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1. Objeto

O presente Relatório  diz  respeito  à proposta  para o desenvolvimento  do Plano  de Pormenor  da Unidade de Planeamento  4

(PPUP4) da Amareleja presente no Plano Diretor Municipal de Moura (PDM), ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros

n.º 15/96, publicada no D.R.,  1.ª Série-B, n.º 46, de 23 de Fevereiro e alterado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º

39/2000, publicada no D. R., 1.ª Série B, n.º 125 de 30 de Maio, pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 27/2003, publicada

no D.R. n.º 42 de 19 de Fevereiro, pelo Aviso n.º 25476/2008, publicado no D.R., 2.ª Série, n.º 205 de 22 de Outubro e pelo Aviso

964/2011, publicado no D.R. 2.ª Série, n.º 6 de 10 de Janeiro, e enquadra-se no âmbito do disposto no Regime Jurídico dos

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). O conteúdo material e documental do Plano respeita os artigos 91º e 92º DL 380/99

de 22 de Setembro, a Portaria n.º138/2005 de 2 de Fevereiro, o Regulamento Geral do Ruído, o Decreto-Lei nº 163/2006 de 8 de

Agosto, e demais legislação aplicável.

O plano de pormenor da Zona Industrial da Amareleja (ZIA) tem como principais objetivos o desenvolvimento e concretização de

uma proposta  de ocupação inserida no âmbito da estratégia municipal de fixação  da população residente  nos aglomerados

rurais,  a  fixação das atividades produtivas  existentes  e a criação  de condições para  a instalação  de espaços destinados à

localização de atividades económicas cuja localização dentro do aglomerado se afigura inviável ou desadequada. Na sequência

da iniciativa municipal de constituição de uma bolsa de empreendedores, verificou-se a existência de um conjunto de intenções

de investimento  que  constituem uma  mais-valia  para  a dinamização  da  economia  local,  e  que,  se  não  forem viabilizadas,

tenderiam,  nalguns casos, a esmorecer  ou a deslocar-se  para outros concelhos.  Acresce,  a existência  na malha  urbana da

povoação,  de algumas atividades industriais  cuja localização se tem demonstrado  menos adequada, quer por  se revelarem

conflituantes  com  as  demais  funções  urbanas,  quer  por  não  permitirem  a  dotação  de  condições  adequadas  ao  melhor

desenvolvimento dessas atividades.  A uma escala  regional  o grande objetivo  da Zona Industrial  da Amareleja é explorar  e

construir  uma  posição  favorável  nas  ligações  logísticas  e  comerciais  entre  Portugal  e  Espanha  em  virtude  da  localização

geográfica e posicionamento estratégico da Vila da Amareleja. 
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2. Análise e Diagnóstico

a) Introdução

A Amareleja é uma freguesia do concelho de Moura, onde se localiza uma das maiores centrais de produção de energia solar -

Central Solar Fotovoltaica da Amareleja. Esta freguesia encontra-se próxima do Alqueva, do Rio Ardila e do Castelo de Noudar,

mais concretamente, situada na margem direita do Rio Ardila,  no extremo Norte do concelho de Moura, confrontada com o

concelho de Mourão e a Este com terras espanholas. A Freguesia de Amareleja dista cerca de 27 Km de Moura.

Ainda não se conseguiu apurar com exatidão a origem do nome Amareleja. No entanto, existe uma referência que indica que, a

10 de Abril de 1677, o padre da freguesia terá escrito no termo de abertura de um livro de registo de visitas: "Freguesia de nossa

Sª. de Concepsao de Marileiga ...". Com a data de 1 de Abril de 1695 existe um documento que se refere ao "lugar de Nossa

Senhora da Conceição de Mareleja". Há ainda quem defenda que o nome surgiu pela abundância de flores amarelas nos campos

circundantes, pelo que os primeiros povoadores (possivelmente pastores da Beira Baixa) lhe chamavam "Campo das Amarelas",

até pelo facto de existirem duas propriedades entre a povoação e a fronteira de Espanha, cujos nomes são Amarelas e Amarela.

Durante muitos anos, a Amareleja,  foi  considerada a maior aldeia de Portugal pela sua extensão. De facto,  segundo várias

fontes, o lugar consta nos censos de D. João III (1527), isto apesar dos documentos paroquiais referentes à Amareleja datarem

de 1534. Os documentos  paroquiais  existentes na Torre do Tombo são referentes a 1793. No livro  de visitas pastorais,  foi

lançada  uma  ordem  do  Bispo  de  Beja,  em  23  de  Dezembro  de  1773,  para  lhe  serem  enviados  os  livros  de  batismos  e

matrimónios, livros estes que desapareceram, não permitindo apurar a sua idade.

Mas a Amareleja, é um caso paradigmático e caracterizador da história do séc. XX português. 

No início do século a agricultura  era a atividade de maior desenvolvimento  económico. O Alentejo,  apesar de manter uma

estrutura fundiária de características feudais, dependente dos grandes latifúndios, assumia-se a nível nacional como o principal

ator da produção agrícola - que lhe terá valido o epíteto salazarista do “celeiro de Portugal”. Contudo, embora a sua importância

económica  no  contexto  nacional  nunca  se  tenha  traduzido  numa  extraordinária  melhoria  das  condições  de  vida  dos  seus

habitantes,  existia  trabalho  o  que,  nos  últimos  séculos,  é  um  dos  principais  fatores  para  a  constituição  de  aglomerados

populacionais.

b) Demografia

As oscilações demográficas da Amareleja são lapidares. A agricultura fê-la ser considerada a maior aldeia de Portugal, com

quase dez mil habitantes entre os anos 40 e 50, reconhecida pela construção, em 1935, do Campo de Aviação Cifka Duarte. Mais

tarde, o contexto de crise internacional pós-IIª Grande Guerra e o consequente endurecer do regime fascista que teve um dos

seus reflexos na guerra colonial, foram aumentando as condições de exploração nos campos e provocando um massivo processo

de emigração e migração para os centros urbanos, que o 25 de Abril e a curta Reforma Agrária não conseguiram inverter.

Desta forma, a maior aldeia de Portugal nos anos 40 (cerca de 9.000 habitantes), em 1990, não foi elevada a Vila por já não ter o

número mínimo de habitantes recenseados, contrariedade ultrapassada no ano seguinte sob a justificação que contaria com

muitos cidadãos não recenseados. Em 2001 o número de habitantes registados pelo INE foi de 2.656 e segundo os censos de

2011 a tendência de diminuição da população residente continua (2.482).
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Padre Carvalho Costa 1708 - 120 fogos

Padre Carvalho Costa (2ª Edição) 1867 - 640 fogos

Estatística Paroquial 1862 - 675 fogos

Estatística Civil 1864 - 2570 habitantes

Censo de 1890 985 fogos e 3758 habitantes

Censo de 1900 3591 habitantes

Censo de 1920 3591 habitantes

Década de 40 a 50 9000 habitantes

Censo de 1960 1745 fogos e 5000 habitantes

Censo de 1970 3975 habitantes

Censo de 1981 3410 habitantes

Censo de 1991 3237 habitantes

Censo de 2001 1569 fogos e 2656 habitantes

Censo de 2011 1570 fogos e 2482 habitantes 

c) Localização da intervenção

A área de intervenção deste Plano de Pormenor corresponde a uma zona de expansão urbana e localiza-se na frente urbana norte

da Vila de Amareleja, onde se ergue a maior elevação, nas imediações desta, que mesmo sem grande expressão contrasta com a

planura da vila que se expõe levemente a sul. A área de intervenção do Plano de Pormenor abrange uma superfície inferior a 10

hectares (99721,52 m2).

No que diz respeito ao enquadramento da área de intervenção na malha urbana o Plano de Pormenor corresponde a uma área

maior entre a ER-385 (a Norte), a Rua 1º de Maio, a Travessa de Santo António e a Rua do Poço do Chorão (a Sul e Nascente),

confinando a Sul com uma zona atualmente urbanizada, de baixa densidade, cujas traseiras se encontram ocupadas de forma

desordenada com anexos e quintais. É ainda de referir que a nascente existe um equipamento escolar.

d) Características biofísicas

As  características  biofísicas  dominantes  da  área  de  intervenção  do  Plano  de  Pormenor  resultam  em grande parte  da  sua

localização. O clima da região é mediterrânico, de grande amplitude sazonal, os verões são quentes e secos e os invernos frios, a

precipitação é abundante e concentrada no Outono/Inverno. A vila é famosa pelos constantes recordes de temperatura máxima

(47.4 °C).

No  solo  predominam  os  xistos  (ardósias),  de  foliação  quase  perpendicular  à  superfície,  com  afloramentos  frequentes,

especialmente onde os declives são maiores, e os solos são muito delgados e pobres.

A ocupação cultural  do solo varia  entre pastagens,  culturas arvenses de sequeiro,  olival  e  vinha.  As áreas arborizadas são

geralmente de baixa densidade com exceção de algumas zonas extensas de pinho e eucalipto. As árvores típicas da região são

as azinheiras (Quercus rotundifolia), sobreiros (Quercus suber), carrascos (Quercus coccifera) e oliveiras (Olea europaea).

e) Diagnóstico arqueológico e patrimonial

Da análise arqueológica fornecida pela Câmara Municipal de Moura por ocasião do concurso público, ressaltam os cercados em

xisto como elemento matricial e determinante na divisão das terras, a eira e o pombal como referências à memória coletiva da
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população e da sua atividade produtiva. No entanto todos os elementos patrimoniais foram classificados como tendo um valor

questionável. Pode ser consultado em anexo cópia do “Ofício do IPA sobre o Plano de Pormenor para a UP4 da Amareleja”. 

Ainda que sejam necessárias  demolições parciais dos cercados em xisto para instalação, a proposta do Plano de Pormenor

contempla a preservação e valorização parcial dos cercados, bem como a eira, que passa a assumir um papel de destaque no

espaço verde subestrutural e o pombal, central no espaço verde estrutural.

ateliermob
R. dos Fanqueiros nº 235, 4ºEsq. 1100 229 Lisboa, Portugal | T. +351 218863869 | info@ateliermob.com | http://ateliermob.com



Relatório de análise e fundamentação das soluções adotadas para o Plano de Pormenor da UP4 da Amareleja                       8/36

3. Descrição da proposta e desenho urbano

a) Perímetro urbano e alteração da área de intervenção

[Planta de ordenamento n.º 1.2.2 da Amareleja - PDM de Moura, DR nº 46, I série-B de 23 de Fevereiro de 1996, alterada por Resolução do Conselho de Ministros

nº 27/2003 de 19 de Fevereiro de 2003]

Na Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Moura a UP4 aparece delimitada, a Norte, pelo Perímetro Urbano da

Amareleja. Contudo entre a linha de perímetro urbano e a ER385 é identificada uma faixa de Área Verde de Proteção de 50m ao

eixo da via – dentro da qual já se encontra construída uma estação de serviço. Ora, segundo o regulamento do PDM de Moura,

alínea 1) do Art. 27º, as Áreas Verdes de Proteção são espaços integrantes do Perímetro Urbano. Desta forma, existe um erro

material  na delimitação do perímetro  urbano do PDM que deverá ser corrigido no plano atual,  passando este  a incluir,  no

perímetro urbano, a área correspondente àquela Área Verde de Proteção, até porque a zona em causa cumpre, igualmente, todos

os critérios estabelecidos para classificação do solo como urbano na alínea 4 do Art. 6º do Decreto Regulamentar 11/2009.

Contudo, importa recordar que a UP4 foi estabelecida inicialmente no PDM de Moura, DR nº 46, I série-B de 23 de Fevereiro de

1996, como uma área de expansão da vila, classificada como espaço urbanizável, tendo mais tarde sido alterada por Resolução

do Conselho de Ministros nº 27/2003 de 19 de Fevereiro de 2003 para espaço industrial. Ora se a faixa verde de proteção de

cinquenta metros fazia todo o sentido para um território de expansão urbana, protegendo potenciais áreas residenciais do eixo

viário, perde sentido quando alterado o uso para espaço industrial. 
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[Planta de ordenamento n.º 1.2.2 da Amareleja - PDM de Moura, DR nº 46, I série-B de 23 de Fevereiro de 1996 – versão original do Plano]

Mais, esta faixa numa zona industrial, não valoriza a interligação à ER385 (um dos critérios apresentados na memória descritiva

e justificativa constantes no Anexo da Resolução do Conselho de Ministros nº 27/2003) e cria uma extensa zona de gestão e

manutenção ambígua que poderá, potencialmente, servir de vazadouro e depósito ilegal. 

Sendo  assim,  é  fundamental  que,  não  obstante  se  mantenha  e  respeite  a  condicionante  legal  de  proteção  à  ER385  e  a

condicionante Reserva Ecológica Nacional, sejam as áreas verdes transportadas e aumentadas no interior do plano com outra

denominação de categoria funcional de solo urbano. Não existe portanto qualquer redução da área verde de proteção no âmbito

do presente Plano, mas sim, uma reclassificação e requalificação da mesma, que passa a ser dominantemente integrada nos

espaços verdes e nos logradouros dos lotes,  não se promovendo uma alteração essencial  da sua vocação inicial. As demais

alterações aos limites da área de intervenção do Plano visam ajustar a mesma ao cadastro fornecido pela Câmara Municipal de

Moura e integrar os nós de ligação com as áreas envolventes, conforme se pode constatar nos diagramas abaixo:
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b) Princípios gerais da proposta

A proposta segue os princípios gerais do conceito que venceu o concurso público promovido pela CMMoura.  

Em termos viários parte-se de um eixo viário para tráfego automóvel pesado (VEF) – com ligação à Rua 1º de Maio e uma rotunda

no seu fim de modo a permitir  o não cruzamento entre as circulações da vila  e do tráfego pesado que a ZIA poderá vir  a

necessitar e de uma via circular ao plano (VEC) que faz a charneira e ligação com a Amareleja. 

A partir da zona de cota mais elevada da área do Plano, único ponto natural de onde se pode ter uma perspetiva geral da

Amareleja, nasce um novo espaço urbano, verde e de utilização pública, que procura cruzar uma série de circulações da vila. Esta

estrutura verde desenvolve-se até à rua que se encontra a tardoz da Casa do Povo e que, desta forma, poderá constituir-se como

um edifício interessante no que respeita à ligação entre a Praça da República e esta nova estrutura. Por outro lado, sendo raros

as zonas de  passeio  na Amareleja  estamos  em crer  que a nova  estrutura  verde  poderá  absorver  algumas  das circulações

pedonais existentes, nomeadamente, as que se dirigem à escola vizinha do plano.

Com a presente proposta mantém-se a preexistência do posto de gasolina, que se inclui em zona de reserva ecológica nacional

(marcado a branco na imagem que se segue), enquanto outras preexistências são afetadas pelo programa proposto.

Foram definidas quatro unidades de execução. 

A UE01 e UE02 têm características semelhantes de área e edificabilidade. Na frente principal para a via de acesso local, haverá

a possibilidade  constituir  uma frente de exposição  (montra).  A tardoz os lotes deverão conter espaço  para estacionamento

automóvel (privado de utilização pública) e uma faixa de 2,50 m de reserva, espaço privado de acesso público, para integração e

passagem das redes necessárias. Todos os elementos no pavimento deverão estar circunscritos a esta faixa de reserva e os

elementos  verticais  integrados nos muros que confinam os lotes.  Desta forma consegue-se libertar  todo o espaço  público,

permitindo que as posteriores intervenções infraestruturais se façam sem destruição do mesmo. Por outro lado, a marcação e

divisão dos lotes  através dos muros  irá sendo realizada à medida  da infraestruturação  de forma a dar força à imagem da

intervenção apresentada a concurso na qual se reinterpreta a ideia dos cercados. Na UE01 existem dois lotes de uso especial

(EUE02 e EUE03)  e ainda uma área reservada para a implantação de um monumento à Reforma Agrária. Para o lote EUE02

estabelece-se um uso assumidamente comercial, possivelmente um supermercado, e o EUE03 destina-se a um Equipamento.
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A UE04 é semelhante à UE01 e UE02 nas características de área e edificabilidade, com a variante de todos os acessos serem

feitos  através da frente principal  para a VEC. São permitidos  acessos pedonais  para o Espaço  Verde Estrutural  através da

fachada tardoz, de forma a integrar com maior eficácia os lotes com a área verde. Existe nesta unidade de execução um lote de

uso especial  (EUE01) destinado  à implantação de um Equipamento Público,  que será ainda objeto de definição,  em face da

evolução da dinâmica do presente Plano de Pormenor.

Na UE03 é onde se concentrarão os lotes maiores, repetindo os princípios de edificabilidade das demais unidades de execução. 

Em qualquer das unidades de execução deverá ser possível o emparcelamento de lotes, exceto quanto aos Espaços de Uso

Especial.

Para concretização da proposta do Plano e para além da demolição de parte dos cercados de xisto, propõe-se a demolição de

edificado afeto à Licença de Utilização nº 65/2002 para indústria de produção de azeite e farinhas e ao Alvará de Autorização de

Utilização  n.º30/2013  para  comércio,  identificado  na  respetiva  planta  de  demolições.  Esta  operação  visa  a  deslocação  e

instalação  desta indústria  pesada para um dos lotes industriais  disponíveis,  afastando-se do centro  da vila  e permitindo  a

criação de uma ligação direta da nova frente norte da Amareleja ao seu centro.

c) Fundamentação do programa a desenvolver

Ao planear uma área de expansão industrial para a Amareleja, o primeiro tema é o da escala e o da forma como a nova área

industrial se relaciona com a volumetria do construído. No caderno de encargos do concurso público era determinado que os

lotes deviam ter entre 4000m2 e 300m2, realidade que procurámos questionar neste diagrama:

[Lotes de 4.000m2 e 300m2, respetivamente]
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Neste sentido, na primeira reunião com a Câmara Municipal de Moura após o concurso público, e com base neste diagrama, foi

proposta a diminuição do tamanho dos lotes conforme a atual proposta. 

Aliás,  a  questão  não  se  prende  exclusivamente  com  o  problema  entre  a  escala  do  construído  e  dos  lotes  a  propor.  A

imprevisibilidade sobre o que será a economia nos anos vindouros e a maior simplicidade do procedimento de emparcelamento

de lotes pequenos em função da divisão de lotes grandes, foram dois dos motivos que reforçaram a proposta.

Os novos lotes industriais terão entre 350 m2 e 1415 m2, sendo que se mantém o princípio dos menores lotes estarem mais

próximo da vila. A definição do programa tem por base a bolsa de empreendedores para a 1ª fase facultada pela CMM, que

integrava 18 potenciais interessados em ocupar um ou vários lotes no local. A lista contempla diferentes tipos de unidades

industriais de tipo 2 e 3, unidades comerciais, e por exemplo carpintarias, serralharias, armazenamento de produtos e produção

agrícola, e também um supermercado que poderá ser instalado num lote charneira, vizinho da gasolineira. 

Contudo, o eixo principal de utilizadores desta área industrial serão as pequenas unidades industriais e algumas de comércio e

serviços existentes dentro da vila.

[Imagem  da maqueta apresentada na fase de concurso]

d) Espaço Público e Áreas Verdes

O  Plano  de  Pormenor  tem  um  carácter  essencialmente  instrumental  e  programático  no  quadro  dos  objetivos  gerais  de

desenvolvimento da Amareleja. Neste sentido, o Plano é informado e informa os restantes instrumentos de gestão territorial na

sua fase de conceção, proporcionando, desta forma, uma melhor articulação entre os diferentes níveis de planeamento.

Considerando a malha urbana como um “puzzle” no qual se complementam espaços abertos e volumes de edificado, admitiu-se

sempre os espaços verdes como elemento potencial de amenização de realidades opostas. A proximidade de dois tecidos tão

diferentes como o urbano de baixa densidade e o tecido industrial, cria uma área de conflito cultural, uma transição que pode ser

demasiado abrupta. Neste caso em concreto, devido ao facto da área se localizar a uma cota superior, há o risco de a nova zona

industrial  se impor visualmente. Por este motivo os espaços verdes têm uma componente funcional muito forte,  devendo-se

ateliermob
R. dos Fanqueiros nº 235, 4ºEsq. 1100 229 Lisboa, Portugal | T. +351 218863869 | info@ateliermob.com | http://ateliermob.com



Relatório de análise e fundamentação das soluções adotadas para o Plano de Pormenor da UP4 da Amareleja                       14/36

assim, afirmar não como barreira, mas como um elemento de diálogo entre as duas realidades. Desta forma, por um lado atenua-

se o volume do tecido industrial, e por outro, reforça-se a identidade cultural preexistente da área de intervenção.

Tendo em conta o que foi referido, foram criadas quatro tipologias para o desenvolvimento dos espaços verdes que têm em

conta objetivamente a sua funcionalidade. Assim, as tipologias criadas são o Espaço Verde Estrutural (EVE), o Espaço Verde

Subestrutural (EVS), o Espaço Verde Relacional (EVR) e o Espaço Verde de Parqueamento (EVP).

Os princípios estruturantes propostos no Plano de Pormenor da Amareleja conduzem à conceção de uma zona urbana de elevada

qualidade  urbanística  e  ambiental,  onde  é  claramente  percetível  e  identificável  um  conjunto  de  espaços  devidamente

hierarquizados. Com o modelo proposto privilegia-se o espaço público enquanto elemento gerador de vida coletiva, onde a rede

hierarquizada de espaços se relaciona e articula de forma a evitar conflitos entre o peão e o automóvel. No que diz respeito à

estrutura  verde  proposta,  as  soluções  apresentadas  pretendem  minimizar  as  necessidades  de  manutenção,  garantindo

simultaneamente uma boa qualidade estética e funcional do conjunto. Muitas vezes, em obras de grande dimensão secundariza-

se a importância da manutenção dos espaços verdes e os custos associados a esta. Isto leva a gastos muito avolumados com os

espaços verdes tornando-se muitas vezes insustentável mantê-los.  Por este motivo, a manutenção dos espaços verdes e os

custos associados a esta foram fatores de extrema importância no desenvolvimento do projeto.

d.1) Espaço verde estrutural

Partindo de uma perspetiva holística pretende-se que os espaços verdes criados possam ter utilidade no dia a dia da vila. Que a

curta distância entre o binómio casa – trabalho aliada à fácil circulação e às condições de segurança e conforto favoreçam a

utilização  de bicicletas  e o trânsito  pedonal.  A utilização  de espécies  vegetais  autóctones são elementos  que reafirmam a

identidade do local e remetem a linguagem para uma preexistência agrícola, conhecida e identificável num contexto urbano-

industrial. Este espaço atravessa o Plano e, não obstante seja cortado pelas vias de circulação automóvel, tem uma leitura global

em toda a área de intervenção, como fonte de atração e animação deste. De facto, localizado sensivelmente ao centro do Plano

de Pormenor da Amareleja,  beneficia de uma excelente  posição, tornando-o privilegiado em termos de acessos pedonais  e

automóvel. Este espaço verde é ainda constituído por uma pequena rede de caminhos devidamente inseridos na morfologia da

paisagem,  que  ligam  as  diferentes  infraestruturas  existentes  e  propostas.  Estes  caminhos  serão  construídos  com  solo

estabilizado, para que se enquadrem devidamente na paisagem e de forma a também se minimizarem custos de construção e

manutenção. Tendo em conta as características biofísicas da área de intervenção e que nos dias que correm é cada vez mais

importante  repensar  a  utilização  das  plantas  nos  espaços  verdes  públicos  e  privados,  considerou-se  fundamental  que  as

propostas  de  vegetação  passassem  pela  utilização  de  plantas  autóctones  em  vez  das  exóticas.  Efetivamente,  as  plantas

autóctones ou espontâneas são aquelas que são originárias de uma determinada área, crescem em comunidades com outras

espécies vegetais e animais, providenciando proteção e alimento. Estas plantas resistem a determinadas condições climáticas e

a um dado solo, desenvolveram defesas naturais a pragas, doenças e às características de uma região, por isso, são plantas

muito resistentes, vigorosas e adaptadas ao meio onde se encontram.
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O espaço verde estrutural  tem como objetivo principal ser uma área de uso intensivo quer por parte de visitantes quer dos

próprios habitantes locais. Na zona mais a Sul, junto da Casa do Povo, propõe-se uma área de carácter mais formal que se

traduzirá no desenho do jardim e nos materiais vivos e inertes a utilizar, bem como na implantação de um anfiteatro. Assim,

pretende-se criar um espaço de recreio passivo onde poderão ocorrer alguns espetáculos, e também será possível a prática de

jogos informais por parte dos vários utilizadores do espaço ou onde os utilizadores poderão passar algum tempo a repousar.

Embora  o  espaço  verde  estrutural  seja  cortado  pelas  vias  de  circulação  automóvel,  nomeadamente  pela  Via  Estruturante

Fundamental  (VEF)  e  pela  Via  Estruturante  Complementar  (VEC),  ele  será  lido  como  um espaço  único  em toda  a  área  de

intervenção e por isso deverá constituir um polo de atração e animação. Considerou-se ainda que este espaço seria uma zona

com condições para a realização de diferentes tipos de eventos temporários, tendo-se por isso deixado uma área aberta, sem

equipamentos e estrutura arbórea.

No que diz respeito à estrutura verde, com esta proposta também se assegura que o Espaço Verde Estrutural se enquadrará com

a envolvente, uma vez que a estrutura arbórea existente na envolvente é muito reduzida. Assim, é também proposto que seja

feita uma hidrossementeira com vegetação herbácea em detrimento da vegetação arbórea e arbustiva. Desta forma, pretende-se

que todo  o  espaço  seja  lido  como  um todo  e  que,  tal  como  já  foi  referido,  se  encontre  devidamente  enquadrado  com a

envolvente.  Para além do que foi  referido, é ainda fundamental  que todo este  Espaço  Verde Estrutural  seja  equipado com

mobiliário  urbano, indispensável  ao usufruto  do espaço,  tais  como  mesas,  bancos,  papeleiras  e bebedouros.  Para  além do

referido, este espaço pode ainda ser dotado de equipamentos de recreio infantil, de acordo com o assinalado no respetivo plano.

Nas zonas onde será colocado este equipamento será importante a plantação de algumas árvores de grande porte de forma a

criar áreas de sombra e algum conforto aos utilizadores.

d.2) Espaço verde subestrutural

Estes espaços constituem áreas verdes de utilização pública, desenvolvidas em continuidade com os Espaços Verde Estrutural, e

constituem zonas de estadia privilegiadas que permitem e organizam os percursos dentro da área do plano. Os Espaços Verdes

Subestruturais terão uma função mais urbana e funcional, deverão constituir amplas zonas de prado em termos de vegetação,

acompanhadas por uma simples plantação arbórea em determinadas zonas, com baixos custos de manutenção. Prevê-se ainda

que estes espaços estejam equipados com mobiliário urbano como papeleiras e alguns bancos. Estes espaços são zonas de

circulação, comunicação e ligação entre as várias zonas do plano, onde se pretende que os utilizadores possam circular de forma

segura. Para além disto eles também deverão ser lidos como a continuidade do corredor verde entre o espaço verde estrutural e

o espaço verde relacional.

d.3) Espaço verde relacional

Estes espaços localizam-se nas franjas Este, Sueste e Sul do limite do Plano de Pormenor da Zona Industrial da Amareleja e

estão  associados  as  vias  de  acesso  à  área  industrial  e  ao  espaço  verde  estrutural.  São  espaços  que  devem  receber  os

utilizadores, e distribuí-los pela área industrial, sejam pedestres, condutores ou ciclistas. São também estes espaços que fazem

a ligação e o enquadramento entre as áreas envolventes ao Plano e os vários espaços verdes propostos. Não é permitido nestes

espaços qualquer tipo de construção ou alteração topográfica exceto as decorrentes da sua necessária manutenção ou para

infraestruturas.
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d.4) Espaço verde de parqueamento

Estes espaços situam-se junto às vias de circulação viária e destinam-se ao estacionamento de veículos ligeiros e pesados que

frequentem o espaço para acesso aos lotes, aos equipamentos e áreas verdes, embora a sua função imediata, dada a dotação de

estacionamento nos lotes, seja a de permitir a mais ampla utilização dos espaços verdes possível. O pavimento deve ser alvo de

manutenções regulares de forma a evitar-se qualquer tipo de vazadouro e o correto escoamento de águas pluviais. Ainda que

não exista um desenho de pavimento, que será definido em projeto de execução, estima-se a seguinte ocupação para cada um

dos espaços verdes de parqueamento:

EVP 01 EVP 02 EVP03 EVP BL 

N´º de veículos ligeiros 31 0 41 75

Nº de veículos pesados 0 8 0 0

d.5) Corredor verde

Ao planear  uma área verde  desta  dimensão,  e  tendo  em conta  as  características  do  local,  os  hábitos  da  população  e  as

preexistências, surge a oportunidade de mais tarde prolongar a área verde proposta até à ribeira e à frente sul da freguesia da

Amareleja.  Desta  forma  poderá  surgir  um  espaço  de  circulação  e  um  corredor  verde  de  uso  quotidiano,  e  que,  pela  sua

preponderância, se poderá tornar num parque periférico ou, em caso de expansão futura,  num parque no coração da vila.  A

existência de um espaço com essa dimensão, considerando a sua arborização, ajudaria a reduzir as temperaturas elevadas que

se fazem sentir no período estival.

e) Estrutura Viária 

Para facilitar  a implementação do plano e para que possam ser mantidos  os cercados mais significativos,  o  poço e a eira,

desenharam-se as vias aproveitando parte da estrutura matricial existente e as possíveis aberturas a realizar na R. 1º de Maio. 

A única estrada com condições para tráfego automóvel pesado é a atual ER385 (inscrita no Plano Rodoviário Nacional 2000) que

liga Mourão à IP8. O Plano de Pormenor pressupõe a execução dos diversos eixos viários e obras acessórias que permitem

estruturar e organizam todo o conjunto arquitetónico previsto, bem como as ligações que promovam o fácil e rápido acesso das

indústrias à rede viária envolvente. O plano encontra-se estruturado por uma rede viária simples com uma rotunda, uma ligação

à via de acesso ao interior da Amareleja, vias secundárias de acesso e um conjunto de vias internas, terminando uma delas em

impasse. Este impasse será resolvido em sede da revisão do Plano Diretor Municipal em curso, na medida em que envolve a

apresentação  de  estudo  de  tráfego  por  implicar  uma  reformulação  mais  ampla  da  estrutura  viária,  inclusive  regional,  e  a

alteração da condicionante Reserva Ecológica Nacional.

Propõe-se que uma nova via,  Via Estruturante  Fundamental  (VEF),  com 14.00 metros  de largo (incluindo  passeios  mas sem

estacionamento), tenha ligação com a Rua 1º de Maio e dois sentidos. No seu final desenha-se uma segunda rotunda, que serve

para inversão do sentido de marcha, por forma a concentrar todo o tráfego pesado e para evitar qualquer cruzamento com as

dinâmicas de circulação da vila.

A partir  do acesso referido  desenha-se uma “espinha viária”,  sensivelmente com a mesma escala da Rua 1º de Maio, que

contará com o grosso das infraestruturas urbanas necessárias e que fará a cintura da totalidade da área de intervenção – Via
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Estruturante Complementar (VEC). Este eixo viário acolherá as ruas que serão desenhadas a partir da Amareleja, fundamentais

para que a zona da UP4 se articule com a vila e se constitua como parte dela, e bifurcará nas suas extremidades para ligar às

vias existentes.  Entre uma e outra desenha-se uma Via de Acesso Local (VAL),  de pavimento empedrado, passeios largos e

estrutura arbórea. Os estacionamentos foram considerados quase na sua globalidade no interior dos lotes, existindo no entanto

três zonas de estacionamento público distribuídas pela área do plano. 

O Plano será executado faseadamente, estando previstas 4 fases de execução, como definidas nos desenhos.

Na 1ª fase será executada uma via provisória ligando as duas vias previstas para as extremas, permitindo assim a circulação dos

veículos, sem necessidade de construção de zonas de impasse. Quando for executada a segunda fase, parte desta via passará a

ser pedonal, deixando de existir como via rodoviária. 

No seguinte diagrama é possível consultar a geração de tráfego estimada para as Horas de Ponta da Manhã (HPM) e da Tarde

(HPT) em toda a rede viária do plano com particular enfoque no acesso principal à zona industrial feita pela Rua 1º de Maio.
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f) Rede de Abastecimento e Distribuição de Água

f.1) Enquadramento Geral com as Redes Existentes

De acordo com os dados fornecidos pela Câmara Municipal de Moura, está projetada uma rede que é abastecida através de um

reservatório muito próximo do local em estudo derivando para toda a zona baixa da vila. O projeto prevê a ligação da rede ao nó

existente, identificado como nó 4 e com uma pressão máxima disponível de 33,04m.c.a. (valor retirado de anexos de cálculo do

projeto das redes de infraestruturas da Amareleja). 

O projeto está dividido em várias Unidades de Execução, denominadas de UE01, UE02, UE03 e UE04. Desta forma, e para que a

primeira UE possa ser executada sem intervenção nas restantes, prevê-se a construção de uma rede provisória de ligação ao

existente. No entanto, esta solução apresenta um problema de pressão e diâmetro, uma vez que o diâmetro e a pressão indicada

no nó 123 não são suficientes, nem cumprem a regulamentação para alimentar as UE previstas. Neste sentido está prevista

também uma central de bombagem a instalar provisoriamente, até poder ser executada a UE04, enquanto que relativamente ao

diâmetro, não havendo outra opção, deixaremos previsto apenas o diâmetro disponível.

f.2) População e Capitações

A população prevista para a área abrangida pelo Plano de Pormenor em estudo foi estimada por nós com base nos valores do

regulamento de segurança em vigor. Foi considerado cerca de 0,2 ou 0,30 habitantes equivalente/m 2 conforme a dimensão do

lote  em questão  (maior  ou  menor  que 300m2  respectivamente).  Para a capitação  de cada um dos habitantes  equivalentes,

considera-se que os  edifícios  serão  para usos de serviços  e  comércio,  pelo  que se utiliza  um valor  de 50l/hab/dia para  a

capitação, obtendo um consumo médio diário de 25m3.

f.3) Redes Propostas

A conduta principal de abastecimento de água a executar será instalada sempre que possível ao longo dos passeios do lado dos

edifícios, fora das faixas de rodagem, e a uma distância nunca inferior a 0,80m dos edifícios. Está prevista uma rede em malha e

uma derivação na Avenida VEF para alimentação dos lotes de um dos lados do arruamento. Estão previstas diversas válvulas de

seccionamento na rede por forma a tornar sempre possível a desativação de algum troço, sem implicações de corte de água em

todo o Plano de Pormenor.  As válvulas previstas serão com boca de chave. Em pontos altos estão previstas ventosas, para

eventual descarga. De acordo com a ANPC deverão ser instalados marcos de incêndio a uma distância não superior a 30 metros

da entrada de cada lote.  Opta-se pela não colocação de bocas de lavagem onde estes existem, sendo a lavagem das ruas

efetuada através dos marcos de incêndio. 

A conduta de água deverá ter um traçado em perfil paralelo ao terreno, com um recobrimento mínimo de 0,80m, com exceção

das zonas pedonais, que poderá descer até aos 0,50m. A inclinação mínima adotada deverá ser de 0,5% e deverão ser evitadas

grandes profundidades.

Foram ainda previstas ligações provisórias na UE01, que poderão desativadas com a construção da UE02.
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g) Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais 

g.1) Redes Existentes

Na área abrangida pelo Plano de Pormenor, existe rede de drenagem apenas a sul. A zona a norte do plano de pormenor ainda

não está  desenvolvida.  As redes existentes  são  separativas  e,  nas  proximidades  do plano,  têm início  na  Rua 1º  de Maio,

desenvolvendo-se pelas ruas até à zona baixa da vila. 

g.2) População e Capitações

A população prevista para a área abrangida pelo Plano de Pormenor em estudo foi estimada por nós com base nos valores do

regulamento de segurança em vigor. Foi considerado cerca de 0,20 ou 0,30 habitantes equivalente/m2 conforme a dimensão do

lote  em questão  (maior  ou  menor  que  300m2  respetivamente).  Para  a  capitação  de  cada  um dos  habitantes  equivalentes,

considera-se que os edifícios serão para usos de serviços, indústria e comércio, pelo que se utiliza um valor de 50l/hab/dia para

a capitação, com uma percentagem de esgoto produzido na ordem dos 80%.

g.3) Redes de Drenagem de Águas Residuais Domésticas Propostas

O Plano de Pormenor da zona da UP4 vai compreender a execução de duas redes separadas, a rede de drenagem de águas

residuais domésticas e a rede de drenagem de águas residuais pluviais. A rede de drenagem de águas residuais domésticas a

executar terá capacidade de drenar todos os lotes previstos, de acordo com os dados de população estimados. Está prevista uma

rede doméstica em todos os arruamentos projetados com ligação à rede existente da rua 1º de Maio. Verifica-se que a rede

existente tem capacidade suficiente para recolher as águas domésticas de toda a área do plano de pormenor a projetar. 

Estão previstos coletores provisórios a construir na fase da UE01, que deverão ser desativados com a construção da UE02.

Por forma a minimizar a instalação de caixas de visita nos arruamentos, optou-se pela instalação de caixas circulares de 60 em

60m e as restantes ligações dos edifícios serão efetuadas em caixas de visita quadradas cegas. Serão ainda projetadas as

caixas  de ramal  no limite  de cada  lote com as referidas  ligações de diâmetro mínimo de 160mm, exceto  para a superfície

comercial que será de 200mm. A rede de saneamento foi projetada com um diâmetro mínimo de 200mm, de forma a cumprir o

regulamento, a capacidade de escoamento necessária e o diâmetro existente nos coletores a jusante.

g.4) Redes de Drenagem de Águas Residuais Pluviais Propostas

Será  projetada  uma  rede  de  águas  pluviais  para  todos  os  arruamentos  previstos  a  executar.  As  infraestruturas  pluviais

projetadas deverão ter capacidade para receber toda a água do plano de pormenor em estudo e ainda a bacia com inclinação

para o plano em estudo. Está prevista uma rede de coletores e uma drenagem superficial efetuada através de sumidouros. A

totalidade da rede de drenagem projetada irá descarregar nos coletores da Rua 1º de Maio. Serão previstas redes de drenagem

que assegurem não só a recolha e transporte das águas das construções mas também das áreas de equipamentos e vias, não

permitindo  que  se  verifique  a  acumulação  de  águas pluviais  em qualquer  zona  abrangida  pelo  Plano.  A rede  pluvial  será

projetada em paralelo à rede doméstica, sempre que possível com a mesma inclinação, otimizando a escavação e custos. 

Estão previstos coletores provisórios a construir na fase da UE01, que deverão ser desativados com a construção da UE02.
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h) Rede de Abastecimento e Distribuição de Gás 

Apesar de não se prever, a médio longo prazo, a construção de uma rede de distribuição de gás natural nesta zona do País, a

legislação em vigor, art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 521/99 de 10 de Dezembro, exige que o dimensionamento da rede seja efetuada

tendo  por  base  o  abastecimento  a  gás  natural.  Nesse  âmbito,  para  garantir  abastecimento  de  gás  aos  vários  lotes,

independentemente do tipo de atividade a desenvolver por cada infraestrutura industrial, a opção técnica/económica mais viável

afigura ser o abastecimento dos lotes através de Gás Propano, disponibilizado através de depósitos a construir  nos espaços

assinalados na planta de implantação e respetiva planta de infraestruturas, pela concessionária local. As redes exteriores de gás

natural/propano – uma para cada Unidade de Execução – iniciar-se-ão nos respetivos depósitos de abastecimento. A partir

destes  equipamentos,  desenvolver-se-ão  em  valas  técnicas  quatro  redes  de  distribuição,  devidamente  protegidas,  que

abastecerão os diversos lotes das quatro Unidades de Execução via caixas de entrada/contador que se preveem instalar nos

muros técnicos dos lotes.

i) Infraestruturas de Eletricidade 

A urbanização contabiliza um total de 72 pontos de alimentação.

A construção será faseada em 4 fases distintas, uma por Unidade de Execução (UE).

A potência considerada para a urbanização é a seguinte:

i.1) Rede de Média Tensão

A área de intervenção do Plano é atravessada pela Rede Aérea de Média Tensão – AA70, que será mantida e a partir da qual

terá origem a energia elétrica necessária para a implementação da proposta de Plano. 

De  uma  derivação  a  executar  a  partir  da  rede  MT  principal  AA70,  serão  alimentados  dois  Postos  de  Seccionamento  e

Transformação (PST) para fornecimento de energia aos diversos edifícios. 

Na Fase 1 está prevista a construção do PST1, equipado com 2 transformadores de 630kVA, que permitirá a alimentação dos

edifícios executados nas fases 1 e 2. Nesta mesma fase será executada a derivação da rede aérea existente e a instalação de

um poste de fim de linha para a transição da rede MT para subterrânea.

Na Fase 3 será instalado o PST2, equipado com um transformador de 630kVA destinado aos edifícios a construir nas fases 3 e 4.

Nesta mesma fase será construída a ligação ao PST 1 e ao PST existente na Amareleja de modo a fechar a rede em anel. O troço

aéreo derivado da rede AA70 que se destina a Amareleja será removido.

i.2) Rede de Baixa Tensão

A Rede de  Baixa  Tensão  será  do  tipo  radial,  subterrânea,  em cabo  armado  do  tipo  LSVAV/LVAV,  enterrado  em vala  nas

condições regulamentares. A secção dos cabos será a normalizada pela EDP e estará de acordo com a potência a fornecer ao
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n Coef.

UE01 676,1 25 -

UE02 496,8 24 -

UE03 293,3 9 -

UE04 369,1 14 -

Total (lotes) 1835,3 72,0 0,5589 1070,12
Iluminação Pública 25,0 - 1,00 25

TOTAL - - - 1095,12

Pot. Total 
[kVA]

Pot. Total 
[kVA]
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lote.  Os  armários  serão  do  tipo  normalizado  pela  EDP,  distribuídos  de  acordo  com as potências  previstas  para  cada  lote,

instalados  em locais  públicos  de  fácil  acesso  de  modo  a  garantir  os  trabalhos  de  reparação  e  manutenção  por  parte  do

distribuidor de energia. 

i.3) Rede de Iluminação Pública

A rede de iluminação pública será do tipo subterrânea, a cabo LSVAV 4x16 enterrado em valas nas condições regulamentares.

De acordo  com as características  dos  diversos  espaços,  podemos  dividir  os  tipos  de  iluminação  previstos  em dois  grupos:

Iluminação viária - as colunas serão de 10m, do tipo normalizado pela EDP, distanciadas cerca de 30m entre si, de modo a obter

níveis  de iluminação  e encandeamento  que permitam a circulação  de  pessoas  e viaturas  nessas  vias;  Iluminação  nas vias

pedonais e condicionadas a veículos - a iluminação será garantida por colunas de 4m, do tipo normalizado pela EDP.

j) Infraestruturas de Telecomunicações 

De acordo com a presente proposta, o Plano de Pormenor da UP4 da Amareleja será dotado de uma  rede  ITUR,  respeitando  as

normas  mais  recentes  no  domínio  das  infraestruturas  de telecomunicações,  possibilitando  assim  dotar  este  complexo

das   mais   modernas   tecnologias  associadas  às  redes  de  telecomunicações  de  última  geração.  A  infraestrutura  de

Telecomunicações, no âmbito das ITUR, é concebida de modo a possibilitar a criação, por parte dos operadores, de uma rede de

comunicações integrada de elevada performance e fiabilidade, de forma a disponibilizar serviços de dados, voz e televisão. A

rede de infraestruturas será subterrânea, utilizando maioritariamente as zonas rodoviárias,  tendo em conta os afastamentos

mínimos estabelecidos em relação a outras instalações no subsolo. A sua finalidade é a de assegurar a passagem subterrânea

dos cabos e o alojamento de equipamentos de telecomunicações, facultando a sua proteção.

A rede ITUR da Zona Industrial  da Amareleja possui 2 pontos de ligação aos operadores de telecomunicações, contudo, na

sequência da abordagem prévia com o operador (Serviços da PT – Évora), foi manifestado o interesse por parte destes serviços

em  ligar  a  rede  da  urbanização  industrial  à  rede  existente  na  povoação,  através  de  um  único  ponto  de  ligação,  mais

concretamente  a partir  da caixa  situada  entre a Rua 1.º  de Maio e a Rua da República,  devidamente  assinalada  na peça

desenhada. Uma vez que esta ligação ao operador requer trabalhos que excedem o limite da área de intervenção, os mesmos

carecem de autorização por parte do dono de obra, contudo, face à vantagem da implementação de uma rede exclusivamente

subterrânea, sugere-se a sua concordância. 

A rede de tubagem ITUR proposta foi concebida de modo a permitir  uma tipologia de distribuição em estrela para todas as

tecnologias a utilizar nos sistemas de cablagem (pares de cobre, cabo coaxial e fibra óptica). A rede de tubagem será constituída

por: Rede primária (principal), Rede secundária (distribuição) e Tubagem de acesso à CVM (câmara de visita multioperador) dos

lotes. Embora as caixas de visita multioperador (CVM) estejam intimamente ligadas aos projetos ITED, optou-se por incluí-las no

presente projeto, uma vez que garantem a conclusão dos trabalhos associados ao espaço público aquando da realização dos

trabalhos do próprio Plano de Pormenor. Nas vias de circulação rodoviária a profundidade mínima das valas é de 1 metro, assim

como nos passeios. Possibilitando a exploração de rede por parte de operadores de pares de cobre, CATV (televisão por cabo) e

de fibra óptica, foram projetados 3 pedestais, devidamente identificados nas peças desenhadas.
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4. Enquadramento regulamentar da proposta

a) Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA)

A Amareleja encontra-se integrada no subsistema de unidades de paisagem da margem esquerda do Guadiana,  enquadrada no

sistema de base económica regional de Vinha, Olival e Alqueva e classificada no nível III de relevância patrimonial arquitetónica

na classificação dos principais aglomerados e conjuntos urbanos de relevância patrimonial arquitetónica e arqueológica.

Este plano enquadra-se nos desafios de ordenamento do território do Alentejo estabelecidos no PROTA, ao procurar promover o

crescimento económico e emprego, e suster as perdas demográficas através da criação de condições para a fixação de pequenas

unidades industriais, de comércio e serviços na área do Plano de Pormenor. Com o anunciado adiamento da construção do eixo

ferroviário de alta-velocidade Lisboa-Madrid,  as zonas raianas ganham ainda mais  importância para o cumprimento do Eixo

Estratégico  I  (Integração  Territorial  e  Abertura  ao  Exterior),  designadamente  no  que  respeita  à  OEBT  I.1.  Potenciar  a

competitividade  passa pela criação de condições de qualidade para a atração de empresas e desenvolvimento empresarial,

conforme pretendido no referido eixo estratégico.  Por outro lado, a valorização dos setores  tradicionais  (OEBT III.1.1)  e  das

atividades estratégicas emergentes (OEBT III.1.2) são dois dos objetivos do Eixo Estratégico III – Diversificação e Qualificação da

Base Económica Regional, para os quais a nova zona industrial da Amareleja será fundamental.

Conforme descrito anteriormente o Plano procede à retificação de um erro material constante na Planta de ordenamento n.º 1.2.2

da Amareleja - PDM de Moura, DR nº 46, I série-B de 23 de Fevereiro de 1996, alterada por Resolução do Conselho de Ministros

nº 27/2003 de 19 de Fevereiro de 2003. O aumento percentual inferior a 5% no Perímetro Urbano enquadra-se no disposto do

artigo 140º do PROTA qualificando a periferia da Amareleja com a ER385, acautelando a integração das novas construções de

carácter industrial e afetando as áreas livres dentro do plano de pormenor para espaços públicos equipados e espaços verdes, e

cumpre igualmente a alínea a) do artigo 143º do mesmo regulamento, uma vez que a área de espaço urbano (incluindo áreas

consolidadas e comprometidas e excluindo áreas verdes e áreas não estruturadas) perfaz 78,3% da totalidade do Perímetro

Urbano.

b) Plano Diretor Municipal de Moura (PDM)

A proposta inscreve-se dentro dos objetivos estratégicos estabelecidos no seu artigo 5º e respeita os índices e coeficientes

estabelecidos no artigo 37º do Plano Diretor Municipal de Moura, na sua atual redação (Aviso nº 964/2011, publicado em D.R.

Nº6 II Série de 10 de Janeiro), conforme demonstrado nos quadros constantes deste relatório.

Em termos de compatibilidade com o PDM, o Plano procede, como aventado já, à retificação de um erro material constante na

Planta de ordenamento n.º 1.2.2 da Amareleja - PDM de Moura. A área verde de proteção estabelecida na referida planta de

ordenamento  é  transformada  e  incluída  no  plano  com outras  denominações  de  categoria  funcional  de  solo  urbano,  sendo

aumentada,  na  sua  vocação,  através  dos  Espaços  verdes  estruturais,  Espaços  verdes  subestruturais  e  Espaços  verdes

relacionais, concretizando e cumprindo assim o disposto no artigo 30º do PDM de Moura, Aviso nº964/2011 no D.R. II série nº6

de 10 de Janeiro de 2011.
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Relativamente à Secção II – Reserva Ecológica Nacional (REN),  apenas uma pequena faixa a norte do plano apresentado se

encontra inserida em área abrangida pela REN aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros nº 113/96 de 3 de Julho,

publicada no D.R. Nº173, I – Série B de 27 de Julho. Existe uma desconformidade entre as plantas publicadas da REN para o

concelho de Moura e a planta de condicionantes do PDM, sendo que as primeiras prevalecem. Neste sentido, e no âmbito da

revisão do PDM, o Município irá efetuar uma correção por forma a retirar dos perímetros as áreas de REN (pelo menos as que se

referem  a  áreas  de  risco  de  erosão  e  áreas  de  máxima  infiltração  ou  cabeceiras).  Na  área  abrangida  pela  REN  não  se

desenvolvem  lotes  industriais,  obras  de  urbanização,  vias  de  comunicação  ou  construções  de  edifícios.  A  estrutura  verde

proposta pode inclusive ser considerada para efeitos de cedência destinados a espaços verdes públicos e de utilização coletiva.

A Gasolineira existente dentro do limite da REN tem o Alvará de Utilização nº74/1995 para comércio de combustíveis anterior à

delimitação da REN, pelo que é salvaguardada por esta condicionante e mantida, em consequência, pelo presente Plano.

c) Avaliação Ambiental Estratégica

O Plano de Pormenor da UP4 da Amareleja ocupa uma área limitada, inferior a 10 Ha, integrada no perímetro urbano definido no

Plano Diretor Municipal como zona industrial. Esta proposta prevê a correção ao perímetro urbano da Amareleja, decorrente de

um erro  material  (conforme  explicado  anteriormente),  criando  uma  estrutura  verde  urbana  consistente  sem  que  tal  tenha

consequências no impacte urbanístico decorrente do Plano.

Acresce a este factos que:

a) O plano não prevê a localização de atividades que pela sua natureza, dimensão, condições de funcionamento ou

afetação de recursos, sejam suscetíveis de produzir efeitos significativos no ambiente;

b)  O  plano  obedece,  no  essencial,  ao  estabelecido  no  Plano  Diretor  Municipal,  apresentando  condições

ambientalmente mais favoráveis, nomeadamente quanto à área destinada a espaços verdes e à tipologia de atividades

a instalar;

c) Na área de intervenção do plano não há a assinalar condicionantes biofísicas/ambientais de especial relevância;    

d) O plano cumpre a legislação vigente, não prevendo a instalação de atividades industriais que exijam o desencadear

de avaliação ambiental. 

De facto, as atividades industriais que se desenvolverão na área de intervenção do Plano são de tipo 2 e 3 de acordo com o

Decreto-Lei n.º 209/2008, ou seja, não será permitido o desenvolvimento de atividades que se encontrem abrangidas por, pelo

menos, um dos seguintes regimes jurídicos:

a) Avaliação ambiental, previsto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio;

b) Prevenção e controlo integrados da poluição, previsto no Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto;

c) Prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas, previsto no Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de

Julho;

d) Operações de gestão de resíduos, nomeadamente os previstos nos Decretos -Leis   n. os  152/2002, de 23 de Maio,

3/2004, de 3 de Janeiro, 85/2005, de 28 de Abril, e 178/2006, de 5 de Setembro, quando estejam em causa resíduos

perigosos, de acordo com a lista europeia de resíduos constante da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 

Deste modo, nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3  de  Maio, na redação  conferida  pelo  Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8
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de Novembro, e  Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, não haverá lugar a Avaliação Ambiental para as indústrias a instalar

na área do Plano, o que constitui um indício forte para a não sujeição do Plano a avaliação ambiental estratégica.

De acordo com o estabelecido no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e no n.º 2 do anexo do Decreto-Lei nº

232/2007  de  15  de  Junho,  é  possível  justificar,  atendendo  às  características  das  atividades  que  se  considera  provável

implementar  na área do Plano e dos  seus possíveis  efeitos  no ambiente,  a não submissão  do presente Plano  a avaliação

ambiental estratégica, verificando-se, no presente caso:

a) A inexistência de efeitos significativos no ambiente, pelo que não se aplicam os critérios de probabilidade, duração,

frequência e reversibilidade dos mesmos;

b) A inexistência de quaisquer efeitos cumulativos significativos;

c) A inexistência de quaisquer efeitos transfronteiriços;

d) A inexistência de riscos para a saúde humana ou para o ambiente;

e) A inexistência de quaisquer efeitos significativos em termos de dimensão e extensão espacial;

f)  O exíguo valor  e vulnerabilidade da área suscetível  de ser  afetada, tendo em conta as características  naturais

específicas ou património cultural, mesmo admitindo a possibilidade remota de ultrapassagem das normas ou valores

limite em matéria de qualidade ambiental e a utilização intensiva do solo;

g) A inexistência de efeitos sobre as áreas ou paisagens com estatuto protegido a nível nacional,  comunitário ou

internacional.
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5. Parâmetros Urbanísticos 

Os parâmetros urbanísticos definidos para o Plano, não obstante se encontrem identificados no Regulamento e na Planta de

Implantação e nas demais peças que o acompanham, são aqui integrados, de modo a facilitar a leitura global deste instrumento

de gestão territorial.

 

ÁREAS E ÍNDICES DE LOTEAMENTO (m2)

ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL (m2)
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Área de Intervenção do Plano [m2] 99722,20 m2

Área Total de Loteamento [m2] 32549,22 m2

20928,09 m2

16076,15 m2

20362,68 m2

Área Total de Verde [m2] 39940,02 m2

Espaços Verdes de Utilização Coletiva [m2] 18343,38 m2

Índice para Loteamento (IIM=0.7) 0,33

Índice para Arruamentos (Iam=0.1) 0,20

Índice para Verde (Ivm=0.2) 0,40

Índice de Ocupação do Solo (Io=0,75) 0,16

Índice de Utilização do Solo (Iu) 0,21

Área Total de Construção [m2] 1

Área Total de Implantação [m2] 2

Área Total de Arruamentos [m2] 3

1 – Foi contabilizada também a área de construção do Estabelecimento de Restauração e Bebidas na EVE (UE02) – 105,55m2

2 – Foi contabilizada também a área de implantação do Estabelecimento de Restauração e Bebidas EVE (UE02) – 150,00m2

3 – Valor final do Plano; exclui a área correspondente à via provisória da UE01

Espaços Verdes [m2] 39940,02 m2

Área de Estacionamento fora dos Lotes [m2] 3485,38 m2

Arruamentos 20362,68 m2
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QUADRO COM IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS ORIGINAIS 

QUADRO COM IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE EXECUÇÃO 

E ÁREAS BRUTAS DOS ESPAÇOS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS E ESPECIAIS
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FASE
LOTES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (m2) LOTES DE USO ESPECIAL (m2)

Área total Área total 

1 (UE01)
7700,00 3550,00 4250,00 2953,86 1993,55 3432,34 11569,30 5684,47 521,04

2 (UE02)
8400,00 3600,00 4225,00 0,00 0,00 0,00 6987,40 3292,89 2249,90

3 (UE03) 7764,55 3600,00 3900,00 0,00 0,00 0,00 271,80 30563,06 300,04

4 (UE04)
4550,00 2150,00 2950,00 1180,81 1032,60 2065,20 2322,79 399,60 414,40

TOTAL (m2) 28414,55 12900,00 15325,00 4134,67 3026,15 5497,54 21151,27 39940,02 3485,38

*1 – incluindo áreas existentes fora da UP4 necessárias para a concretização do plano (algumas cujo cadastro não foi apurado) e a área correspondente à via provisória da UE01

ARRUAMENTOS  
(m2)

ESPAÇOS VERDES 
(m2)

ESTACIONAMENTO 
PÚBLICO (m2)

Área total de 
implantação

Área bruta de 
construção (total)

Área total de 
implantação

Área bruta de 
construção (total)

PARCELA PROPRIETÁRIO NATUREZA SECÇÃO DATA CONFRONTAÇÕES

197 Município de Moura Rústico P 1861 2000-04-28 28000,00 n/a n/a 28725,73 28725,73 0,00 24,44

203 Município de Moura Rústico P 1176 2001-06-13 10500,00 n/a n/a 10663,60 10506,07 0,00 0,00

205 Rústico P 1675 1997-10-21 9500,00 n/a n/a 8651,78 6269,70 0,00 0,00

206 Rústico P 3411 2012-02-16 11250,00 n/a n/a 11017,96 9218,78 90,17 55,09

208 Rústico P 3297 2011-11-14 11250,00 n/a n/a 11151,82 9352,87 0,00 0,00

209 Município de Moura Rústico P 315 1987-01-29 9000,00 n/a n/a 9210,01 9210,01 0,00 93,32

210 Mario Botelho Guerreiro Rústico P 927 sem informação 3000,00 n/a n/a 4900,09 4900,09 0,00 0,00

222 Rústico P 2514 2007-06-27 6500,00 n/a n/a 6827,98 15,80 960,06 0,00

223 Município de Moura Rústico P 989 2004-04-28 13000,00 n/a n/a 13750,05 12222,25 0,00 0,00

2222 Urbano n/a n/a sem informação 1700,00 550,00 843,36 2230,29 2230,29 0,00 595,75

2223 Urbano n/a n/a sem informação 1822,00 770,00 n/a 3565,76 3565,76 0,00 1202,11

Público n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3422,72 3422,72 329,84 0,00

TOTAL (m2) 99640,06 1380,07 1970,70

REGISTRO 
NA CRP

ÁREA DO PRÉDIO 
REGISTRO DA CRP 

(m2)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO 

(m2)

ÁREA BRUTA DE 
CONSTRUÇÃO (m2)

ÁREA DO PRÉDIO 
MEDIDA EM 
PLANTA (m2)

ÁREA DENTRO DA 
UP4 (m2)

ÁREA USADA 
FORA DA UP4 (m2) 

ÁREA A DEMOLIR 
MEDIDA EM 
PLANTA (m2)

Confronta a Norte com a EN 385; a Sul com as Parcelas 205, 
2222 e 2223; a Este com as Parcelas 314 e 315 e a Oeste 

com a Parcela 203

Confronta a Norte com a EN 385; a Sul com as Parcelas 
205,206 e 208; a Este com a Parcelas 197 e a Oeste com a 

Parcela 210

Josezinha Bolrão Ramos, Manuel 
Guinapo Pepo e Francisco Ramos 

Aresta

Confronta a Norte com as Parcelas 197 e 203; a Sul com a 
Travessa de Santo António; a Este com a Parcela 2223 e a 

Oeste com a Parcela 206

Joaquina Maria Dezoito Martins 
Alvares e José Lopes Alvares

Confronta a Norte com a Parcela 203; a Sul com a Travessa 
de Santo António; a Este com a Parcela 205 e a Oeste com a 

Parcela 208

José Lopes Alvares e Joaquina 
Maria Dezoito Martins Alvares

Confronta a Norte com as Parcelas 203 e 210; a Sul com a 
Rua Primeiro de Maio; a Este com a Parcela 206 e a Oeste 

com as Parcelas 209 e 223

Confronta a Norte com a Parcela 210; a Sul com a Parcela 
223; a Este com a Parcela 208 e a Oeste com a Parcela 223

Confronta a Norte com a EN 385; a Sul com as Parcelas 208e 
229; a Este com a Parcela 203 e a Oeste com a Parcela 223

José Guerreiro Guerreiro e José 
Guerreiro Cuco

Confronta a Norte com a Parcela 223; a Sul com a Rua 
Primeiro de Maio; e a Oeste com a Parcela 329

Confronta a Norte com as Parcelas 209 e 210; e a Este com 
Parcela 209

Caixa de Crédito agrícola do 
Guadiana Interior CRL

Confronta a Norte com a Parcela 197; a Sul com a Travessa 
de Santo António; a Este com a Parcela 314 e aOeste com a 

Parcela 2223

Joaquim Lucas, Salvador Ramos, 
Francisco Caro, José Candeias e 

João Branco

Confronta a Norte com a Parcela 197; a Sul com a Travessa 
de Santo António; a Este com a Parcela 2222 e a Oeste com 

a Parcela 205

Caminhos e Vias 
Existentes
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QUADRO DE PARCELAS A CEDER POR PARCELA E FASE DE EXECUÇÃO 
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PARCELA PROPRIETÁRIO

197 Município de Moura 0,00 0,00 20363,44 8362,29 28725,73

203 Município de Moura 876,30 0,00 9629,77 0,00 10506,07

205 Privado 0,00 5412,41 857,30 0,00 6269,70

206 Privado 0,00 8058,41 1250,54 0,00 9308,95

208 Privado 3374,13 5929,40 49,34 0,00 9352,87

209 Município de Moura 9210,01 0,00 0,00 0,00 9210,01

210 Privado – Gasolineira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

222 Privado 975,86 0,00 0,00 0,00 975,86

223 Município de Moura 12222,25 0,00 0,00 0,00 12222,25

2222 Privado 0,00 0,00 2230,29 0,00 2230,29

2223 Privado 0,00 583,25 2842,49 140,02 3565,76

Público 1381,18 0,00 1676,26 365,28 3422,72

Área fora da UP4
- 416,93 130,15 0,00 0,00 547,08

4349,99 19983,46 7229,96 140,02 31703,43

28456,65 20113,62 38899,44 8867,59 96337,29

*1 – incluindo áreas existentes fora da UP4 necessárias para a concretização do plano (algumas cujo cadastro não foi apurado)

*2 – excluindo Caminhos e Vias Existentes e Área fora da UP4

FASE 1 – UE01    (m2) FASE 2  - UE02   (m2) FASE 3 – UE03     (m2) FASE 4 – UE04    (m2)
TOTAL (por 
proprietário)

Caminhos e Vias 
Existentes

TOTAL a adquirir *2

TOTAL (por fase de execução)
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QUADRO COM IDENTIFICAÇÃO DOS NOVOS PRÉDIOS 
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Área do Lote (m2) Nº de Pisos (Np)

UE01

Lote n.º 1.01 350,00 200,00 300,00 150,00 2 8,00 206,00 1 2 70,00

Lote n.º 1.02 350,00 150,00 150,00 200,00 1 6,00 205,80 1 2 70,00

Lote n.º 1.03 350,00 200,00 200,00 150,00 1 4,00 205,70 1 2 70,00

Lote n.º 1.04 350,00 100,00 200,00 250,00 2 8,00 205,65 1 2 70,00

Lote n.º 1.05 350,00 150,00 150,00 200,00 1 4,00 205,60 1 2 70,00

Lote n.º 1.06 350,00 200,00 200,00 150,00 1 6,00 205,55 1 2 70,00

Lote n.º 1.07 350,00 150,00 150,00 200,00 1 4,00 205,50 2 1 70,00

Lote n.º 1.08 350,00 200,00 250,00 150,00 2 8,00 205,45 1 2 70,00

Lote n.º 1.09 350,00 100,00 100,00 250,00 1 4,00 205,40 1 2 70,00

Lote n.º 1.10 350,00 150,00 150,00 200,00 1 6,00 205,35 1 2 70,00

Lote n.º 1.11 350,00 200,00 250,00 150,00 2 8,00 205,30 1 2 70,00

Lote n.º 1.12 350,00 150,00 150,00 200,00 1 6,00 205,90 1 2 70,00

Lote n.º 1.13 350,00 200,00 200,00 150,00 1 4,00 205,75 1 2 70,00

Lote n.º 1.14 350,00 100,00 100,00 250,00 1 6,00 205,60 1 2 70,00

Lote n.º 1.15 350,00 150,00 250,00 200,00 2 8,00 205,55 2 1 70,00

Lote n.º 1.16 350,00 200,00 200,00 150,00 1 6,00 205,50 1 2 70,00

Lote n.º 1.17 350,00 100,00 200,00 250,00 2 8,00 205,45 1 2 70,00

Lote n.º1.18 350,00 200,00 200,00 150,00 1 4,00 205,40 1 2 70,00

Lote n.º 1.19 350,00 150,00 250,00 200,00 2 8,00 205,35 2 1 70,00

Lote n.º 1.20 350,00 200,00 200,00 150,00 1 6,00 205,30 1 2 70,00

Lote n.º 1.21 350,00 100,00 200,00 250,00 2 8,00 205,25 1 2 70,00

Lote n.º 1.22 350,00 200,00 200,00 150,00 1 4,00 205,20 1 2 70,00

UE02

Lote n.º 2.01 350,00 100,00 200,00 250,00 2 8,00 205,20 1 2 70,00

Lote n.º 2.02 350,00 150,00 150,00 200,00 1 6,00 205,15 2 1 70,00

Lote n.º 2.03 350,00 200,00 200,00 150,00 1 8,00 205,10 1 2 70,00

Lote n.º 2.04 350,00 100,00 100,00 250,00 1 4,00 205,10 1 2 70,00

Lote n.º 2.05 350,00 200,00 200,00 150,00 1 6,00 205,05 2 1 70,00

Lote n.º 2.06 350,00 150,00 250,00 200,00 2 8,00 205,05 1 2 70,00

Lote n.º 2.07 350,00 200,00 200,00 150,00 1 6,00 205,05 1 2 70,00

Lote n.º 2.08 350,00 100,00 200,00 250,00 2 8,00 205,05 1 2 70,00

Lote n.º 2.09 350,00 150,00 150,00 200,00 1 6,00 205,10 1 2 70,00

Lote n.º 2.10 350,00 100,00 100,00 250,00 1 4,00 205,15 1 2 70,00

Lote n.º 2.11 350,00 200,00 250,00 150,00 2 8,00 205,15 1 2 70,00

Lote n.º 2.12 350,00 100,00 100,00 250,00 1 6,00 205,25 2 1 70,00

Lote n.º 2.13 350,00 150,00 150,00 200,00 1 4,00 205,30 1 2 70,00

Lote n.º 2.14 350,00 200,00 200,00 150,00 1 6,00 205,40 1 2 70,00

Lote n.º 2.15 350,00 150,00 250,00 200,00 2 8,00 205,10 2 1 70,00

Lote n.º 2.16 350,00 200,00 200,00 150,00 1 4,00 205,10 1 2 70,00

Lote n.º 2.17 350,00 100,00 100,00 250,00 1 6,00 205,00 1 2 70,00

Lote n.º 2.18 350,00 200,00 225,00 150,00 2 8,00 205,00 2 1 70,00

Lote n.º2.19 350,00 150,00 150,00 200,00 1 6,00 204,95 1 2 70,00

Lote n.º 2.20 350,00 100,00 100,00 250,00 1 4,00 204,95 1 2 70,00

Lote n.º 2.21 350,00 200,00 200,00 150,00 1 6,00 204,95 1 2 70,00

Lote n.º 2.22 350,00 150,00 300,00 200,00 2 8,00 205,00 1 2 70,00

Lote n.º 2.23** 350,00 100,00 100,00 250,00 1 4,00 205,25 1 2 70,00

Lote n.º 2.24** 350,00 150,00 150,00 200,00 1 6,00 205,15 1 2 70,00

UE03

Lote n.º 3.01 1012,12 600,00 600,00 412,12 1 4,00 208,00 3 4 202,42

Lote n.º 3.02 1172,63 600,00 900,00 572,63 2 8,00 207,70 5 2 234,53

Lote n.º 3.03 1333,03 600,00 600,00 733,03 1 6,00 207,60 3 4 266,61

Lote n.º 3.04 1415,59 600,00 600,00 815,59 1 8,00 207,50 3 4 283,12

Lote n.º 3.05 1415,59 600,00 600,00 815,59 1 6,00 207,50 3 4 283,12

Lote n.º 3.06 1415,59 600,00 600,00 815,59 1 8,00 207,10 3 4 283,12

UE04

Lote n.º 4.01 350,00 200,00 300,00 150,00 2 8,00 207,20 2 1 70,00

Lote n.º 4.02 350,00 150,00 150,00 200,00 1 6,00 207,45 1 2 70,00

Lote n.º 4.03 350,00 200,00 300,00 150,00 2 8,00 207,10 2 1 70,00

Lote n.º 4.04 350,00 100,00 100,00 250,00 1 6,00 207,60 1 2 70,00

Lote n.º 4.05 350,00 150,00 150,00 200,00 1 4,00 207,10 1 2 70,00

Lote n.º 4.06 350,00 200,00 400,00 150,00 2 8,00 206,65 2 1 70,00

Lote n.º 4.07 350,00 150,00 150,00 200,00 1 6,00 206,85 1 2 70,00

Lote n.º 4.08 350,00 200,00 400,00 150,00 2 8,00 206,65 2 1 70,00

Lote n.º 4.09 350,00 150,00 150,00 200,00 1 4,00 206,65 1 2 70,00

Lote n.º 4.10 350,00 200,00 200,00 150,00 1 6,00 206,30 1 2 70,00

Lote n.º 4.11 350,00 100,00 100,00 250,00 1 4,00 206,85 1 2 70,00

Lote n.º 4.12 350,00 200,00 400,00 150,00 2 8,00 206,90 2 1 70,00

Lote n.º 4.13 350,00 150,00 150,00 200,00 1 6,00 207,25 1 2 70,00

EUE 01 1180,81 1032,60 2065,20 148,21 2 8,00 206,90 5* 35* n/a0

EUE 02 1271,48 884,02 1768,04 387,46 2 6,00 209,50 0 35 n/a

EUE 03 1682,38 1109,53 1664,30 572,85 2 10,00 206,05 7 3 n/an/a

Unidade de 
Execução

Designação do 
Lote

Área de 
Implantação (m2) 

(acima do solo)

Área de 
Construção (m2)

Área de 
Logradouro 

(Espaço Livre Privado)

Altura da 
Edificação (m)

Cota de Soleira 
(Cota Altimétrica)

Nº Lugares de 
Estacionamento 

Privado 

Nº Lugares de 
Estacionamento 

Público 

Área Verde 
mínima (m2)

Espaços de Uso 
Especial 

* Lugares de estacionamento previstos em EVP 01; ** A executar após anulação da via provisória da UE01
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ÍNDICES LÍQUIDOS PARA LOTES DE ATIVIDADES ECONÓMICAS (1)

(1) Este quadro serve para demonstrar o cumprimento dos Índices previstos no PDM. 
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UE01

Lote n.º 1.01 0,57 4,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.02 0,43 2,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.03 0,43 1,71 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.04 0,29 2,29 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.05 0,43 1,71 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.06 0,57 3,43 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.07 0,43 1,71 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.08 0,57 4,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.09 0,29 1,14 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.10 0,43 2,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.11 0,57 4,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.12 0,43 2,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.13 0,57 2,29 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.14 0,29 1,71 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.15 0,43 3,43 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.16 0,57 3,43 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.17 0,29 2,29 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.18 0,57 2,29 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.19 0,43 3,43 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.20 0,57 3,43 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.21 0,29 2,29 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 1.22 0,57 2,29 0,20 0,03 0,10

UE02

Lote n.º2.01 0,29 2,29 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.02 0,43 2,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.03 0,57 4,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.04 0,29 1,14 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.05 0,57 3,43 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.06 0,43 3,43 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.07 0,57 3,43 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.08 0,29 2,29 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.09 0,43 2,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º2.10 0,29 1,14 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.11 0,57 4,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.12 0,29 1,71 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.13 0,43 1,71 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.14 0,57 3,43 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.15 0,43 3,43 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.16 0,57 2,29 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.17 0,29 1,71 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.18 0,57 4,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.19 0,43 2,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.20 0,29 1,14 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.21 0,57 3,43 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.22 0,43 3,43 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.23* 0,29 1,14 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 2.24* 0,43 2,57 0,20 0,03 0,10

*A executar após anulação da via provisória da UE01

Unidade de 
Execução

Designação do 
Lote

Índice de 
Ocupação do 

Solo (Io)

Índice 
Volumétrico 

(Iv)

Índice mínimo para 
verde (Ivm)

Índice para 
Estacionamento 

(Iem)

Índice para 
Arruamentos 

(Iam)
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ÍNDICES LÍQUIDOS PARA LOTES DE ATIVIDADES ECONÓMICAS (1) (CONTINUAÇÃO)

(1) Este quadro serve para demonstrar o cumprimento dos Índices previstos no PDM. 
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UE03

Lote n.º 3.01 0,59 2,37 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 3.02 0,51 4,09 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 3.03 0,45 2,70 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 3.04 0,42 3,39 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 3.05 0,42 2,54 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 3.06 0,42 3,39 0,20 0,03 0,10

UE04

Lote n.º 4.01 0,57 4,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 4.02 0,43 2,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 4.03 0,57 4,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 4.04 0,29 1,71 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 4.05 0,43 1,71 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 4.06 0,57 4,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 4.07 0,43 2,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 4.08 0,57 4,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 4.09 0,43 1,71 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 4.10 0,57 3,43 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 4.11 0,29 1,14 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 4.12 0,57 4,57 0,20 0,03 0,10

Lote n.º 4.13 0,43 2,57 0,20 0,03 0,10

Unidade de 
Execução

Designação do 
Lote

Índice de 
Ocupação do 

Solo (Io)

Índice 
Volumétrico 

(Iv)

Índice mínimo para 
verde (Ivm)

Índice para 
Estacionamento 

(Iem)

Índice para 
Arruamentos 

(Iam)
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6. Considerações finais

O Plano constitui o resultado de um conjunto de princípios e conceitos de projeto apresentados ao concurso público que deu

mote ao procedimento de planeamento. A presente solução responde às necessidades e aspirações da população da Amareleja,

do Município  de  Moura e  da região  do Alentejo.  No quadro  de uma crise  financeira  profunda,  a  criação  desta  nova  área

industrial criará a oportunidade para que o tecido social e financeiro da Amareleja se sedimente, abrindo uma  oportunidade

para que se estabeleça um novo sistema de relações raiano e intermunicipal.

A identidade de um lugar não acaba de um dia para o outro. Só se perde quando já não há gente para a construir. 

Este Plano de Pormenor é um instrumento na inversão do processo de desertificação e desincentivo naquela que em tempos foi

considerado a maior aldeia de Portugal, através da criação de condições para o desenvolvimento de atividades produtivas e

serviços. Na procura de um território diversificado, atrativo e sustentável para viver e trabalhar. 
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7. Anexo
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