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1. ANTECEDENTES E DOCUMENTAÇÃO 

A Câmara Municipal de Aljezur, decidiu elaborar o PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO ESPECÍFICA DA PAISAGEM OCEANO, por deliberação de 28 de maio de 2013, 

publicada em Diário da República, 2.ª série — N.º 148 — 2 de agosto de 2013, parte H, aviso nº 

9869/2013. No período fixado para participação preventiva não se registou qualquer 

comunicação. 

2013-10-22  1ª reunião com o grupo de acompanhamento da Câmara Municipal de Aljezur. 

2013-11-04  2ª reunião com o grupo de acompanhamento da Câmara Municipal de Aljezur. 

2013-11-04 Entrega da fase de Caracterização/ Diagnóstico/ Proposta Base. 

2013-11-06  Ofc. 06425 do Município de Aljezur, contendo parecer/ informação da ARS-Alg 
(ofc. Nº refª 1028/13 DSOO datado de 29/10/2013). 

2013-11-20 3ª reunião com o grupo de acompanhamento da Câmara Municipal de Aljezur, 
para discussão da fase de Caracterização/ Diagnóstico e Proposta Base. 

2013-11-27 Ofc. 06788 do Município de Aljezur, contendo parecer/ informação da ANPC (ofc. 
nº 27311/CDOS08/201 datado de 19/11/2013). 

2013-11-27 Ofc. 06789 do Município de Aljezur, contendo parecer/ informação da APA (ofc. 
nº ARHAlg.DPI.00015.2013-S06072-201311-ARH datado de 14/11/2013). 

2013-12-10 Ofc. 07086 do Município de Aljezur, contendo parecer/ informação da CCDR-Alg 
(ofc. nº S05403-20132-ORD-S datado de 3/12/2013). 

2013-12-18 Ofc. 07296 do Município de Aljezur, contendo parecer favorável condicionado da 
DRCA (ofc. nº S-2013/328677/CS909838 datado de 12/12/2013). 

2014-02-12 Ofc. 01071 do Município de Aljezur, contendo parecer/ informação da ICNF (ofc- 
nº 32297/2013/DCNF-ALG/DAAF datado de 11/2/2014). 

2014-04-10 Ofc. 02082 do Município de Aljezur, contendo parecer técnico referente à fase de 
Caracterização/ Diagnóstico e Proposta Base (informação nº 31/FA/2014 datado 
de 31/3/2014). 

2014-06-16 Ofc. 03423 do Município de Aljezur, informando que em reunião de câmara em 
11/6/2014, foi deliberado considerar que o Plano não é qualificado como 
suscetível de produzir efeitos significativos no ambiente. Esta deliberação, bem 
como a sua fundamentação técnica e jurídica que suporta a mesma, foi 
publicitada dando cumprimento ao nº 7 do artº 3º do Decreto-Lei nº 232/2007 de 
15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 58/2011 de maio. 

2014-junho efetuou-se a prospeção arqueológica. 

2014-07-01 Ofc. 03713 do Município de Aljezur, contendo parecer favorável da DRC-Alg (ofc. 
nº S-2014/343987/C.950254 datado de 24/6/2014), relativo ao Pedido de 
Autorização de Trabalhos Arqueológicos, aprovando o Plano de Trabalhos e a e 
a respetiva autorização sob a responsabilidade técnica e científica da Drª Elena 
Morán. 
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2014-07-11 4ª reunião com o grupo de acompanhamento da Câmara Municipal de Aljezur, 
tendo sido decidido que o Plano deve evoluir para a fase de Anteplano sendo a 
cartografia de base substituída em fase de Proposta de Plano. 

2014-08-20 É fornecido o cadastro da Portugal Telecom. 

2014-08-25 Entrega da 2ª fase do Plano (Anteplano). 

2014-11-04 Reunião de acompanhamento. 

2014-11-14 Ofc. 06768 da CMA, contendo parecer/ informação nº 178/FA/2014 datado de 
15/10/2014 com indicação de alterações a incluir, e ainda referente à decisão em 
reunião de câmara de 11 de novembro de 2014, sobre a aprovação da fase de 
Anteplano. 

2015-01-08 Ofc. 70 da CMA, contendo parecer favorável da DRC-Alg refª S-
2014/343987/C.950254 datado de 24/6/2014, relativo ao Relatório de Trabalhos 
Arqueológicos Final. 

2016-03-02 Por ter caducado o procedimento, CMA decide elaborar o PP, por deliberação de 
18 de novembro de 2015 publicada em DR, 2ª série, nº 249, de 22 de dezembro 
de 2015, parte H, aviso nº 14946/2015. Fixando o prazo de 2 anos para a sua 
elaboração. No período fixado para participação preventiva, não se registou 
qualquer participação. 

2018-31-28 CMA, por deliberação de 14 de novembro de 2017 publicada em DR, 2ª série, nº 
22, de 31 de Janeiro de 2018, parte H, aviso nº 1485/2018, prorrogar prazo para 
elaboração do PP por mais 2 anos. 

2018-03-28 Ofc. 2016/150.10.400/31.5106 da CMA, é fornecida a cartografia homologada. 
DGT Processo nº 452. 

2018-04-11 Reunião de acompanhamento 

2018-05-21 DGT Licença de Utilização nº 202/2018, que autoriza a utilização a informação 
geográfica oficial a seguir indicada: Secção cadastral AP, freguesia de Aljezur, 
Concelho de Aljezur, Distrito de Faro, em suporte digital, georreferenciada em 
ETRS89/PT-TM06 

2018-05-24  IGEO Licença de Utilização nº 123/2018, que autoriza a utilização da Carta 
topográfica georreferenciada correspondente à folha n.º 584 da Carta Militar à 
escala 1:25 000 Serie M888 

2018-06-21 Entrega da 3ª fase do Plano (Proposta de Plano). 

2018-10-30 Conferência de Serviços 

2018-11-13 Reunião de concertação 
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2. LISTA DOS ELEMENTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO 

2.1 ELEMENTOS DE CONSTITUIÇÃO 

a) 1.0, Planta de Implantação à escala 1:2.000; 

b) 1.1, Planta de Condicionantes à escala 1:2.000; 

c) Regulamento. 

2.2 ELEMENTOS DE ACOMPANHAMENTO 

a) Relatório; 

b) Mapas de Ruído; 

c) Relatório Técnico de Apoio Fotogramétrico; 

d) Descritor do Património Arqueológico, Inventário, Definição de Medidas Cautelares e Potencial de 
Valorização; 

e) Anexos 

i. Aprovação dos termos de referência e período de participação pública; 

ii. Justificação da não sujeição do Plano à AAE; 

iii. Processo de homologação da cartografia junto da DGT. 

f) Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório de ponderação. 

g) 2.0, Planta de Localização e Enquadramento e Extratos das Plantas de Ordenamento em vigor, à escala 
1:5.000.000 e 1:2.000.000, 1:500.000, 1:25.000 

h) 3.0, Cartografia de base, à escala 1:2.000; 

i) 3.1, Situação existente – Planta de Ordenamento, à escala 1:2.000; 

j) 3.2, Situação existente – Planta de Condicionantes, à escala 1:2.000; 

k) 3.3, Situação existente – Planta da Estrutura Fundiária, à escala 1:2.000; 

l) 3.4, Situação existente – Planta de Usos e Ocupação, à escala 1:2.000; 

m) 3.5, Situação existente – Planta e Perfis da Rede Viária e Espaços Verdes, à escala 1:2.000, 1:200; 

n) 3.6, Situação existente – Planta da Rede de Abastecimento de Água, à escala 1:2.000; 

o) 3.7, Situação existente – Planta da Rede de Esgotos Domésticos e Pluviais, à escala 1:2.000; 

p) 3.8, Situação existente – Planta da Rede de Abastecimento de Energia Elétrica, Iluminação Pública e 
Telecomunicações, à escala 1:2.000; 

q) 3.9, Situação existente – Planta de Localização do Recetáculo Postal e Deposição de RSU, à escala 
1:2.000; 

r) 4.0, Planta de Proposta de Correção Material, à escala 1:2.000; 

s) 4.1, Planta de Espaços Verdes de Enquadramento, à escala 1:2.000; 

t) 4.2, Planta de Requalificação da Rede Viária, à escala 1:2.000; 

u) 4.3, Perfis Transversais da Rede Viária e Pormenor do Estacionamento, à escala 1:5.000, 1:500, 1:200; 

v) 4.4, Planta de Acessibilidades, à escala 1:2.000, 1:100, 1:50; 

w) 4.5, Planta de Reforço da Rede de Bocas de Incêndio, à escala 1:2.000; 

x) 4.6, Traçado Esquemático de Condutas de Telecomunicações, à escala 1:2.000; 

y) 4.7, Planta do Domínio Municipal, à escala 1:2.000; 

NOTA:  Não são apresentados desenhos de modelação do terreno, uma vez que a área urbana 
está consolidada, e as obras de urbanização estão executadas na sua totalidade. 
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3. ENQUADRAMENTO E CONDICIONANTES 

3.1 LOCALIZAÇÃO  

A área de intervenção do Plano, é identificada na Planta 

Síntese do POPNSACV, delimitada sobre cartografia de base, 

daquele plano especial, à escala 1:25.000,  

Este limite é transposto com a devida correção geográfica 

pelo limite de cadastro geométrico, para a escala 1:2.000. 

 

 

3.2 LIMITES DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

A linha poligonal limite do Plano tem forma aproximada de um retângulo, orientado no sentido 

nordeste/ sudoeste, e confronta: 

▪ a nordeste, com a Urbanização de Vale da Telha; 

▪ a sudeste, com o limite da parcela rústica; 

▪ a sudoeste, com o Caminho da Palmeirinha; 

▪ a noroeste, com a Urbanização de Vale da Telha. 

 

3.3 ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

A área de intervenção do Plano, é identificada na Planta de Implantação e o seu limite coincide 

com a linha limite do alvará de loteamento nº 1/83 de 8/11/1983, que se localiza no sítio do 

Picão de Baixo, no limite administrativo da freguesia de Aljezur, e na estrema sul da área 

urbana de Vale da Telha. 

O Loteamento da Paisagem Oceano com uma área total de 106.531m2 (conforme Planta 

Síntese do Loteamento), este número é corrigido com a cartografia base do Plano para 

105.714m2, valor que é adotado no quadro analítico. 

O acesso, a todo o planalto costeiro de Vale da Telha a partir da sede de concelho, é feito pelo 

caminho municipal 1003-1, que serve igualmente a localidade da Arrifana. 
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3.4 ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 
 

Na área de intervenção do Plano, vigoram os seguintes instrumentos de gestão territorial: 

▪ Plano Sectorial da Rede Natura 2000; 

▪ Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

(POPNSACV) publicado com a Resolução do Conselho de Ministros nº 11-B/2011 de 4 de 

dezembro. 

Com base na sua planta síntese, a Zona do Loteamento Paisagem Oceano integra as 

seguintes classes de espaços: 

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

urbanização. 

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

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

da urbanização. 

O artº 42º do Regulamento do POPNSACV refere que a Área de Intervenção Específica 

da Paisagem Oceano constitui um espaço destinado à requalificação urbanística e 

ambiental e determina a elaboração de um plano municipal de ordenamento do território o 

qual deve atingir os seguintes objetivos, que passamos a transcrever: 

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

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

regulamento, e a adoção de densidades construtivas compatíveis com aquela 

requalificação; 

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

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

renaturalização; 

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

valorização do espaço público e do parque edificado, nomeadamente através da 

substituição ou demolição de construções existentes, da introdução de 

equipamentos e da realização da infraestruturação básica; 

e)  Implementar as medidas de reposição das condições de ambiente natural que 

assegurem a estabilidade biofísica; 
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f)  Realizar as ações de renaturalização previamente enquadradas por projetos de 

intervenção e requalificação; 

g)  Adotar as medidas conducentes à eficiência energética.” 

O nº 1 do artº 47º do Regulamento do POPNSACV clarifica que “As áreas não abrangidas 

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

em vigor, não é aplicado qualquer nível de proteção previsto no presente regulamento”. 

▪ Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROTAL) aprovado pela 

RCM nº 102/2007 de 3 de agosto, retificada pela Declaração de. Retificação nº 85-C/2007, 

de 2 de outubro, e alterado pela RCM nº 188/2007 de 28 de dezembro. 

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

alterada pelo Declaração nº 161/2004 de 11 de junho, pelo Aviso nº 3571/2008 de 13 de 

fevereiro, pelo Aviso nº 23097/2010 de 11 de novembro, e pelo Aviso nº 12483/2015 de 27 

de outubro. 

De acordo com a carta de ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM), o Loteamento 

Paisagem Oceano, também designado por Vales-Oceano, encontra-se classificada como 

“Zona de Ocupação Turística” (ZOT) integrada nos “Espaços Urbanos” do Município de 

Aljezur. 

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

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

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

respetivos regulamentos, sendo apenas permitidas alterações que impliquem a melhoria 

de qualidade do empreendimento e não impliquem aumento dos índices urbanísticos 

anteriormente aprovados.” 

 

3.5 CONDICIONANTES LEGAIS E ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

Com base no enquadramento POPNSACV, e por transposição da cartografia de base da 

escala 1:25.000 para a escala 1:2.000, identificam-se as seguintes orientações estratégicas: 

a) Toda a área de intervenção está integrada em Rede Natura 2000: sítio PTCON0012 - 

Costa Sudoeste, e ZPE PTZPE0015 – Costa Sudoeste; 

b) Toda a área é identificada como “Área de Intervenção Específica/ Valorização do 

Património Edificado”. 

 

http://bit.ly/1H4bXxw
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Quadro.1 QUALIFICAÇÃO DO SOLO (VER PLANTA DE CONDICIONANTES) 

1. Conservação do Património 

1.1. Património Natural 

1.1.1. Áreas de Reserva e Proteção de Solos e de Espécies Vegetais 

• Parque Natural do Sudoeste Alentejanos e Costa Vicentina 

• Rede Natura 2000 – PTCON0012 sítio Costa Sudoeste, e PTZPE0015 – zona 
proteção especial Costa Sudoeste 

2. Proteção de Infraestruturas, Equipamentos e Atividades 

2.1. Infraestruturas Básicas 

2.1.1. Linhas Elétricas 

• Linhas Aéreas de Média Tensão 

• Posto de Transformação 

2.1.2 Rede de Abastecimento de Água 

• Conduta Adutora Ø200mm 

• Conduta Distribuidora Ø63mm 

• Reservatório de Água 

2.1.3 Rede de Esgotos Domésticos 

• Coletor Gravítico 

• Coletor da Estação Elevatória 

• Estação Elevatória 

2.1.4 Rede de Telecomunicações 

• Conduta enterrada 

2.2. Infraestruturas de Transportes e Comunicações 

2.2.1. Rede Rodoviária 

• Caminho Municipal 1003-1 

3. Outras Condicionantes 

3.1 Ambiente Acústico 

• Zona Sensível 

3.2 Redes Secundárias de Faixas de Gestão de Combustível 

• Faixas de Proteção de 100m a partir do limite do perímetro urbano 
 

3.6 COORDENAÇÃO ENTRE OS VÁRIOS IGT – CORREÇÕES MATERIAIS 

Nos termos do nº 2 do artº 122º do RJIGT (correções materiais), as correções materiais podem 

ser efetuadas a todo o tempo, por comunicação da entidade responsável pela elaboração dos 

programas ou dos planos, seguida de publicação no Diário da República. 
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Entre vários os Instrumentos de Gestão Territorial com incidência na área de intervenção deste 

Plano, e o alvará de loteamento nº 1/83 (que os antecede no tempo), ocorrem incorreções de 

delimitação de categorias de solo ou de tipologia de espaço.  

A cartografia de base do Plano de Pormenor, à escala 1:2.000, favorece a deteção deste tipo de 

ocorrências que se justificam pela transposição de escalas, ou falta de identificação do cadastro 

em instrumentos de planeamento com cartografias de base à escala 1:25.000. 

Os elementos confrontados são os seguintes, por ordem cronológica da sua entrada em vigor: 

a) Planta de síntese do alvará de loteamento nº 1/83 com aditamento de 14/1/1997, 

produzida à escala 1:1.000, em formato analógico e rasterizada. 

b) Planta de Síntese do POPNSACV produzida à escala 1:25.000, em formato digital 

rasterizada, (RCM nº 11-13/2011 de 4 de dezembro); 

c) Planta de Ordenamento do PDM de Aljezur produzida à escala 1:25000 em formato digital 

(RCM nº 142/95 de 21 de maio com alterações e retificação por aditamento na 4ª versão 

(Aviso nº 12483/2015 do Diário da República, 2ª Série, de 27 de outubro). 

d) Cartografia topográfica, de base do Plano, em formato vetorial à escala 1:2.000, 

homologada, em fevereiro de 2018, pela DGT com o nº 452. 

 

Da sobreposição da Planta de Síntese do POPNSACV com a Planta de Síntese do Alvará 1/83, 

verifica-se 

• A delimitação da Área de Proteção Parcial de tipo I sujeita a regime de proteção descrito 

no artigo 14º do regulamento do POPNSACV, sobrepõe-se aos lotes 1 e 2., dos quais o 

lote 2 está edificado. Esta tipologia de espaço sobrepõe-se ainda a uma faixa non 

aedificandi dentro dos limites do solo urbanizado. 

 

Da incongruência resultam dificuldades de interpretação, dúvidas legais, assim propõe-se 

conforme desenho nº 4.0: 

1. A correção gráfica dos limites, fazendo coincidir o limite do alvará de loteamento nº 1/83 

com o limite da mancha da tipologia de espaço designado como "Áreas não Sujeitas a 

Proteção" identificado no artigo 47º do regulamento do POPNSACV. A superfície total de 

sobreposição da Área de Proteção Parcial I com o alvará de loteamento nº 1/83, é de 

9.820m2. 

 

http://bit.ly/1H4bXxw
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Figura 1. ORDENAMENTO DO POPNSACV 

 

 

Figura 2. ORDENAMENTO DO PDM 

 

 
 

4. CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS DO PLANO 

4.1 RAZÃO E OBJETIVOS DO PLANO 

O Plano decorre do disposto no POPNSACV, designadamente: 

▪ no artigo 22º, define e identifica as designadas Áreas de Intervenção Específica; 

▪ no artigo 38º, indica as disposições gerais a observar nas Áreas de Intervenção 

Específica, em geral; 

▪ no artigo 42º, define os objetivos específicos para as Áreas de Intervenção Específica de 

Vale da Telha e Paisagem Oceano, e determina a necessidade de promoção do PMOT 

para as áreas identificadas; 
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São ainda objetivos do Plano: 

▪ Garantir a coordenação com o Regulamento do loteamento em vigor, dando assim 

cumprimento ao disposto no nº 5 do artº 34º do Regulamento do PDM de Aljezur; 

▪ Garantir a remodelação e/ ou articulação dos espaços exteriores e infraestruturas 

existentes, de forma a minimizar o investimento público; 

▪ Garantir a perfeita integração dos projetos para a zona, nomeadamente no relativo ao 

saneamento básico, assegurando a ligação à ETAR de Vale da Telha, já construída. 

 

4.2 APTIDÃO E USO DO SOLO 

Permanecem válidos os descritores fundamentais que informaram a Memória Descritiva do 

Estudo do Loteamento, que suportou a apresentação e pedido de licenciamento da operação 

urbanística em 1983, com consequência no uso e transformação do solo, e no registo dos 

novos lotes. 

Do atrás exposto, resulta não serem produzidos novos mapas sectoriais de caracterização 

fisiográfica da área de intervenção, nem novos elementos técnicos definidos da modelação do 

terreno. 

 

4.3 TRANSPOSIÇÃO DAS AFETAÇÕES E UTILIZAÇÕES, PARA O 

REGIME DO PLANO 

O Plano assimila, e integra as afetações e utilizações de solos legalmente conferidas no título 

do alvará de loteamento nº 1/83, e que por si determinam o uso predominante, a estrutura 

urbana (geometria dos lotes, rede viária, e implantação de infraestruturas), e o tipo edificatório 

quase exclusivamente constituído por moradias unifamiliares.  

O baixo declive, a configuração da parcela, e a morfologia do sítio possibilitam uma estrutura 

urbana do tipo hipodâmica com arruamentos lineares e paralelos, orientados no quadrante 

norte/ sul, ligados transversalmente por arruamentos secundários perpendiculares, sendo todo o 

sistema articulado ao Caminho Municipal 1003-1, e ao Caminho da Palmeirinha.  

Os lotes são muito regulares e uniformes, estando o estabelecimento de alojamento local, 

localizado no centro da urbanização. 

O loteamento constituiu 110 lotes identificados numericamente de 1 a 110 na Planta de Síntese 

do Alvará de Loteamento nº 1/83, e uma parcela remanescente, não numerada e sem uso 

atribuído, localizada na estrema sudeste da propriedade. 
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O Plano inscreve um novo lote com o nº 111 (constituído a partir do lote nº 110), identificado no 

Quadro Síntese, destinado a infraestruturas comuns do loteamento, e a ceder ao domínio 

público municipal. 

São os seguintes os usos dos lotes 1 a 111 na sua transposição para o plano: 

• Lotes nº 61 e nº 111, destinados a infraestruturas do loteamento.  

Tendo no lote 61 sido construída a estação elevatória de abastecimento de água do 

empreendimento (atualmente desativada), e no lote 111 a estação elevatória de esgoto, no 

local da antiga fossa séptica; 

• Lote nº 110 destinado a “empreendimento hoteleiro”, na terminologia empregue no alvará 

de loteamento, tem edificado um estabelecimento de alojamento local. 

Este estabelecimento de alojamento local está atualmente registado com 22 quartos e 44 

camas, dispõe de um conjunto de serviços, e espaços exteriores adequados à sua 

inserção urbanística, num lote com cerca de 6.500 m2. 

O Plano, mantem o uso atual do lote nº 110 (alojamento local), com a possibilidade de 

reconversão para estabelecimento hoteleiro, sendo admitida uma majoração dos 

parâmetros urbanísticos em caso de reconversão para estabelecimento hoteleiro. 

• Os restantes lotes destinam-se a habitação, na tipologia única de moradia unifamiliar. 

O Plano não altera esta opção de uso, e mantem os parâmetros urbanísticos, e o quadro 

de áreas aprovado na Reunião de Câmara de 14 de abril de 1998. 

 

4.4 DINÂMICA URBANÍSTICA E ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 1/83 

A área de intervenção do Plano está urbanizada e estabilizada em termos de morfologia, está 

edificada a metade, estando as infraestruturas concluídas, ou em fase de conclusão. 

Do ponto de vista da dinâmica urbanística, estamos em presença, de uma Área Urbana 

Consolidada, no conceito do Decreto Regulamentar nº 9/2009 de 29 de maio. 

Devido à coincidência de Plano e alvará de loteamento, os dados analíticos do Plano espelham 

no essencial o quadro síntese de loteamento, com pequenas alterações determinadas pela 

introdução de conceitos e parâmetros mais rigorosos. 
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Lista das alterações introduzidas pelo Plano: 

• Alteração fundiária do lote 110, que cede uma parcela de terreno para constituição do lote 

111, destinado a cedência para o domínio público municipal. 

• Atualização da terminologia de uso do lote 110, de "empreendimento hoteleiro“, para 

estabelecimento hoteleiro. 

• Aplicação do Índice de Utilização de 0,35, também ao lote 110. 

• Alteração do uso previsto para o lote 61 de "depósito de água“, para infraestruturas ou 

equipamento de utilização coletiva. 

• Atualização dos conceitos urbanísticos e parâmetros urbanísticos no quadro síntese do 

Plano. 

 

 

A operação urbanística de loteamento, titulada pelo alvará nº 1/83 em nome de José Rodrigues 

Lopes, e que está na base do direito urbanístico e da qualificação do solo na área do Plano, tem 

os seguintes aditamentos, resultantes de despacho e deliberação: 

1983, 20 de junho Aprovação do projeto de loteamento em reunião de câmara. 

1983, 28 de novembro Escritura de urbanização, doação e hipoteca do terreno em Picão de 

Baixo, mencionando cedências, por doação ao município, de terreno 

destinado a arruamentos, estacionamento e espaço livre com 

23.663m2. 

Obrigações do urbanizador de construir 4 campos de ténis em locais 

do município de Aljezur. 

Dispensa de cedência de áreas para equipamentos coletivos num 

total de 5.560m2. 

Hipoteca à CMA com garantia de execução de infraestruturas dos 

lotes nº 2, 3, 4, 5, 6, 17, 19, 22, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 42, 43, 47, 48, 

53, 54, 55, 63, 66, 67, 73, 74 e caução de 22 milhões de escudos. 

1986, 5 de fevereiro Deliberação. 

Trocados os lotes hipotecados nº 2, 3, 4, 5 e 6, pelos lotes 37, 39, 

57, 58, 59, 60 e 100. 
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1989, 15 de março Deliberação. 

Cancelamento da hipoteca dos seguintes lotes, por execução parcial 

das obras: lotes 17, 22, 26, 31, 32, 37, 38, 39, 43, 53, 54, 59, 60, 62, 

67, 73, 74 e 100. 

Ficam ainda hipotecados os lotes nº 19, 27, 35, 42, 47, 48, 58, 63, 

86 e 87 (10 lotes). 

1998, 14 de abril Deliberação. 

Aprova o aumento da área de construção de 25% para 35% e 

afastamento da construção ao tardoz de 6m. 

1998, 20 de abril Criação do lote 110 com 6.760m2 destinado a “empreendimento 

hoteleiro” com piscina, campo de ténis e parque infantil com área de 

implantação de 950m2, área de construção de 1.650m2, e número de 

pisos:2. 

1998, 24 de abril Deliberação. 

Aceitação de cedências do lote 61 para infraestruturas. 

Alteração do alvará. 

 

Quadro.2 QUADRO SÍNTESE DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 1/83 E POSTERIORES ADITAMENTOS 

Alvará nº

1/83

Deliberação

14/4/1998

Aditamento

20/4/98

Área do terreno 106 531m2

Número total de lotes 109 110

Número total de fogos 108

Número máximo de pisos 1,5

População previsível 367 hab/ha

Densidade habitacional 36 hab/ha

Índice de construção ao lote 25% 35%

Afastamento das construções ao tardoz 6m

Área média do lote 700m2

Área de cedência à Câmara Municipal de Aljezur 5 560m2

Área afeta a equipamento/ restaurante, piscina, campo ténis 6 760m2 dá origem a lote 110

Lote nº 110 - área do lote 6 760m2

Lote nº 110 - área de implantação 950m2

Lote nº 110 - área de construção 1 650m2

Lote nº 110 - nº de pisos 2

Lote nº 110 - uso

"empreendimento 

hoteleiro" atualmente 

estabelecimento 

hoteleiro com 

piscinas, campo de 

ténis e parque infantil  
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4.5 GRAU DE COMPLETAGEM DAS INFRAESTRUTURAS EXECUTADAS 

Estão parcialmente executadas as infraestruturas previstas nos projetos de urbanização, ou 

encontra-se assegurada a sua completagem por meio da caução prestada a favor do município, 

cujo valor está fixado no próprio alvará. A caução feita, mediante hipoteca e seguro caução, ao 

abrigo do Decreto-Lei nº 289/73, mantém-se cativa até à completa execução das infraestruturas. 

As redes instaladas são: rede de abastecimento de água, rede de esgotos, rede de 

abastecimento de energia elétrica, rede de iluminação pública, rede de telecomunicações, e 

rede viária. Foi executada, pelo município, a ligação entre a fossa séptica coletiva (prevista no 

alvará), e a rede pública, ligada à ETAR de Vale da Telha. 

 

4.6 INFRAESTRUTURAS A EXECUTAR 

Encontram-se por executar, os passeios laterais dos arruamentos, nas frentes dos lotes não 

edificados; isto deve-se ao facto do promotor ter mantido no protocolo de execução das 

infraestruturas, a condição de execução do 

passeio no momento do licenciamento das 

edificações, o que aconteceu até à presenta 

data. 

No entanto, deixou de se justificar esta fórmula, 

demasiado lenta de cumprir a execução, pelo 

que o Plano programa a conclusão definitiva.   

 

4.7 INFRAESTRUTURAS A REQUALIFICAR 

Dado o hiato de tempo desde a execução do 

pavimento rodoviário, a camada superficial 

betuminosa, apresenta muitas deficiências 

pelo que este trabalho de reparação é incluído 

na programação do Plano. 

Em complemento, deverá ser executada 

sinalização de código horizontal e vertical. 
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4.8 CADASTRO GEOMÉTRICO DA PROPRIEDADE 

O cadastro da propriedade, na área de intervenção, é transposto a partir dos elementos em 

suporte analógico que informam o alvará, designadamente a Planta de Loteamento à escala 

1:2.000, por meio de rasterização com desenho da linha limite dos lotes sobre os elementos do 

levantamento aerofotogramétrico identificados pelas "layer" 02030301-VEDACAO e "layer" 

02030101-MURO_ALVENARIA com correspondência evidente aos referidos limites. 

As divergências entre as áreas dos lotes medidas em formato digital, e os valores constantes do 

quadro síntese do loteamento, excedem nalguns casos 5%.  

No Quadro Síntese do Plano é inscrita a área do lote, conforme registo na Conservatória do 

Registo Predial. 

 
 

4.9 POPULAÇÃO ATUAL E PREVISTA 

O regulamento do alvará nº 1/83, indica uma população prevista de 367 habitantes com base no 

valor de referência de 3,4hab/ fogo. 

Como consequência do aditamento de abril de 1998 (criação do lote 110 destinado a 

empreendimento hoteleiro) a população é o somatório da população das moradias unifamiliares, 

e estabelecimento hoteleiro, ou seja 

3,4 x 108 + 23 x 1,5 = 402

hab lotes  quartos do  estabel.

de hospedagem

hab hab [1]

[1] Valor de referência da densidade em estabelecimentos hoteleiros, 

conforme Despacho 1375/2007 de 17 de Maio.  

 

Com a possibilidade prevista no Plano, do lote 110, vir a ter 37 unidades de alojamento, a 

população prevista passa a ser de 423 habitantes. 

Estão edificados 54 dos 108 lotes, destinados a moradias unifamiliares, que correspondem a 

cerca de metade da população residente 92 habitantes (considerando os mesmos valores de 

referência), apesar das infraestruturas estarem dimensionadas para o dobro da população atual. 

 



 
PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA DA PAISAGEM OCEANO – PROPOSTA DE PLANO 

PÁG. 20 DE 43 

21 de fevereiro de 2019 

 

Quadro.3 POPULAÇÃO PREVISTA 

1. Solo urbano

1.1 Solo urbanizado

1.1.1 Espaço habitacional 367hab

1.1.2 Espaço de uso especial - infraestruturas 0hab

1.1.3 Espaço de uso especial - turístico 56hab

1.1.4 Espaço Canal - Arruamentos Locais/ Estacionamento/ Passeios 0hab

1.1.5 Espaço Canal - Caminho Municipal/ Passeios 0hab

1.1.6 Espaços Verdes de Enquadramento 0hab

Total 423hab

Nota: Para o cálculo de densidade populacional é utilizado 1,5hab/ a lojamento conforme o Despacho nº 

11375/2007 de 11 de junho 

e m relação aos espaços turisticos e 3,4hab/ fogo conforme do alvará nº 1/83 para os espaços  
 
 

4.10 PATRIMÓNIO EDIFICADO E ARQUEOLÓGICO 

Conforme anexo do Plano (“Descritor do Património Arqueológico, Inventário, Definição de 

Medidas Cautelares e Potencial de Valorização” datado de 2014), não foram identificados 

edifícios, ou elementos construídos de valor, suscetíveis de ser conservados, toda a arquitetura 

do local é recente, e poderá considerar-se como de acompanhamento, com uma grande 

sintonia, entre todos os edifícios, de processos construtivos e materiais.  

Foi efetuada uma prospeção arqueológica sistemática ao local, que teve resultados nulos, 

quanto à identificação de ocorrências.  

Deve ser acautelada a possibilidade de eventuais achados arqueológicos em mobilização do 

solo relacionado com as operações urbanísticas de edificação, ou mobilização do solo. 

Transcreve-se de seguida o resumo do Relatório Arqueológico (ver anexo): 

O trabalho arqueológico realizado (de categoria C) teve como finalidade caraterizar o 

fator ambiental correspondente ao Património Arqueológico do Plano de Pormenor da 

Área de Intervenção Específica da Paisagem Oceano (Vale da Telha, Aljezur). Efetuou-

se em primeiro lugar uma pesquisa documental e bibliográfica da área do Plano e da 

área envolvente, tendo sido referenciadas quatro ocorrências com relevância patrimonial. 

Posteriormente, efetuou-se uma prospeção de toda a área do Plano, com batida 

pedestre sistemática de todas as parcelas expectantes.  

Condições de visibilidade pouco favoráveis impediram, no geral, a observação direta da 

superfície do solo e, portanto, a confirmação de ocorrências materiais (imóveis e móveis) 
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com interesse patrimonial e a definição de áreas de sensibilidade arqueológica, 

condicionando assim a proposta de medidas cautelares para efeito de Regulamento e 

Cartografia. De modo a que o Plano constitua um instrumento com um programa de 

execução eficaz na gestão dos recursos culturais da área de intervenção foi, assim, 

necessário definir medidas preventivas adicionais à prospeção efetuada. 

O âmbito de abordagem dos trabalhos arqueológicos realizados circunscreveu-se aos 

bens culturais materiais até ao início da Época Contemporânea (i. e., finais do século 

XVIII). Fora do âmbito deste Relatório ficam, assim, os bens materiais (imóveis e móveis) 

de época posterior, designadamente os elementos do património edificado vernáculo 

abarcados pela noção tradicional de «património rural» (assentos de lavoura e 

construções associadas, como os poços, noras, tanques, sistemas de rega, e muros de 

emparcelamento e de contenção de taludes) bem como o «património etnográfico» e 

quaisquer manifestações de património cultural imaterial. 

 

4.11 FOTOS DO LOCAL 
 

 

 RUA F 
Fotografia 1. RUA NO LIMITE SUDOESTE DA URBANIZAÇÃO. VISTA DE SUL 

PARA NORTE. 
 

 

 RUA F 
Fotografia 2. VISTA DA ÁREA ENVOLVENTE AO ESTABELECIMENTO DE 

ALOJAMENTO LOCAL 
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 RUA D 
Fotografia 3. RUA ADJACENTE AO ESTABELECIMENTO DE HOSPEDAGEM 

 
 

 

 RUA C 

Fotografia 4. LOTES EDIFICADOS COM E SEM MURO EXTERIOR 
 
 

 

 RUA B 

Fotografia 5. ARRUAMENTO INTERNO DA URBANIZAÇÃO 
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 RUA A 

Fotografia 6. LIGAÇÃO DA URBANIZAÇÃO AO CAMINHO MUNICIPAL 
 
 

 

 

Fotografia 7. FAIXA DE VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA ADJACENTE À RUA A 
 

 

 

Fotografia 8. LOTE EXPECTANTE 
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Fotografia 9. PASSEIO E FAIXA VERDE DE ACOMPANHAMENTO NA RUA D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CONCEITO DO PLANO E PROPOSTA 

URBANÍSTICA 

A operação urbanística licenciada em 1983, com posterior deliberação, aditamento e declaração 

de conformidade, constitui unidades prediais, destinadas a edificação e cedência para 

implantação de arruamentos, estacionamento, espaços livres e equipamentos. 

O limite do alvará de loteamento, coincidente com o limite do Plano, e descrito na deliberação 

final de licenciamento e certidão do alvará, constitui-se como área de solo urbano e 

corresponde à totalidade da intervenção do Plano, sendo que a qualificação do solo urbano, foi 

confirmada pelo zonamento do PDM, ao integrar a ZOT, na categoria de espaços urbanos (nº 

2.b) artigo 31º do regulamento do PDM). 
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Da caracterização, análise e diagnóstico, da área de intervenção, não se encontram razões que 

justifiquem alterações substanciais, isto é, aos direitos consignados no alvará nº 1/83 e atos 

posteriores de deliberação, aditamento e certificação de compatibilidade com o PROTAL. 

O Plano sub-roga na totalidade os direitos conferidos pelo referido alvará de loteamento, como 

primeiro instrumento de ordenamento, conferindo o uso urbano do solo, uso posteriormente 

confirmado pelo PDM de Aljezur, sob a designação de ZOT. 

O Plano dirime ainda as incongruências de delimitação entre cartografias do POPNSACV, PDM 

e alvará, produzindo documentos cartográficos e regulamentares objetivos. 

O PLANO atualiza conceitos e disposições à luz do Decreto Regulamentar nº 9/2009 de 29 de 

maio, clarifica o uso dos lotes destinados a espaços verdes, infraestruturas e equipamentos, e 

identifica as infraestruturas por completar e calendariza a sua conclusão, integra no 

regulamento do Plano, os conteúdos jurídicos dispersos pela Memória Descritiva do loteamento, 

alvará, deliberações de alteração e aditamento. 

O Plano dá continuidade à vocação de usos, residencial e turístico, prevista no PDM e no Plano 

Especial de Ordenamento do Território, mantendo a utilização dominante, e a tipologia.  

Está previsto no regulamento uma alternativa ao uso habitacional no lote 110, com possibilidade 

de reconversão do atual uso, de estabelecimento de alojamento local para empreendimento 

turístico, na tipologia de estabelecimento hoteleiro. O uso turístico com a designação de 

“empreendimento hoteleiro” com piscina, campo de ténis e parque infantil com piscina, está 

previsto em aditamento ao alvará de 20/4/1998. 

Esta possibilidade resulta do reconhecimento das potencialidades do local, proximidade da 

costa, boas panorâmicas, integração urbanística e dimensão do lote.  

A hipótese de reconversão do uso, é discriminada positivamente com o acréscimo de área de 

construção, conforme quadro síntese do Plano de Pormenor.  

O atual uso habitacional, manter-se-à, caso não haja reconversão. 

A entrada em vigor do Plano, mantém os efeitos jurídicos do ato de licenciamento da operação 

de loteamento, no que se refere ao direito edificatório, divisão da propriedade, e cedências. 

Finalmente são corrigidos nos documentos do Plano, os erros gráficos de sobreposição, e 

transposição de escalas das diversas cartografias de base. 

 



 
PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA DA PAISAGEM OCEANO – PROPOSTA DE PLANO 

PÁG. 26 DE 43 

21 de fevereiro de 2019 

 

5.1 QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 

A dinâmica urbanística da área de intervenção está limitada à gradual edificação dos lotes 

expectantes, com beneficiação de infraestruturas existentes, quadro urbanístico típico do 

espaço urbano consolidado.  

A qualificação da área de intervenção corresponde à confirmação dos usos já instalados, ou no 

caso dos lotes 61 e 110 corresponde à previsão da evolução do uso, para equipamentos ou 

para estabelecimento hoteleiro. 

 

Quadro.4 QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO NA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

ESPAÇO HABITACIONAL Corresponde aos lotes urbanos, infraestruturados, edificados e não 
edificados. 

ESPAÇO DE USO 

ESPECIAL – 

INFRAESTRUTURAS 

corresponde ao lote 61 para reservatório elevado de abastecimento de 
água, e ao lote 111 para estação elevatória. 

ESPAÇO DE USO 

ESPECIAL – TURÍSTICO 
corresponde ao lote 110 para estabelecimento hoteleiro e 
perspetivando a possibilidade de reconversão do uso atual na vigência 
do Plano. 

ESPAÇO CANAL - 
ARRUAMENTOS LOCAIS/ 
ESTACIONAMENTO/ 
PASSEIOS 

corresponde às ruas “A” a “F”, que resultam do traçado viário do 
loteamento, e estão todas executadas, à exceção dos passeios que 
serão completados no âmbito das obras de requalificação deste Plano. 

ESPAÇO CANAL – 

ARRUAMENTOS 

MUNICIPAIS/ PASSEIOS 

corresponde ao CM1003-1 na parte que intersecta o Plano, e 
respetivas infraestruturas, já objeto de cedências no âmbito da 
operação de loteamento. 

ESPAÇOS VERDES DE 

ENQUADRAMENTO 
correspondem aos espaços sem edificação, que contribuem para o 
equilíbrio biofísico e social da área urbana, fundamentais para a 
proteção dos solos, e enquadramento das atividades.  

São compostos por um espaço linear com uma largura média de 1,5m, 
que se desenvolve entre o lote e o passeio. Este espaço, já plantado, 
pela sua densidade arbustiva tem um papel relevante na conformação 
da paisagem urbana.  

Outro espaço que integra esta categoria, corresponde à faixa a 
nascente com 350m de extensão, e uma largura média de 20m, que 
pela sua dimensão e características poderá vir a admitir atividades de 
recreio e lazer. 
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5.2 INFRAESTRUTURAS 

É de referir que a área de intervenção tem instaladas as redes de abastecimento de água, 

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

As redes instaladas estão dimensionadas para as cargas de utilização previstas, isto é para o 

número de habitantes máximo previsto nos Estudos do Loteamento (380 habitantes). 

Está igualmente executada a rede viária interna da urbanização, já a necessitar de reparação. 

Estão por concluir as pavimentações em passeios que confrontam com lotes não edificados, e 

alguns edificados. O protocolo estabelecido entre o município e o detentor do alvará, previa a 

sua execução no momento do licenciamento de edificações. 

A execução das infraestruturas em falta é agora programada no Plano de Pormenor. 

 

5.3 INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS E PASSEIOS 

Estão executadas e entregues ao município todas as infraestruturas.  

Compete ainda ao titular do alvará a execução de passeios em frentes de lotes expectantes, e 

os que não tenham sido executados até ao presente.  

Foram ainda detetadas diversas deficiências nos pavimentos rodoviários e passeios, que têm 

obras de reparação inscritas no programa de execução.  

Os passeios não executados bem como as obras de requalificação, estão indicados na planta 

de requalificação da rede viária, desenho 4.2. 

 

5.4 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ REDE DE INCÊNDIOS/ REDE 

DE REGA 

A rede municipal de abastecimento de água que serve toda a zona urbana, está executada e 

entregue ao município. A conceção é anterior à vigência do Decreto Regulamentar nº 23/95 de 

23 de agosto. 

A rede local com condutas distribuidoras de Ø 63mm, inclui tomadas de água para ligação do 

subsistema de rega, ou instalação de bocas de incêndio, e ligações para ramais domiciliários. O 

município não identifica deficiências na prestação da rede, que justifiquem a sua alteração.  

O abastecimento do hidrante de combate a incêndios, foi executado a partir da rede de 

abastecimento de água disponível com ramais, e não houve adaptação às exigências do artigo 

55º do DR nº 23/95 no que respeita à distribuição de hidrantes exteriores, designadamente 

número de bocas de incêndio.  

Da dotação de ramais de alimentação de tomadas de água para fins múltiplos só uma é que 
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alimenta uma boca de incêndio de parede BSP com entrada de 11/2” e saída 21/8”, localizada na 

proximidade do lote 110 (estabelecimento de alojamento local). 

Como forma de colmatar as deficiências existentes na rede de hidrantes de combate a 

incêndios propõem-se que nas obras de requalificação se instalem nos ramais existentes uma 

boca de incêndio de parede por arruamento; e que gradualmente a malha seja coberta com a 

previsão de bocas de incêndio nos muretes técnicos dos novos lotes a instalar no momento do 

licenciamento das obras das novas edificações com espaçamento máximo de 25m. Esta regra 

consta do regulamento do Plano. 

 

5.5 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Esta rede está executada, e entregue ao município, incluindo a conduta de ligação à ETAR de 

Vale da Telha. Foi, entretanto, desativada a fossa séptica coletiva. 

 

5.6 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Esta rede está executada e entregue ao município.  

Integram a rede pluvial, sumidouros, ramais e condutas, sendo o efluente depositado em dois 

locais na linha de água, localizada na estrema poente da zona urbana.  

É abordado em artigo do regulamento a obrigatoriedade de instalar órgãos de retenção e 

absorção da rede pluvial interna, em cada lote nos novos projetos de edificação, uma vez que 

não estão previstos ramais domiciliários. 

 

5.7 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

Está executada a rede de BT e de IP, e entregues ao respetivo concessionário. 

 

5.8 REDE DE TELECOMUNICAÇÕES 

A rede pública de telecomunicações é aérea e foi executada de acordo com o legalmente 

exigido à data da urbanização. As diversas operadoras asseguram a ligação dos lotes 

ampliando a rede à medida das solicitações.  

Estando as infraestruturas gerais da urbanização entregues não há lugar a intervenção no 

subsolo que preveja a instalação de condutas subterrâneas.  

Pode o município no âmbito da requalificação de passeios prever a instalação de condutas e 

caixas distribuidoras que permitam ampliar a rede sem sobreposição de linhas no espaço 

aéreo. 



 
PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA DA PAISAGEM OCEANO – PROPOSTA DE PLANO 

PÁG. 29 DE 43 

21 de fevereiro de 2019 

Propõe-se que, durante a requalificação dos passeios, seja executada a rede principal de 

distribuição de condutas de telecomunicações constituída por três (3) tubos PEAD de diâmetro 

de 110 mm, e um (1) tri-tubo de diâmetro de 40 mm a ligar às Caixas de Visita Retangulares do 

Tipo CVR1 (600x750x1500) com tampa metálica do tipo D400 com identificação de 

“Telecomunicações”. 

Deverá ser instalada uma CVR1 por cada quatro (4) Lotes e sempre que haja travessias em 

estradas, do ponto de partida e receção da travessia.  

Por cada lote deverá ser instalada uma CVM (Caixa de Visita Multi-operadora) com as 

dimensões de 300x300x300mm com tampa metálica tipo B125 (aplicado em passeio) com 

identificação de “Telecomunicações”, estado a CVM interligado ás CVR1 por um (1) tubo PEAD 

de diâmetro de 40 mm.  

 
 

5.9 RSU 

A zona está, atualmente, servida por 4 

locais de deposição, num total de 7 

contentores de superfície, para resíduos 

indiferenciados, de 770 litros, e um 

ecoponto.  

Este sistema é o que, atualmente, 

melhor serve a lenta evolução urbana da 

área, com capitações de resíduos muito 

diferentes entre época baixa e época 

alta, e está adequado ao sistema de 

recolha municipal. 

 

5.10 ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 

Os espaços exteriores e arruamentos, estão executados e entregues ao município.  

Para as normas técnicas da acessibilidade, são necessárias obras de requalificação de 

passeios e arruamentos. Não são do âmbito deste Plano, os requisitos a cumprir no 

licenciamento dos edifícios, matéria que deve ser tratada nos respetivos projetos, para o que 

existe enquadramento legal. 

As características de baixo declive e planeza do espaço público (declive médio inferior a 1%), 

facilitam a circulação e a organização de percursos contínuos acessíveis ao longo das ruas, e 

entre estas e as habitações. 
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Sendo a urbanização muito anterior à legislação de referência (Decreto Lei nº 163/2006 de 7 de 

agosto), a construção do espaço público não obedeceu aos critérios e normas de acessibilidade 

deste regime, no entanto como espaço circundante de edifícios já existentes, e conforme o 

artigo 9º, a envolvente das habitações deve ser adaptada à acessibilidade universal, de forma 

adequada à capacidade financeira do município (artigo 10º), e de forma proporcional à baixa 

densidade populacional da urbanização. 

 

Estão previstas as seguintes obras de adaptação para facilitação de um percurso contínuo 

acessível, para mobilidade pedonal: 

• Reparação de passeios para eliminação de lombas, e abatimentos provocados por raízes 

ou proliferação da vegetação, e retificação do perfil onde necessário. 

 

Note-se que os passeios, construídos em 1985, estão ladeados por uma faixa verde contínua e 

têm uma largura livre de 1m. Considera-se este valor, aceitável dada a baixa taxa de ocupação 

da zona, podendo excecionalmente ser aceites como acessos pedonais entre áreas plantadas 

(número 1.2.2. da secção 1.2 das normas técnicas). Sendo a obra de alargamento dos passeios 

já construídos, demasiado onerosa, afigura-se mais razoável aplicar o esforço financeiro nas 

travessias. Assim, os trabalhos de requalificação do espaço público, no que respeita à aplicação 

das normas de acessibilidade, consistem em: 

• Marcação de travessias sinalizadas, obras de rebaixamento, e concordância entre 

passeios e rodovia em travessias pedonais, com instalação de faixas tácteis. 

• Inclusão de toda a zona urbana como zona de acalmia de trânsito, zona de coexistência 

entre peões e veículos, com limite máximo de velocidade de 30 Km/h conforme artº. 78º-A 

do código de estrada. 

• Reserva de um de lugar de estacionamento condicionado, no cômputo dos 30 lugares de 

estacionamento exteriores adjacentes ao lote 110. 

 

O desenho 4.4, planta de acessibilidades, indica a rede de percursos pedonais acessíveis, a 

implementar gradualmente com as obras requalificação da infraestrutura. Este percurso 

acessível deverá ser pormenorizado, nos projetos de obras de requalificação, que incluirão o 

reperfilamento pontual de lancis e passeios, ou nivelamento da rodovia em concordância com o 

perfil do passeio em travessias pedonais.  
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São os seguintes os requisitos mínimos, adotados no dimensionamento geral de passeios e 

travessias de peões: 

a) Todos os passeios adjacentes aos arruamentos do Plano, suscetíveis de serem utilizados 

por peões, têm largura livre mínima variável entre 0,90m em percursos até 7m em troços 

ajardinados (ponto 1.2.2 da secção 1.2), e 1,50 m de largura livre em passeios (ponto 

1.2.1 da secção 1.2). 

b) Devem ser garantidas as travessias de peões, e o percurso acessível. 

c) O Plano indica as orientações geométricas a seguir para a execução das passagens de 

peões à superfície, e que devem estar de acordo com a secção 1.6 da norma técnica, 

Decreto-Lei nº 163/20016 de 8 de agosto. 

 

Figura 3. ESQUEMA DE ADAPTAÇÃO DE PASSEIOS 

 
 

5.11 MOBILIDADE URBANA E ESTACIONAMENTO 

O plano incide sobre uma zona de baixa densidade, com tipologia basicamente de moradias 

unifamiliares, e onde o meio de deslocação preferencial é o transporte individual. Não existe 

transporte público regular de passageiros. 

Dado tratar-se de uma área plana, com uma única ligação à via distribuidora municipal, a zona 

tem boas condições para formas de mobilidade suave, pedonal ou ciclável, e para uma adoção 

de medidas de circulação próprias de uma unidade de vizinhança. Deverão ser contempladas 

nas obras de requalificação, placas de toponímia e identificação dos arruamentos. 

O desenho 4.2, requalificação da rede viária, representa as intervenções prioritárias nos 

arruamentos municipais, ruas “A” a “F”, e que incidem na rodovia, passeios e sinalização. 
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Figura 4. ESQUEMA DE ADAPTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO 

 

Adotando os parâmetros da portaria, relativo ao número de lugares de estacionamento, 

deveríamos ter para a área urbanizada, 2 lugares por cada fogo, acrescido de 20% para lugares 

de estacionamento público. 

(108 fogos de habitação X 2 lugares) + (108 fogos x 0,20) = 237,6 lugares 

A regra é transposta para o regulamento do Plano que impõe a exigência de 2 lugares de 

estacionamento privado dentro dos lotes habitacionais. Dá-se cumprimento à quota relativa aos 

20% do número total de lugares de estacionamento em espaço público, com uma bolsa formal 

de estacionamento na zona central adjacente ao lote 110, que tem capacidade para 33 veículos 

ligeiros. O efetivo de lugares para estacionamento do lote 110, na reconversão para 

estabelecimento hoteleiro, é de 8 lugares em espaço privado, para um máximo de 37 unidades 

de alojamento conforme Regulamento Jurídico dos Empreendimentos Turísticos. 

Nesta área urbana com tráfego muito reduzido, o estacionamento suplementar de proximidade 

aos lotes, pode ser feito ao longo dos arruamentos e na frente dos lotes, uma vez promovido o 

ordenamento da circulação viária com aplicação de sentidos unidirecionais. 

5.12 SEGURANÇA CONTRA RISCOS NATURAIS, TECNOLÓGICOS, 
GEOLÓGICOS E INCÊNDIO 

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Aljezur (PMEPC), foi aprovado pela 

Comissão Nacional de Proteção Civil em 8 de agosto de 2016. 

O PMEPC identifica, os processos e ações perigosas, como suscetíveis de gerar consequências 

gravosas no Concelho e que resultam do funcionamento dos sistemas naturais (riscos naturais), 

de acidentes decorrentes da atividade humana (riscos tecnológicos), e de combinação de ação 

antrópica com o funcionamento de alguns sistemas naturais (riscos mistos). O Plano Municipal 

desenvolveu uma matriz de risco para o Concelho e a consequente análise de vulnerabilidade, 

conforme quadro seguinte.  
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Quadro.5 MATRIZ DE RISCO PARA O CONCELHO DE ALJEZUR (EXTRATO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE ALJEZUR, QUADRO 18 DA PARTE IV, SECÇÃO II)) 

 

 



 
PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA DA PAISAGEM OCEANO – PROPOSTA DE PLANO 

PÁG. 34 DE 43 

21 de fevereiro de 2019 

De acordo com as características fisiográficas e morfológicas e o uso de solo da área de 

intervenção, os riscos naturais: risco de incêndio e o risco sísmico, são os que têm maior 

probabilidade de ocorrência, e são comuns a todo o Concelho. 

A região está situada na frente do território mais próxima do contacto tectónico das placas 

Europeia e Africana, razão da frequência e intensidade de sismos. O risco sismológico em 

edifícios e infraestruturas, deve ser minimizado pela aplicação de normas de construção e 

procedimentos de prevenção e segurança tendo em conta, designadamente a obrigatoriedade 

de relatório de caracterização geológica e geotécnica, necessário à classificação do terreno pelo 

menos nos edifícios, e equipamentos de utilização coletiva. 

A morfologia e fisiografia do sítio, não denotam qualquer suscetibilidade à inundação uma vez 

que está localizada na cabeceira da bacia hidrológica mais próxima, em solos de elevada 

permeabilidade. 

Do ponto de vista da proteção contra incêndios em edifícios, as utilizações tipo e a classificação 

dos locais de risco da zona de intervenção, segundo a classificação do Regulamento Jurídico da 

Segurança Contra Incêndios em Edifícios, são as seguintes: 

No lote 110:  Utilização – tipo VII – hotel e restauração – local de risco E, 2ª 

categoria de risco 

Nos restantes lotes:  Utilização – tipo I – habitacionais – local de risco A, 1ª categoria de 

risco 

Todos os locais de risco previstos para a área urbana e nos termos do artigo 10º do Decreto-Lei 

nº 220/2008 de 12 de novembro, são da classe de risco A e classe de risco E. 

No que se refere ao dimensionamento das vias de acesso, a edifícios com altura não superior a 

9m, a rede viária já executada cumpre o regulamento técnico anexo à Portaria nº 1532/2008 de 

29 de dezembro. 

Considerando ainda a especificidade do lote 110, que inclui um estabelecimento alojamento 

local com possibilidade de reconversão para estabelecimento hoteleiro, a via de acesso 

principal, Rua C, cumpre o estipulado nos nº 1 a 4 do artigo 4º do Regulamento Técnico. 

A disponibilidade de água para abastecimento de veículos de socorro, é assegurada pela rede 

de hidrantes exterior existente, e a completar. 

A boca de incêndio, existente, está localizada junto do lote 110. Com as obras de requalificação 

de infraestruturas deverão ser instaladas as bocas de incêndio, por arruamento, e identificadas 

no desenho 4.5, abastecidas pela rede de distribuição pública. Aquando dos projetos de 

edificação, serão instaladas bocas de incêndio no murete técnico de cada novo lote. 
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Considerou-se, como medida preventiva, a aplicação do nº 10 do artigo 15º da lei 76/2017 de 17 

de agosto, que impõe para os aglomerados populacionais inscritos, ou confinantes com espaços 

florestais, a obrigatoriedade de gestão de combustível, uma faixa de proteção mínima de 100m. 

Esta faixa aplica-se ao limite nascente e sul da zona urbana. 

 

5.13 MAPA DE RUÍDO 

Ver anexo. 

As cartas de ruído são instrumentos essenciais no diagnóstico e gestão do meio ambiente 

sonoro. Sendo uma fonte de informação para técnicos de planeamento do território e para os 

cidadãos em geral, pretende-se que com estas seja possível planear, prevenir ou corrigir 

situações, gerando uma melhoria na qualidade do meio ambiente sonoro. Nas zonas junto a 

vias de transportes, a atividades industriais, a atividades comerciais e a áreas urbanas em 

geral, as cartas de ruído revelam-se de grande importância no que se refere às novas políticas 

de melhoria do ambiente sonoro.  

Os mapas de ruído são considerados como formas privilegiadas de diagnóstico para avaliação 

da exposição das populações ao ruído e como instrumentos que estão na base para a 

elaboração dos planos de redução de ruído. O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro aprova o 

Regulamento Geral de Ruído (RGR) e o Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho, transpõe a 

Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa à 

avaliação e gestão do ruído ambiente.  

O mapa de ruído traduz o estado acústico do local e as influências das fontes de ruído mais 

relevantes. Esta é apresentada de uma forma sistematizada e selecionada, sendo uma 

ferramenta importante no planeamento urbano, no desenvolvimento urbanístico, na definição de 

zonas de atividades, no controlo de ruído e no apoio à decisão. A sua análise contempla a 

situação atual, a fase de construção e a fase de exploração.  

O mapa de ruído tem, então, os seguintes objetivos:  

• Identificar, qualificar e quantificar o ruído ambiente;  

• Identificar situações de conflito do ruído com o tipo de zona;  

• Avaliar a exposição ao ruído das populações;  

• Apoiar a decisão na correção de situações existentes;  

• Planear e definir objetivos e planos para o controlo e a redução do ruído;  

• Influenciar o planeamento urbanístico do local;  
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A carta de ruído fornece uma visualização global do ruído, permitindo avaliar corretamente as 

situações em cada zona e realizar uma análise primária na gestão do ruído na área do mapa, 

em termos de ruído ambiente.  

Toda a área do Plano é classificada em termos de uso, como zona sensível.  

A metodologia aplicada para a elaboração do mapa de ruído, para a situação futura e para os 

indicadores Lden e Ln, foi a mesma aplicada para a elaboração do mapa de ruído da situação 

atual e para os mesmos indicadores.  

As normas e parâmetros de cálculo de níveis de ruído e potências sonoras são descritos no 

relatório do mapa de ruído.  

 

5.14 SÍNTESE ANALÍTICA 

O Plano tem inscrito no Programa de Execução as obras de urbanização que completam as 

infraestruturas da área urbana e que são relativas a passeios, melhoria da superfície de 

desgaste em arruamentos, e sinalização horizontal, designadamente de atravessamento da via 

e normalização de lancis nos pontos de atravessamento. 

O Plano transcreve e aperfeiçoa o quadro regulamentar do alvará de loteamento, com as 

alterações sucessivas.  

O Plano clarifica a qualificação do solo urbano e enquadra a hipótese de reconversão do antigo 

estabelecimento de hospedagem em estabelecimento hoteleiro.  

Finalmente são corrigidos os erros de transposição de escala dos diversos IGT. 

 

Quadro.6 SÍNTESE ANALÍTICA – ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PLANO 

Solo urbano

Solo urbanizado

Espaço habitacional 69 632m2

Espaço de uso especial - infraestruturas 1 005m2

Espaço de uso especial - turístico 6 535m2

Espaço Canal - Arruamentos Locais/ Estacionamento/ Passeios 17 859m2

Espaço Canal - Caminho Municipal/ Passeios 1 968m2

Espaços Verdes de Enquadramento 8 715m2

Total 105 714m2
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6. EXECUÇÃO DO PLANO 

6.1 SISTEMA DE EXECUÇÃO 

A execução do plano, no que respeita a completagem de obras de urbanização é da iniciativa 

dos interessados, designadamente o titular do alvará de loteamento.  

A requalificação de infraestruturas já entregues ao município, é da responsabilidade do 

município.  

O programa de execução identifica a responsabilidade dos intervenientes, público e privado, nas 

obras de urbanização que serão enquadradas pelo RJUE. 

 

6.2 INSTRUMENTOS DE EXECUÇÃO 

O Plano recorre à estruturação da propriedade para redimensionamento do lote 110, e 

constituição do lote 111 a partir do primeiro. O lote 111 destina-se a infraestruturas fundamentais 

da urbanização já instaladas naquele espaço. 

O reparcelamento do solo, de que resultaram os restantes lotes deste plano, já ocorreu no 

momento do licenciamento do loteamento, e emissão do alvará.  

A edificação nos lotes realiza-se por intermédio de operações urbanísticas consagradas no 

RJUE. 

A reconversão do lote 110, destinado a estabelecimento hoteleiro, realiza-se nos termos do 

Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos. 

Trata-se de uma área urbana consolidada, e executada, não havendo necessidade de recorrer a 

outro instrumento de execução.  

 

6.3 OBRAS DE URBANIZAÇÃO E RESPETIVOS ENCARGOS 

A responsabilidade de execução da parte das obras de urbanização por finalizar, no âmbito do 

alvará de loteamento em vigor, e que são transpostas para a programa de execução deste plano 

cabe ao detentor do alvará. 

A requalificação de infraestruturas do domínio municipal, designadamente pavimentos viários, 

são da responsabilidade do município. 

A discriminação destes trabalhos é feita no programa de execução. 
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6.4 CEDÊNCIAS 

As áreas já cedidas ao domínio municipal no âmbito do alvará de loteamento são: 

• Espaço para arruamentos, incluindo estacionamento, passeios, e faixa verde, cedida ao 

domínio público municipal. 

• Lote 61 para reservatório de água, cedido ao domínio privado municipal. 

• Espaço verde de utilização coletiva no limite nascente do Plano, cedido ao domínio 

público municipal. 

A área a ceder ao domínio público municipal corresponde ao lote111, destinado a 

infraestruturas. 

A área de intervenção representa 5% da área urbana vizinha de Vale da Telha, não se 

justificando a cedência de áreas para equipamentos de utilização coletiva centrais, os quais 

estão localizados no IGT de carácter mais estratégico, designadamente, o PDM de Aljezur.  

No entanto à data da classificação da área urbana a legislação em vigor, Portaria nº 678/73 de 9 

de outubro, previa que a área de cedências obrigatória fosse de 50m2/ fogo, alínea b) do nº 1, o 

que resultaria em  

                             108 x 50m2 = 5.400m2 

A mesma portaria previa que no caso de loteamentos destinados a moradias unifamiliares, 

fossem deduzidos para efeitos de quantificação de cedências, as áreas dos logradouros das 

moradias, o que dispensaria por si outras cedências para além das áreas de arruamentos e 

infraestruturas. 

 

Recorrendo à Portaria nº 216-B de 3 de março de 2008, diploma de referência para 

parametrizar cedências para espaços verdes e de utilização coletiva, equipamentos de 

utilização coletiva e estacionamento, teríamos como cedências obrigatórias: 

 

Quadro.7 PROJEÇÃO DE ÁREAS MÍNIMAS DE CEDÊNCIA OBRIGATÓRIA SEGUNDO PORTARIA 

Para espaços verdes e de utilização coletiva 28m2 x 108 fogos 3 024m2

Para equipamentos 35m2 x 108 fogos 3 780m2

Total 6 804m2
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Verificamos que as cedências efetuadas para Espaços Verdes e de Utilização Coletiva 

cumprem o exigível à data do licenciamento do loteamento (5.400m2), e estão próximos de 

satisfazer as atuais exigências para Espaços Verdes e de Utilização Coletiva, e para 

Equipamentos (6.804m2).  

A cedência para este fim está assinalada no desenho 4.7 Planta do domínio municipal e totaliza 

5.678m2 conforme quadro seguinte. 

 

Quadro.8 CEDÊNCIAS 

Cedências

Executadas

Cedências

a

Executar

Total

Domínio Público Municipal

Arruamentos/ passeios e faixa verde de acompanhamento 22 864 m2

Espaço verde de valorização paisagística 5 678 m2

Lote 111 (constituído a partir de parcela do Lote 110)

- área para a estação elevatória
225 m2

Domínio Privado Municipal 

Lote 61 

- área para reservatório de água
780 m2

Total para Domínio Municipal 29 322 m2 225 m2 29 547 m2

28 767 m2

780 m2

 

 

 

6.5 REDISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS E ENCARGOS 

O Plano não é gerador de diferenciação de benefícios entre proprietários, não viola o princípio 

da igualdade, e não é gerador de novas expectativas urbanísticas, ou outras mais valias 

fundiárias que não estivessem já enquadradas pela primitiva operação de loteamento. 

Deste modo, justifica-se a desnecessidade de estabelecimento de quaisquer mecanismos de 

perequação. 

Na execução do Plano serão devidas, as taxas de atos administrativos inerentes ao 

licenciamento de obras de edificação, ou outras fixadas em regulamento municipal, e serão 

custeados os encargos devidos com conclusão de obras de urbanização, pelo titular do alvará. 
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7. PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE 

FINANCIAMENTO 

7.1 PROGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS 

Define-se de seguida o programa de execução das ações previstas, e respetivo plano de 

financiamento conforme alíneas d) e f) do nº 2 do artigo 107º RJIGT. 

Estando realizadas as infraestruturas comuns, do loteamento que viabilizam a autonomia e 

funcionamento adequado da zona urbana, o programa recai sobre os seguintes tipos de ações 

ou obras de urbanização: 

• Situações pendentes associadas aos lotes ainda por edificar, como seja por exemplo, a 

conclusão de passeios ou faixas ajardinadas nas frentes desses lotes. Isto deve-se ao 

contrato de urbanização que determinava a realização gradual desses trabalhos à medida 

dos licenciamentos das edificações. 

• Reparação de áreas degradadas em arruamentos e passeios, do domínio público 

municipal, motivada por carência de manutenção ao longo de 35 anos. 

• Adequação do espaço público às normas de acessibilidade por aplicação do Decreto-Lei 

nº 163/2006 de 8 de agosto, com implicação na adaptação de desníveis em travessias 

pedonais. 

• Instalação de sinalização de trânsito, horizontal e vertical, em simultâneo com a 

intervenção em pavimentos. 

• Reforço da rede exterior de hidrantes, e instalação de rede de condutas subterrâneas de 

telecomunicações. 

O financiamento da conclusão de obras de urbanização, é integralmente de iniciativa privada e 

recai sobre o titular do alvará, com garantia prestada em caução por hipoteca de 10 lotes, ou 

seja, lotes nº 19, 27, 35, 42, 47, 48, 58, 63, 67, 86, 87.  

As obras de requalificação de infraestruturas já entregues ao município são da 

responsabilidade do município. 

Os valores unitários adotados na estimativa, correspondem a valores médios de obras 

similares, e deverão ser atualizados com os projetos de obras de urbanização.  
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Quadro.9 IDENTIFICAÇÃO E ESTIMATIVA DE CUSTO DAS AÇÕES DO PLANO 

Da 

Responsabilidade

do Município

Da Responsabilidade

do Titular 

do Alvará

Total

1 Execução de camada de desgaste em 

betão betuminoso, em arruamentos, 

com saneamento de bolsas de 

deformação, reperfilamento de cúpulas 

em câmaras de visita

11 450m2 85 875 € 85 875 €

2 Execução de passeios fronteiriços aos 

lotes expectantes, incluindo adaptação 

da entrada automóvel e faixa ajardinada 2 946m 88 380 € 88 380 €

3 Reabilitação de passeios existentes, 

incluindo saneamento de deformações, 

base e reposição de lancil (50% dos 

passeios existentes)

2 670m 53 400 € 53 400 €

4 Execução de travessias de peões com 

obras de concordância passeios/ 

arruamento
210m2 10 500 € 10 500 €

5 Sinalização vertical de trânsito
42un 12 600 € 12 600 €

6 Sinalização horizontal de trânsito
14un 7 000 € 7 000 €

7 Condutas subterrâneas para rede de 

telecomunicações 2 800m 42 000 € 42 000 € 84 000 €

8 Reforço da rede de hidrantes exterior 

(bocas de incêndio) 8un 4 000 € 4 000 €

9 Placas de toponímia (identificação da 

urbanização e dos arruamentos) 7un 1 400 € 1 400 €

TOTAL 216 775 € 130 380 € 347 155 €

Investimento
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7.2 PLANO DE FINANCIAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO DA 

SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

O financiamento das ações a implementar, é de responsabilidade repartida pelo titular do alvará 

de loteamento e pelo município. 

 

São da responsabilidade do particular: 

• A conclusão de passeios e faixas ajardinadas relativas a lotes vagos ou que não tiveram 

licença de edificação. 

• A instalação de condutas subterrâneas e caixas de ramal de telecomunicações nas frentes 

desses lotes, para adequação às necessidades de expansão da rede de 

telecomunicações. Esta obra deve ser coordenada com a instalação de condutas 

subterrâneas na totalidade da urbanização. 

 

São da responsabilidade do município as obras de relativas a reabilitação de infraestruturas 

anteriormente rececionadas, adequação destas a normas supervenientes: Regime Jurídico da 

Segurança contra Incêndios em Edifícios e normativa técnica de acessibilidade, sinalização de 

trânsito e toponímia. 

 

O município é detentor de uma rede de infraestruturas dimensionada para o dobro da ocupação 

subaproveitada e sem o devido retorno económico resultante da ocupação dos lotes. 

Os proprietários dos lotes vagos, têm expectativas de edificação há vários anos. 

A semi ocupação da zona urbana, apesar da disponibilização dos serviços de saneamento, 

abastecimento de água, energia elétrica e telecomunicações, origina um cenário de 

suburbanidade, abandono que a colmatação das infraestruturas e o desencadeamento do 

processo de edificação irão certamente alterar. 

A componente de urbanidade, para a qual contribui este PMOT, é certamente um fator de 

sustentabilidade económica de execução do Plano, a ter em conta na avaliação, como gerador 

de receita municipal e retorno de investimento já realizado em infraestruturas. 



 
PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA DA PAISAGEM OCEANO – PROPOSTA DE PLANO 

PÁG. 43 DE 43 

21 de fevereiro de 2019 

 

7.3 PRAZO DE EXECUÇÃO 

Dado que a área já está infraestruturada, as obras de requalificação destinam-se a 

complementar ou adequar trabalhos anteriormente executados.  

Não se justifica o protelamento destes trabalhos para além do prazo limite de cinco anos. 

Quadro.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

1 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso, em 

arruamentos, com saneamento de bolsas de deformação, 

reperfilamento de cúpulas em câmaras de visita
n n n

2 Execução de passeios fronteiriços aos lotes expectantes, 

incluindo adaptação da entrada automóvel e faixa ajardinada n n n n n

3 Reabilitação de passeios existentes, incluindo saneamento de 

deformações, base e reposição de lancil (50% dos passeios 

existentes)
n n

4 Execução de travessias de peões com obras de concordância 

passeios/ arruamento n n n

5 Sinalização vertical de trânsito
n n n

6 Sinalização horizontal de trânsito
n n n

7 Condutas subterrâneas para rede de telecomunicações
n n

8 Reforço da rede de hidrantes exterior (bocas de incêndio)
n n n

9 Placas de toponímia (identificação da urbanização e dos 

arruamentos)
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