto pela implementação do referido plano, 
conforme referido no Relatório Ambiental. 

Serão ainda desenvolvidas medidas no sentido de potenciar os impactes positivos que o PPE irá promover 
na área do Espartal e do concelho de Aljezur, nomeadamente a nível de socioeconomia, de criação de 
emprego e de desenvolvimento económico-financeiro do Espartal e do município de Aljezur em geral. 
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3.4. Das Infraestruturas Viárias 

A presente proposta considera a EM.1003 como o principal acesso à área territorial do PPE, conforme 
Planta de Sistema Viário e Estacionamento (Des.98), prevendo a manutenção da estrutura viária existente, 
por se tratar de um sistema fortemente consolidado. 

Propõe-se, no entanto, duas alterações ao sistema existente, considerando a abertura de duas novas vias 
na zona sujeita a intervenção, que visam melhorar e assegurar a fluidez na circulação e acessibilidade aos 
lotes. 

 

3.5. Das Infraestruturas Urbanas 

A presente proposta considera as redes de infraestruturas básicas existentes, visto que as mesmas foram 
executadas em função da área bruta de construção constante dos projectos de loteamento aprovados, a 
qual não sofre aumento na presente proposta. 

No entanto, no desenvolvimento dos trabalhos respeitantes à reestruturação dos loteamentos do Espartal, 
originariamente titulados pelos alvarás da Câmara Municipal de Aljezur, deverão ter-se em conta as 
seguintes medidas: 

 “Verificando que estão propostas no Plano de Pormenor, alterações na ocupação dos lotes, 
nomeadamente no que diz respeito à quantidade e tipologia das edificações, decorrendo disso a 
necessidade de adequar a rede eléctrica de distribuição às instalações a alimentar, deverá ser 
apresentado pelo promotor do empreendimento, um projecto global de reformulação das infra-estruturas 
eléctricas de serviço público, a elaborara segundo directrizes a indicar pelos serviços técnicos da EDP – 
Distribuição, SA. 

(…) Está prevista a alteração da localização do actual Posto de Transformação de Distribuição, designado 
como “PTS3” (código da EDP PTD AJZ-119 Espartal 3), que se encontra em serviço. A sua desactivação 
só poderá ser concretizada após a conclusão, recepção e ligação do novo PTD e respectiva infra-estrutura 
eléctrica associada. 

Dado que as obras projectadas serão executadas em zona onde existem redes eléctricas de distribuição 
em serviço, deverão ser tomadas todas as medidas de segurança tendentes a evitar incidentes/acidentes, 
cuja responsabilidade é sempre do promotor dos trabalhos. A eventual necessidade de consignação dos 
troços em serviço deverá ser antecipadamente analisada pelos serviços técnicos da EDP – Distribuição, 
SA”. 

A presente proposta considera a execução da nova ligação das águas residuais entre, a zona marcada 
para o efeito junto à Ribeira de Aljezur e a EM.1003, com subsequente ligação à ETAR de Vale da Telha, 
conforme estabelecido em protocolo firmado entre a empresa Águas do Algarve, S.A. e o Promotor. 

A obra da ETAR de Vale da Telha foi consignada, em Julho de 2009, onde já estão previstos os afluentes 
provenientes do PPE. 
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3.6. Dos espaços verdes de utilização colectiva  

A proposta a desenvolver para as áreas envolventes às habitações e equipamentos que integram o PPE 
deverá, a um nível regional, promover a integração do mesmo na paisagem onde se insere, e a um nível 
local, contribuir para o conforto bioclimático, criar condições para o usufruto destes espaços, e 
simultaneamente, assegurar a sua sustentabilidade. 

A proposta baseia-se, assim, na criação de uma estrutura verde assente nos três estratos da vegetação, 
onde as árvores desempenham um papel fundamental na criação de sombra, essencial numa região 
caracterizada por uma certa aridez e por elevadas temperaturas estivais, surgindo os estratos herbáceo-
arbustivos como indispensáveis à estabilização dos solos, que nesta área surgem muito delgados e por 
vezes associados a áreas declivosas. 

A estrutura verde a constituir deverá privilegiar o ensombramento das fachadas das habitações, em 
especial as orientadas a sul, e dos percursos pedonais e viários, incluindo as zonas de estacionamento, 
reservando-se os espaços de clareira para a envolvente aos planos de água, possibilitando uma maior 
aproximação e uso informal das áreas contíguas. 

Uma escolha criteriosa da vegetação a utilizar nos espaços exteriores directamente relacionados com o 
empreendimento é fundamental para o cumprimento dos objectivos estabelecidos, nomeadamente para a 
sua sustentabilidade e integração na paisagem mediterrânica, combatendo o “exotismo” que de um modo 
geral caracterizou as intervenções na orla algarvia até um passado recente.  

Se a variedade cromática e aromática da vegetação autóctone algarvia era motivo suficiente para a sua 
utilização nos espaços exteriores do empreendimento, garantindo uma qualidade estética e diversidade 
natural dificilmente ultrapassável com o recurso a espécies exóticas, que só iriam descaracterizar a 
paisagem, a sua adaptação às condições ecológicas em presença constitui uma mais valia que não pode 
ser ignorada actualmente. 

De facto, a artificialização dos espaços ajardinados, aqui entendida sob o aspecto do uso indiscriminado 
da vegetação, tem como principal consequência maiores gastos em manutenção, e especialmente em 
água, necessária à rega, além da descaracterização paisagística subjacente.  

Considerando a água um recurso finito, que no Algarve tem vindo a escassear cada vez com mais 
frequência na época estival, ao recorrer a espécies adaptadas às condições edafo-climáticas aumenta-se 
por um lado a probabilidade de sucesso da intervenção, resistindo melhor a vegetação às variações 
climáticas, mantendo sempre bom estado vegetativo e maior vigor na folhagem e floração, reduzindo-se 
por outro as operações de manutenção, e em particular as necessidades de rega. 

Deste modo, recomenda-se a utilização de espécies arbóreas e arbustivas, que integram a seguinte lista, 
no(s) projecto(s) para os espaços verdes envolventes ao empreendimento turístico, e aos edifícios de 
habitação unifamiliar e plurifamiliar, a desenvolver numa fase subsequente do presente plano: 

Árvores: amieiro (Alnus glutinosa)*, freixo (Fraxinus angustifolia)*, loureiro (Laurus nobilis)*, 
oliveira (Olea europaea), zambujeiro (Olea europaea sylvestris), pinheiro manso (Pinus pinea), 
carrasco (Quercus coccifera), azinheira (Q. rotundifolia), sobreiro (Q. suber); 
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Arbustos: medronheiro (Arbutus unedo), Torga-ordinária (Calluna vulgaris), roselha (Cistus 
crispus), esteva (C. ladanifer), pilriteiro (Crataegus monogyna), trovisco (Daphne gnidium), 
rosmaninho (Lavandula luisieri), murta (Myrtus communis)*, loendro (Nerium oleander)*, lentisco-
bastardo (Phillyrea angustifolia), aderno-de-folhas-largas (P. latifolia), aroeira (Pistacia lentiscus), 
catapereiro (Pyrus bourgaeana), alecrim (Rosmarinus officinalis), tamargueira (Tamarix africana)*, 
bela-luz (Thymus mastichina), folhado (Viburnum tinus)*. 

Naturalmente as espécies indicadas deverão ser utilizadas criteriosamente, em função das características 
morfológicas do terreno e do uso pretendido para os diferentes espaços, sendo de privilegiar o uso das 
espécies assinaladas com (*) em zonas húmidas e ensombradas. 

Refira-se, que os projectos dos espaços exteriores a apresentar para os espaços verdes privados deverão 
seguir igualmente as recomendações patentes no presente plano, efectuando-se a delimitação dos lotes 
com muros de pedra solta arrumada à mão, à semelhança dos observados nos barrancos que atravessam 
a área alvo do plano, ou em alternativa, com sebes arbustivas. 

A rega deverá ficar circunscrita a uma pequena área na entrada da Urbanização – “porta de entrada” –, e à 
envolvente próxima dos equipamentos de uso comum, em especial, da piscina, onde deverão ser criadas 
as únicas áreas relvadas regadas, com o intuito de complementar as zonas de estadia destes 
equipamentos de apoio. Nas restantes áreas, deverá privilegiar-se o uso do prado natural de sequeiro, 
tradicional da paisagem da bacia mediterrânica, cuja aparência é perfeitamente aceitável desde que 
mantido limpo e cortado, pontuado por exemplares arbóreos e maciços arbustivos integrando espécies da 
lista supracitada. 
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3.7. Da quantificação geral decorrente da proposta 

A descrição e quantificação dos usos propostos para a área territorial do PPE são os descritos na Planta 
de Implantação (Des.17) e respectivo Quadro Síntese, e são os seguintes:  

Quadro 5  -  Resumo do Quadro Síntese 

Área de Intervenção do PPE (100%) 462.083,30m² 
  
Área das Parcelas/Lotes (Habitação e áreas verdes de uso privado) (49,0%) 226.408,60m² 
Área de Uso Misto Comércio e Turismo (1,7%) 7.990,30m² 

Área de Equipamento Infantil (0,2%) 1.031,40m² 

Área de Uso Misto Zona Desportiva e Comércio (1,7%) 7.642,00m² 
Área de Categoria de Estrutura Ecológica Municipal (25,9%) 119.583,60m² 
Área de  Arruamentos do Domínio Público (15,9%) 73.416,70m² 
Área de Espaço Verde de Utilização Colectiva (1,7%) 8.007,10m² 
Área de Espaço Verde de Enquadramento (3,2%) 14.761,70m² 
Área de Infra-estruturas Urbanas (PT ,Estação Elevatória e Depósitos) (0,7%) 3.242,00m² 

  

Número de Parcelas/Lotes (Habitação) 417 
Área Total de Implantação Habitação  83.472,60m² 
Área Total de Construção Habitação 131.253,70m² 
Número de Fogos (Habitação) 836 
Área Total de Construção Comércio  400,00m² 
  
Área Total de Construção Estabelecimento Hoteleiro  7.500,00m² 
Número de Camas (Estabelecimento Hoteleiro) 260 
  
Número de Lugares de Estacionamento Privado 865Ligeiros 
Número de Lugares de Estacionamento Público 393Ligeiros 

 

 

 

A Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março, foi tida como referência no dimensionamento das áreas 
destinadas à implantação dos espaços verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas viárias e 
equipamentos. Assim, os respectivos parâmetros “mínimos” foram, nos casos mais significativos, 
largamente ultrapassados, noutros, por força dos condicionalismos decorrentes da reformulação dos 
loteamentos pré-existentes (da década de 1980), cumpridos nos seus limites mínimos, tendo ainda sido 
registada a impossibilidade de adopção dos mesmos em casos pontuais. 
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Em suma, os parâmetros mínimos de referência foram devidamente ponderados e articulados com a 
situação concreta, atendendo às boas práticas de planeamento e às particularidades do contexto presente 
e passado da área de intervenção do PPE, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 43.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação. 

Estão previstos, 393 lugares de estacionamento Público e 865 lugares de estacionamento privado para 
ligeiros. 

Dos 865 lugares de estacionamento privado, 75, estão afectos ao Estabelecimento Hoteleiro, estando 
os restantes 790 lugares, afectos à habitação. 

Dos 393 lugares de estacionamento público, 54 servem as necessidades mínimas dos lotes com 
Moradias Unifamiliar em Banda e 129 servem as necessidades do lote B1 e da  totalidade dos lotes, 
do sector I (lote I1 a I17), visto não estarem previstos lugares de estacionamento privado no interior dos 
referidos lotes (em resultado da aplicação das regras constantes no Alvará n.º1/84 e n.º1/88). Os restantes 
lugares de estacionamento público, resultam da aplicação da Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março 
(onde se aplicou o valor de 20%, ao total do estacionamento privado, programado). 

 

3.8. Dos parâmetros de edificabilidade decorrentes da proposta 

Os parâmetros urbanísticos propostos pelo PPE encontram-se descritos na Planta de Implantação e 
respectivo Quadro de Síntese, e são os seguintes: 

 

(a) Densidade Habitacional: 18 Fogos/ha 

(b) Índice de Ocupação do Solo: 19% 

(c) Índice de Utilização do Solo: 0,30 

 

4. DAS CONDICIONANTES DECORRENTES DA PROPOSTA 

A presente proposta não configura novas Servidões Administrativas ou Restrições de Utilidade Pública, 
pelo que as condicionantes expressas na Planta de Condicionantes (Des.20) são as actualmente em 
presença, designadamente o Domínio Publico Hídrico, a Reserva Ecológica Nacional, a Rede 
Geodésica Nacional (marco geodésico do Espartal) e as servidões aplicadas, ás Redes de 
Abastecimento de Água e ás Redes de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais. 
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5. DO PROGRAMA DE EXECUÇÃO E FINANCIAMENTO 

Prevê-se que o PPE será executado, em regra, através do sistema de cooperação, nos termos do disposto 
no artigo 123.º do D.L. n.º 380/90 (na sua redacção actual), no qual a iniciativa de execução do plano 
pertencerá à Câmara Municipal de Aljezur, com a cooperação dos particulares interessados.  

No entanto, caso os particulares interessados optem por não cooperar com a Câmara Municipal de Aljezur 
na execução do plano (caso em que este sistema não se mostrará adequado a uma correcta execução do 
PPE), o PPE será executado através do sistema de imposição administrativa (nos termos do disposto no 
art. 124.º do D.L. n.º 380/90 - na sua redacção actual). 

As disposições indicativas sobre a execução das intervenções previstas, bem como os meios de 
financiamento das mesmas, serão objecto do Programa de Execução e Financiamento, em Dossier 
anexo, ao presente relatório. 
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