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Preâmbulo 

 
 

O objetivo principal deste Plano consiste na criação de um determinado número de balizas de modo a 

enquadrar o crescimento e o desenvolvimento urbanístico da Aldeia da Estrela, no sentido de 

harmonizar o embate entre a preservação e valorização das qualidades paisagísticas e a curiosidade 

turística que a aldeia, transformada em península nas margens do Alqueva, tem vindo a suscitar. 

 

Haverá ainda que considerar, no desenvolvimento futuro que o Plano permite, anuncia e limita, a 

sustentabilidade e o equilíbrio, quer da precária  estrutura urbana hoje existente quer do novo sistema 

ecológico que a rodeia quer, ainda e sobretudo, da população que já a habita e daquela que se espera 

venha a curto prazo a repovoá-la. 

 

A escala da intervenção e um saudável balanço e mistura de atividades, foram, então, os fatores que 

mais estiveram presentes na elaboração deste Plano. 

 

Pretende-se que as diversas peças de equipamentos (do hoteleiro ao restaurativo, do lúdico ao 

cultural, do diário ao mais excecional) adquiram uma escala adequada à dimensão da aldeia hoje 

existente, mais do que a que resultasse de uma previsão muito otimista de capacidade de atração. 

Resumidamente, e como exemplo da filosofia que presidiu à elaboração do Plano, diríamos ser 

preferível que uma pequena Pousada (com cerca de 25 quartos) esteja permanentemente  ocupada, e 

inclusive com lista de espera ao longo do ano, que propor uma maior estrutura hoteleira que, 

eventualmente, viesse a ter taxas de frequência variáveis entre o quase completo e o quase vazio; 

saliente-se, no entanto, que o desenho da Pousada (com dois corpos de quartos separados) irá 

permitir uma gestão equilibrada em função da frequência de ocupação. 

 

Do mesmo modo para os restaurantes, a(s) piscina(s) e os ateliers para artesãos. 

 

Se o sucesso se instalar entre os visitantes da Estrela, isso será bom certamente para a aldeia e para 

os seus habitantes, mas esse sucesso ficará sempre a dever-se à firme manutenção de uma 

determinada dimensão e qualidade urbanas, equilíbrio que grandes enchentes ou romarias, 

certamente, poderiam vir a destruir. 

 

Ainda dentro do espírito que norteou a intervenção e em ordem à sustentabilidade futura da atividade 

principal que se adivinha hoje poder vir a constituir a matriz económica da aldeia, e referimo-nos ao 

Turismo, pensamos que também a materialização do Plano deverá concorrer para a criação de outro 

tipo de mais-valias nesse campo. 
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É sabido como hoje, muitas cidades e aglomerados urbanos por essa Europa fora encaram a 

Arquitetura como o ponto principal de atração para o chamado "Turismo Cultural". Há inclusive hoje 

uma expressão, corrente entre os autarcas, os arquitetos  e todos aqueles que estudam o fenómeno 

urbano, que define este tipo de valores: "o efeito Bilbao" -- com referência explícita ao facto de Frank 

Gehry ter assinado o projeto do Museu Guggenheim de Bilbao, inaugurado em 1997, facto que terá, 

mediática e estatisticamente, impulsionado expressivamente a atividade turística na antiga "capital da 

indústria do ferro e do aço" do País Basco. 

 

Apontando, obviamente, para escalas muito mais delicadas, este Plano, partilha, contudo, da veleidade 

de supor que a qualidade arquitetónica dos Projetos que forem sendo levados a cabo, constituir-se-ão 

num fortíssimo contributo, quer para um quotidiano mais rico das populações da Estrela quer para a 

manutenção de um fluxo contínuo de curiosidade e interesse por parte de um tipo de turismo, não só 

mais exigente, mas também, e sobretudo, com grande capacidade de divulgação e influência na 

opinião pública. 
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1. Introdução 

 

"O projeto como um lugar, um mirante, de onde se possa ver a realidade, antes de tudo, como uma 

projeção futura." 

Paulo Mendes da Rocha 

 

Diz respeito este Relatório ao enquadramento e justificação das principais medidas e disposições propostas 

no Plano de Pormenor da Aldeia da Estrela, de que é parte integrante. 

 

1.1 Enquadramento da Aldeia da Estrela  

 

"Estrela é a aldeia ribeirinha que estabelece a mais estreita relação com o plano de água da albufeira. 

Localizada no troço central da sua zona livre, configura-se como uma península proeminente, no extremo 

da cumeada que divide a confluência da Ribeira de Alcarrache, a norte, da ribeira do Zebro, a sul, o que lhe 

permite estabelecer uma relação visual alargada com as margens da albufeira."
1
 

 
 
A Aldeia da Estrela, pequeno aglomerado populacional pertencente ao concelho de Moura (a cerca de 6 Km 

da Póvoa de S. Miguel, freguesia a que pertence), até há pouco tempo de características quase 

exclusivamente rurais, foi profundamente abalada geográfica, social e economicamente como resultado da 

subida das águas do Alqueva. 

 

 

Instalada sobre a linha de festo e alguns promontórios de um conjunto de montes, a partir dos quais a 

população dominava visualmente todo o território agrícola em volta, a pequena aldeia viu-se transformada, no 

espaço de um ano, numa península, rodeada de água por todos os lados exceto por aquele que 

significativamente, apesar de tudo, sempre a tinha ligado às aldeias e cidades da região – o istmo coincidindo 

com o caminho municipal 1005, que sempre conduzira para fora do povoado. 

 
 
O resultado deste acontecimento — colateral em relação aos objetivos que estiveram na génese da 

construção da barragem do Alqueva —, se, por um lado, se saldou numa extraordinária mais-valia 

paisagística que veio trazer à aldeia um enquadramento a todos os títulos excecional é, por outro, 

responsável pela disfunção social que hoje ocorre na Estrela, somada a uma (no mínimo) difusa sensação de 

desconforto em relação ao futuro que atravessa grande parte das preocupações dos seus habitantes. 

 

 

                                                

1 Plano de Pormenor da Estrela: Consulta para a elaboração do Plano; Caderno de Encargos. EDIA/Gestalqueva, março 

2004, p. 3 
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1.1.1  Enquadramento histórico 

 

O lugar da Estrela situa-se a cerca de 2 km da margem esquerda da confluência da ribeira de Alcarrache com 

o rio Guadiana, e dista 9 km da sede de freguesia e 24 km da sede do concelho.  

 

Na publicação “Amareleja, rumo à sua História”, o Padre Lobato refere a possibilidade deste povoado 

encontrar as suas origens numa povoação castreja, situada mais a Sul da atual. 

 

 A origem do povoamento da Estrela é posterior a 1527, uma vez que o recenseamento efetuado nessa data 

ainda não menciona a existência deste aglomerado. Terá sido provavelmente a partir dos finais do século XVI 

que as primeiras habitações começam a surgir em torno da Igreja, presente no coração de todos os 

aglomerados. 

 

A Igreja da Estrela foi, ao que tudo indica, a matriz do lugar com o mesmo nome, integrando-se na freguesia 

de Póvoa de São Miguel desde 18882. A igreja desenvolve-se longitudinalmente, com nave única e capela-

mor. A fachada principal é marcada, apenas, pela abertura do portal de verga reta e frontão triangular em 

cantaria. A empena é coroada por pináculos e, do lado esquerdo, num plano ligeiramente recuado, ergue-se 

a sineira. Avaliando os frescos e ogivas da Capela-mor podemos dizer que a igreja da Estrela foi construída 

nos finais do século XVI, e a pia batismal apresenta uma decoração “tipo corda” típica do período manuelino3. 

A imagem da padroeira data do século XVIII. Na capela-mor podemos apreciar alguns frescos alusivos aos 

evangelistas, e ao longo da abóbada vários motivos se misturam, representando a Paixão do Senhor, o 

Espírito Santo e a Senhora da Estrela. Caracterizado por uma enorme depuração, este templo, que é 

antecedido por um adro de dimensões reduzidas, encontra-se implantado no centro da Estrela. O pequeno 

adro apresenta calçada feita com seixos rolados da ribeira, onde estão representadas através de composição 

com pedrinhas brancas, duas rosas dos ventos. 

 

A igreja teria constituído a matriz da povoação, que em 1758 teria alguns vizinhos, que totalizavam 35 fogos, 

se bem que a maior parte da população habitava nos montes sobranceiros. Sabemos que o terramoto de 

1755 não causou grandes prejuízos no templo e nas edificações circunvizinhas, através das memórias 

paroquiais“…igreja e algumas cazas desta freguesia padeceram algumas ruínas de pouca concideração, mas 

ao prezente se acham redeeficadas”. 

Nesta igreja existiram 2 irmandades:  a de Nossa Senhora do Rosário e a do Santíssimo Sacramento. Esta 

última teve uma receita de 54.470 réis no ano de 1806. As duas igrejas pertenceram ao Bispado de Évora até 

1700 altura em que passaram para o Bispado de Beja. 

 

 

 

                                                

2 Luís Arez do Carmo"Consolidação e beneficiação da igreja de Nossa Senhora da Estrela - Moura", relatório de 

acompanhamento de obras, 2006. 

3 Diagnóstico e proposta de intervenção nos frescos da Igreja da Estrela – Moura, Empresa Mural da História, 1997. 
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No século XIX terá sofrido uma importante intervenção que consistiu na ampliação da nave e em novas 

pinturas no teto e paredes que estão registadas numa das pinturas que tem a data de MDCCCLVI (1856). 

Encimando o arco da capela-mor encontra-se uma inscrição: 

 

“Obra que sefez assenhoura daestrela anno de mdccclvi contribuirom commais fervor eacatamento 

estepovvo jvnto eos lavradores qve tambem contribvio ovilm.º isselenticimo d. Joseph xavier cirveira isouza 

bispo de beja ivdirector foi francisco ignacio doliveira marecas prior de santo agostinho emmoura”. 

 

 

Em 1884 o inventário de bens desta igreja revela a existência de muita prata e ouro, assim como várias 

casas. De entre os bens desta igreja paroquial encontrava-se um terreno conhecido como a “courela da 

senhora”, que era arrendada em hasta pública. 

 

Atualmente, as águas do Rio Guadiana envolvem a povoação graças à Barragem de Alqueva, convidando a 

população a desfrumeados do século XVIII onde “…nos mezes de junho, julho e agosto tomam algumas 

pessoas banhos mandados applicar pelos médicos, com que experimentam saúde nos seos males”. 

 

1.1.2  Prospeção Arqueológica 

 

No âmbito do Plano de Pormenor da Aldeia da Estrela foi realizado, pela equipa de arqueologia da Câmara 

Municipal de Moura, uma prospeção arqueológica. 

 

Esta prospeção abrangeu toda a área afeta ao Plano de Pormenor. 

 

A equipa era constituída por uma arqueóloga – Vanessa Gaspar, por duas assistentes operacionais de 

arqueologia – Luísa Almeida e Marta Coelho – e, por cinco trabalhadores indiferenciados – Ana Silva, Carlos 

Valério, Ilda Esperança, Nelson Zambujo, Rogério Henriques. 

 

A prospeção arqueológica foi realizada em dois dias – 29 e 30 de novembro de 2011. 

 

A metodologia adotada consistiu no posicionamento em linha dos vários elementos da equipa, com um 

espaçamento entre eles de cerca de três metros. Foram recolhidos, como amostragem, alguns fragmentos 

cerâmicos de cronologia recente – século XX. 

 

Foram consultados alguns moradores da aldeia da Estrela no sentido de nos poderem fornecer algumas 

informações sobre as tradições locais, dados que poderiam vir a ser pertinentes para uma leitura do 

Património local. No entanto, à exceção da igreja e do cemitério não nos foi referenciado qualquer outro local 

associado a vivências passadas.  
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Após a prospeção arqueológica em toda a área afeta ao Plano de Pormenor da Aldeia da Estrela não foi, por 

nós, detetado qualquer vestígio arqueológico. 

 

Foi tida especial atenção aos sítios Estrela 3 (CNS 22299) e Estrela 4 (CNS 27858), muito embora se 

encontrem fora da área do Plano de Pormenor e, abaixo ou ao Nível de Pleno Armazenamento da Albufeira 

de Alqueva (NPA) – cota 152. 

 

As áreas adjacentes às referências Estrela 3, como “habitat moderno (…) com vestígios de materiais de 

construção”, e Estrela 4, com um “percutor de anfibolite à superfície”, foram igualmente observadas não 

tendo sido confirmada, pela equipa de Arqueologia da Câmara Municipal de Moura, a presença de qualquer 

vestígio arqueológico. 

 

Em virtude da igreja de Nossa Senhora da Estrela estar em vias de classificação, que a dotará de uma Zona 

Especial de Proteção, reafirma-se a imprescindibilidade do acompanhamento arqueológico na área afeta à 

Zona Especial de Proteção – anexo planta 1/1000. 

 

Consideramos ser fundamental a inclusão de medidas de salvaguarda do património arqueológico que 

eventualmente venha a ser posto a descoberto aquando da fase de obra associada ao Plano de Pormenor. 

 

Por tal foi considerado: 

 

Obrigatoriedade de acompanhamento arqueológico nos trabalhos de construção da rede de infraestruturas; 

Obrigatoriedade de acompanhamento arqueológico nas construções que envolvam remoção e revolvimento 

de solos; 

Obrigatoriedade de acompanhamento arqueológico de obra na área afeta à futura Zona Especial de Proteção 

da igreja de Nossa Senhora da Estrela; 

O aparecimento de qualquer achado arqueológico fortuito deverá ser comunicado à Câmara Municipal de 

Moura e à entidade de tutela competente ou à autoridade policial. As obras no local deverão ser suspensas 

até à definição das medidas de salvaguarda patrimonial a implementar. 
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1.2 Objetivos Gerais 

 

Foi objetivo da EDIA (Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva), ao contratar este Plano de 

Pormenor (no âmbito das contrapartidas protocolizadas com a Câmara Municipal de Moura), que, "face à 

excecionalidade da situação e à radical mudança paisagística (mas também ambiental e social) [...] surgisse 

uma resposta igualmente excecional e [...] exemplar em termos de metodologia e resultados, no modo de 

lidar com problemas semelhantes." 4 

 

Um Plano de Pormenor que pudesse orientar o futuro crescimento físico da aldeia, enquadrando a previsível 

procura turística que já se faz sentir, de modo a acudir às problemáticas que esse novo destino trará ao 

povoado, reencaminhando, em simultâneo, uma população sem grandes horizontes de trabalho (a maioria 

ocupava-se da agricultura nos campos hoje alagados), para uma atividade nova, cujo êxito também muito 

dependerá de um dinâmico apoio de proximidade. 

 

 

Como refere o sociólogo Rodrigo Duarte Rosa5  
 

"[...] Em virtude do alagamento, são agora bem mais precárias as condições, quer das famílias cuja 

economia doméstica dependia total ou parcialmente da exploração de terra hoje submersa quer da 

população que trabalhava em regime assalariado nas propriedades alagadas. Ou seja, em consequência 

do alagamento, que provocou a escassez de terra e de possibilidades de encontrar trabalho, surge a 

necessidade de procurar noutros lugares, não tanto as condições que uma vida no campo não proporciona, 

mas o emprego que quem vive na Estrela pura e simplesmente não encontra."  

 
Por outras palavras, um Plano que possa, realisticamente, desenhar (em todos os sentidos), um futuro 

próximo para a aldeia, onde uma nova atividade – o turismo – venha a produzir a riqueza necessária para lhe 

garantir sustentabilidade. 

 
"'O futuro desta aldeia passa exatamente pelo turismo. Tem de ser, porque não temos outra solução. Esta 

pequena península tem tudo para ser um pólo de atração ao turismo, se forem criadas as condições'. São 

palavras de um habitante entrevistado que desde logo se destacou pelo assumido esclarecimento face aos 

desafios que uma futura aposta no turismo pode reservar à aldeia."
6
 

 

A intervenção tem em consideração que não existem riscos naturais, ambientais e tecnológicos na área de 

intervenção do PP,  de acordo com o Manual para Elaboração, Revisão e Análise de Planos Municipais de 

Ordenamento do Território na Vertente da Proteção Civil elaborado pela ANPC. 

                                                

4 Idem, p. 2 

5 Rodrigo Rosa, 2005, "Inquérito Sociológico à população da Estrela" [Estudo sociológico elaborado no âmbito do Plano de 

Pormenor da Aldeia da Estrela], p. 19 

6 Idem, pp 20 e 21 
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2. Avaliação da Situação 

 

2.1. Análise 

 

"Para conseguir este lar 

onde vivo radiante 

amargos dias passei 

tive de ser emigrante"
7
 

 
Entre o relativo conforto económico do regresso da emigração e a austera atividade agrícola hoje 

impossibilitada, a aldeia foi permanecendo praticamente imóvel e deserta até à chegada das águas do 

Alqueva. 

 
"A Estrela conta atualmente com pouco mais de cem habitantes, sendo que parte da população ou está 

emigrada ou passa temporadas, mais ou menos longas, fora da aldeia. Trata-se de uma população 

envelhecida, como se observa na estrutura etária da amostra. Enquanto menos de um quarto dos 

habitantes nasceu depois de 1960, mais de um terço nasceu antes de 1940, estando estes últimos 

praticamente todos na reforma. "
8 

 

 
Não terá sido estranho ao "lifting" que a aldeia tem vindo a sofrer mais recentemente, algumas das 

indemnizações que os pequenos proprietários receberam como compensação pela subida das águas por 

sobre os seus campos, pomares e hortas. 

 
"Hoje a economia doméstica não pode depender tanto da exploração agrícola familiar, na medida em que o 

dinheiro obtido com as indemnizações muito dificilmente compra terra nas redondezas, entretanto 

inflacionada pela sua súbita escassez."
9 

 

 
Um certo credo generalizado que a chegada de forasteiros iria ser acompanhada por procura de casas na 

aldeia — sobretudo junto daqueles a quem, a idade e os filhos estabelecidos noutras paragens, levariam a 

pensar que a Estrela já nada mais lhes tinha para dar — terá, provavelmente, feito surgir a venda do pequeno 

património como uma solução interessante no rescaldo da trágica mudança de paradigma. As indemnizações 

terão ajudado, então, a um certo impulso "modernizador" que atravessa toda a aldeia. Para outros, ou para 

alguns dos mesmos, a "modernização" das casas terá correspondido a um desejo profundo e antigo, a 

pequena indemnização surgindo como a oportunidade sempre  até  aí negada, de  um maior conforto,  

higiene, "beleza"  e status. O que é certo é que a maioria das casas (cerca de 60%) apresenta hoje um 

aspeto quase novo ou recém construído. 

                                                

7 Manuel da Ascenção Rico [Inscrição numa casa na rua principal da Aldeia da Estrela] 

8 Rodrigo Rosa. Ibidem, pp. 4 e 5 

9 Idem, p. 9 
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"O investimento feito nas habitações que ergueram na aldeia [estas pessoas, que saíram do País 'em 

busca de uma vida menos dura'], bem como toda a lógica da casa, visam finalmente atestar o seu sucesso 

numa estratégia de distinção social no interior da comunidade: casas construídas na rua mais exposta e 

em parcelas maiores, permitindo um pequeno jardim como espaço de transição para a rua; vedações onde 

se investe toda a simbólica de representação que a casa proporciona (o ferro fundido terminando em seta); 

anexos construídos posteriormente duplicam as cozinhas e salas de estar da casa inicial, à qual é hoje 

atribuído o exclusivo papel de representação e receção; alpendres elevados e proliferação de materiais 

(azulejos, mosaicos, corrimãos) e de divisões com áreas amplas em edifícios mais altos (a construção do 

primeiro andar e sótão é suficiente para produzir imponência, fazendo sobressair estas habitações da 

generalidade das casas, de piso térreo)."
10

  

 
Extraídos do reduzido catálogo da simbólica de representação contemporânea portuguesa, amadurecidos por 

muitos anos de incómodos pés direitos, frágeis coberturas estruturadas a madeira por cima das perigosas 

lareiras e de repetitivos cuidados de perpétua caiação, chegaram os múltiplos sinais exteriores que, aos 

nossos olhos ávidos de arquitetura popular, soam com agressividade: os panos de azulejo em vez da cal, 

desperdícios de mármore a compor laváveis envazamentos, as tintas de óleo texturadas "para durarem 

mais"; em vez da que considerávamos modesta mas "exata" proporção alentejana, os pés direitos 

suburbanos da "vivenda de dois pisos, quatro frentes e jardim"; em vez dos (imaginados) honestos telhados 

de aba e canudo balançando em beiral simples sobre a rua, a espessura das grossas lajes de betão sobre as 

quais se deitam as múltiplas águas resplandecentes de "telha lusa", ou onde sobressaem chaminés novas e 

com desenhos ao desafio, simbolizando esse virar de página de existências difíceis que, agora, a água e o 

vazio que instaurou, vieram tornar de novo absurdas. 

 

É neste registo realista, no entanto, que nos interessou iniciar a proposta de intervenção. 

 

A Aldeia da Estrela, o seu construído, não constituem um conjunto notável. O que resta de um modesto 

povoado alentejano, pobre, de raiz rural, não é suficiente, sequer, para se instituir como coleção, um registo 

que pudesse transmitir memória, um agrupamento que, por qualquer razão, surgisse exemplar. 

 
"Desenvolvida ao longo da estrada e rua estabelecida na cumeada, constitui uma estrutura urbana 

orgânica muito frágil – singularizada no Largo 1º de maio, cruzamento de caminhos onde se destaca a 

Igreja modesta com o pequeno adro sobrelevado – e que se descaracteriza através das novas construções 

em curso."
11

 

 

 

 

                                                

10 Idem, pp. 10 e 11 

11 Plano de Pormenor da Estrela: Consulta para a elaboração do Plano; Caderno de Encargos. EDIA/Gestalqueva, março 

2004, p.2 
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A rede de ruas, muito esquemática, tem um caráter quase só funcional, com a rua principal caminhando por 

sobre o festo dos montes, espinhando-se, tentativamente, por sobre os promontórios a sul que hoje apontam 

à água. Nenhum espaço público com alguma notoriedade a pontua, nem uma praça, nem um largo, nem um 

pequeno jardim. 

 

As modernizações de caráter já muito (sub) urbano dominam o perfil estabilizado da aldeia com os quintais 

desmazelados e pobres a escreverem, numa vista da água, uma imagem pouco interessante e consistente 

do todo. 

 

Nada, a não ser o enorme espelho líquido agora em volta, contribui para uma identificação, uma sinalização, 

uma caracterização da aldeia, que a torne distinta de outras, mais ou menos anónimas, que povoam o 

Portugal mais recente. 

 

E no entanto é assim que vive aquela população, naquele espaço físico que se habituaram a amar, naquele 

construído de que são autores coletivos, naquela situação mais real que imaginária, mais pragmática que 

pitoresca. 

 
"Comparam a sua situação com a Luz e ficam aliviados: 'Não tivemos que largar as nossas casas, que têm 

um valor sentimental muito grande, por serem as casas onde nascemos'."
12 

 

 

Nada, também, nos autorizou a questionar os caminhos pessoais que conduziram ao existente. 

 

Tudo, no entanto, tentámos fazer para que o que existe possa adquirir outro(s) brilho(s) no contágio com 

novo, para que a imprescindibilidade da sua urgência, para salvar economicamente o lugar, possa vir a 

produzir novos sentidos, encontros, significados. 

 

 

Procurámos uma perspetiva inclusora, ao invés de uma mais sobranceira ou culturalista. Como refere Robert 

Venturi, 

 
"Os arquitetos perderam o costume de contemplar sem espírito de crítica o ambiente, porque a moderna 

arquitetura ortodoxa é progressista, para não dizer revolucionária, utópica e progressista; não está 

satisfeita com as condições existentes. A arquitetura moderna tem sido tudo menos tolerante. Os arquitetos 

preferiram mudar o meio ambiente a valorizá-lo."
13

 

 
 
 

                                                

12 Rodrigo Rosa. Ibidem, p. 32 

13 Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour (1977). Learning from Las Vegas. Cambridge (Mass): The MIT 

press 
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Ou José Pedro Vicente, 

 
"O projetar, qualquer que seja o plano factual do entendimento, sempre terá que ser, inclusor, jamais se 

situando por exclusão – ou na exclusão. Construir – porque habitar – é fazer parte e ser parte; não o estar 

à parte."
14

 

 
Olharemos o existente como se olha a nobreza de um casco histórico vivo; em volta a água e o resto, esse 

"resto" resgatando possibilidades de completamento. 

 
"Ora, em primeiro lugar, é nos sentimentos de ameaça à identidade e à própria sobrevivência da 

comunidade que encontramos, respetivamente, um desejo de qualificação e requalificação do espaço 

aldeão, por um lado, e uma recetividade à instalação de “pessoas novas” na Estrela, por outro. Em 

segundo lugar, perante a problemática ausência de emprego nas proximidades, é compreensível não só o 

entusiasmo em relação à aposta que venha a ser feita no turismo do rebordo da lagoa e na subsequente 

criação de novos postos de trabalho, mais apetecíveis pela sua proximidade em relação à aldeia - e, 

porventura, pela alternativa que constituem à dura vida do campo -, mas também a consciencialização da 

importância da recetividade dos habitantes face aos eventuais visitantes, já que estes são considerados 

potenciais consumidores dos produtos e serviços que a aldeia possa ter para oferecer."
15

 

 

 

 

2.2. Estrutura da propriedade 

 

Verifica-se, na área de intervenção do Plano de Pormenor, a existência de 157 propriedades correspondendo 

a 107 proprietários, com as seguintes participações a nível da implementação do plano: 

 

- 88 propriedades manterão os seus limites; 

- 18  propriedades serão expropriadas na totalidade (5 das quais fazem parte do processo de realojamento 

junto ao largo 1º maio), caso não haja lugar a aquisição pela via do direito privado; 

- 36 propriedades serão parcialmente expropriadas, caso não haja lugar a aquisição pela via do direito 

privado; 

- 15 propriedades farão parte do processo de reparcelamento; 

 

Relativamente às propriedades que farão parte do processo de reparcelamento, elas perfazem 100 670m2 , o 

que representa 37,75% da área total do Plano. 

 

 

 

                                                

14 José Pedro Vicente (1979). Manuel Vicente: o exercício da cidade. Lisboa: A.R.C.O.: Ed. MV 

15 Rodrigo Rosa. Ibidem, p. 36 
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2.3. Enquadramento no PDM 

 

O Plano de Pormenor é compatível com o PDM de Moura conforme publicado em Diário da República – I 

Série-B de 23 de fevereiro de 1996, alterado e republicado pelo Aviso nº964/2011 do Município de Moura 

constante no Diário da Républica -II Série - nº6, de 10 de janeiro de 2011, com as alterações resultantes da 

Resolução do Conselho de Ministros nº 27 de 2003, e nomeadamente com os artigos 25º e 28º onde são 

estabelecidos os índices para o enquadramento das áreas habitacionais, sendo a Estrela considerada um 

aglomerado inserido nas “Áreas turísticas” e de baixa densidade populacional (40 habitantes por hectare). 

Quanto ao enquadramento, o referido PDM considera como coeficiente bruto de ocupação do solo o valor de 

0,4, admitindo ainda que o coeficiente líquido possa atingir um índice máximo de 0,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Enquadramento no PROTA 

 

O Plano de Pormenor é compatível com o PROTA (Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo) 

conforme publicado em Diário da República – I Série - de 2 de agosto de 2010 e retificado conforme a 

Declaração de Retificação nº 30-A / 2010 publicado em Diário da República – I Série – nº 192, de 1 de 

outubro de 2010, nomeadamente com os artigos: 182º, alinea b), ponto ii) que indica a Aldeia da Estrela 

como um “Núcleo Urbano de Turismo e Lazer" (NUTL); 181º, que estabelece que os critérios globais de 

qualidade ambiental a ser cumpridos pelos NUTL; e 180º, alínea e), pontos i) a iii) que estabelece os critérios 

de insersão territorial, integração paisagística, qualidade urbanística e ambiental que devem ser consagrados 

pelos NUTL. 
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2.5. Levantamento urbanístico 

 

Foi realizado um levantamento que englobou todas as construções/edifícios da área de intervenção (não 

individualizado cadastralmente, mas construção a construção), tanto das zonas mais consolidadas como nas 

mais dispersas, de forma a ser entendida a importância de cada uma no conjunto do aglomerado.  

Procurou-se, com esta metodologia, ir mais além de uma mera classificação da importância arquitetónica das 

edificações, mas também aproximarmo-nos da forma de organização espacial, social e económica da aldeia.  

 

O levantamento abrangeu as seguintes variáveis: 

- tipologia/função do edifício ou da construção 

- nº de pisos 

- nº de frentes 

- usos 

- caracterização dos logradouros 

- a qualidade das espécies vegetais nele incluídas 

- estado de conservação do edifício 

- os materiais e cores das paredes e coberturas 

- os materiais e cores das caixilharias e portas 

 

Para cada construção/edifício identificado no levantamento foi feita uma ficha que inclui também fotografias 

do mesmo. 

As fichas do levantamento são apresentadas em anexo. 
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3. Proposta 

 

3.1. Objetivos 

 

"[...] a experiência da emigração é sobretudo importante porque as atuais esperanças dos habitantes na 

área abrangida pelo Plano de Pormenor da Estrela podem, de certa forma, comparar-se às anteriores 

expectativas perante as possibilidades que se lhes ofereceram de emigrarem ou migrarem para regiões 

mais apelativas do ponto de vista do emprego."
16

 

 
A nossa proposta tenta sintetizar três momentos em relação à Aldeia da Estrela. 

 
Em primeiro lugar, uma leitura do sítio, do território que contém a aldeia e onde a aldeia se contém e daquilo 

para que o construído e o espaço físico apontam, face à procura das principais linhas de crescimento e 

desenvolvimento do povoado; chamámos-lhe, o que o sítio pede. 

Em segundo lugar, a leitura que a sociologia nos deu dos desejos mais profundos da população, as 

recorrências, as faltas pressentidas, as sugestões de quem habita hoje a aldeia e imagina um futuro 

construído onde se pudesse sentir bem; chamámos-lhe, o que as pessoas desejam. 

 
Finalmente, e em terceiro lugar, a nossa própria intuição, bebida no programa entretanto esquematizado e 

que procurará prever a melhor localização para as várias hipóteses de uma ocupação centrada num turismo 

— tão "ligeiro" quanto a escala da aldeia —, entre iniciativa privada (local ou mais alargada) e pública 

(camarária ou ligada a programas nacionais ou comunitários); chamámos-lhe o que o Plano potencia. 

 
Tentámos, assim, cruzar o pedido (do território) e o desejo (das populações) com as diversas potencialidades 

contidas num desenho suficientemente aberto no sentido de se vir a antecipar às variantes da vida. 

 

 

3.2. Descrição da proposta 

 
Do ponto de vista da estruturação principal que propomos, o Plano conta-se em poucas palavras: ao longo da 

atual rua principal (que acaba hoje em impasse no extremo poente da península) serão criados três pontos 

fortes [pequenas praças, a saber: Praça da Estrela (chegada), Largo da Igreja e a Praça do Sol ou dos 

Ofícios (vendas e artesanato), cuja descrição será feita mais à frente], que recentrarão funcionalmente o 

povoado no sentido nascente/poente.  

 
A rua principal será prolongada, a partir do terceiro ponto (Praça do Sol ou dos Ofícios), transformando-se 

numa "marginal" numa "via de ronda", seguindo o capricho da linha de afastamento de 30 m em relação à 

curva 152 (cota limite de enchimento da albufeira).  

 
 
                                                

16  Idem, p. 18 
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"A solução que reúne mais adeptos junto da população reside na construção de uma estrada alternativa 

passando entre a margem da lagoa e a aldeia. Esta solução não é entendida como beneficiando 

exclusivamente os habitantes da aldeia, como se lê no discurso de um dos entrevistados:  

'Eu achava bem que fizessem a outra estrada para os carros passarem. E que fizessem o pavimento das 

ruas. Não sei se fazem, se não. Estamos na esperança. Essas coisas e outras que interessassem às 

pessoas, que as pessoas gostassem e voltassem'."
17 

 

 
Esta "marginal" volta a reencontrar a rua principal no ponto de partida (Praça da Estrela) permitindo (com um 

único sentido de trânsito), a quem venha de fora, um claro circuito pela aldeia. 

 
Os diversos promontórios que avançam sobre a água, foram nomeados em função dos equipamentos que aí 

foram distribuídos, possibilitando uma construção separada também no tempo, sem o constrangimento de 

"nunca mais se sentir o total da intervenção pronta". Serão, por exemplo, os promontórios do memorial 

(antigo cemitério), da água (piscinas públicas), do pontão de pesca (ligado à pesca de lazer), das pousadas 

(de juventude e sénior), do embarcadouro. 

 

Também as enseadas vão adquirindo nomes, com a  localização de pretextos e equipamentos (a do bar do 

pôr do sol , a das Touradas e a da Associação de Moradores). 

 

Uma ligeiríssima passadeira em madeira dará a volta a toda a aldeia, à cota 153 m, permitindo a peões e 

ciclistas um percurso paisagístico invejável bem como um remate "sólido" e "visível" sobre a  linha de água. 

 
"'Falta um caminho à beira do rio como eu já vi em Genéve e em Zurique. Se tivéssemos esse caminho, 

sempre dávamos uma volta'."
18 

 
 

 

Entre este caminho de passeio marginal, pedonal e ciclável e a linha non-aedificandi dos 30 m, será 

estabelecido um "Parque de Ronda", uma peça paisagística muito apostada nos contrastes entre coberto 

vegetal endémico, caminhos de peões e zonas arborizadas, entrecortado, aqui e ali, pela manutenção de 

hortas privadas que hoje chegam à linha de água. 

 

Uma série de "muros transparentes" (grelhas em tijolo sobrepostas e posteriormente caiadas) deverão rodear 

os quintais mais expostos a partir da água, a norte e a nascente, garantindo transparência aos moradores e 

alguma sistematização visual para quem se aproxime por barco ou passeie pelo "Parque de Ronda". 

 

Uma zona de expansão, maioritariamente localizada no promontório das pousadas, e no promontório do 

embarcadouro, permitirá à aldeia uma "frente" de construção, propositadamente pequena (com 87 "lotes" 

destinados a outros tantos fogos unifamiliares), no sentido de permanecer fiel à escala da aldeia, fazendo, no 

entanto, coincidir esta área com a zona mais central e já, regularmente, densa da Estrela. 

                                                

17 Idem, p. 34 

18 Idem, p. 27 
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"A juventude chega aqui e não encontra coisa nenhuma (...) Eles têm que fazer alguma coisa na Estrela, se 

não isto chega a um certo ponto que fica desabitado em todo o lado'. Por outras palavras, mais do que os 

abalos sofridos na identidade coletiva, paira a ameaça de uma aldeia-fantasma."
19

 

 

 

3.2.1 Praças e estadias estruturantes 
 

Falemos agora, mais detalhadamente, dos momentos estruturantes da proposta, as pequenas praças que 

animam o troço do arruamento principal que pretendemos reequilibrar, bem como os pólos de principal 

equipamento e estadia que bordarão alguns dos promontórios e enseadas. 

 

3.2.1.1     Praça da Estrela 

 

"O problema não é a água, porque disso, nós até gostamos. E a Estrela tem sido muito visitada. Era uma 

terra que não tinha nome e agora tem nome por todo o lado. Até na Internet. Nesse aspeto, tem sido 

mais… pronto, há muita gente a ver a aldeia, e no verão isto é concorrido."
20 

 
 

Situada bem à entrada da aldeia, esta pequena praça pretende, no plano simbólico, dotar o povoado de uma 

curiosidade urbana, de uma especificidade arquitetónica que possa, de um modo simples, fazer perdurar o 

nome da Estrela do imaginário dos seus visitantes. 

 

A força de uma imagem aumenta quando o elemento marcante coincide com uma associação. [...] Mesmo 

a doação de um nome tem um determinado poder, desde que esse seja um nome conhecido e aceite. De 

facto, se pretendermos tornar o nosso ambiente significativo, temos necessidade de uma tal coincidência 

de associação e de imaginabilidade." 21 
 

Os edifícios que definem este espaço completam entre si um desenho de uma estrela de cinco pontas que os 

pavimentos depois deverão sublinhar e animar. 

 

Do ponto de vista funcional, esta praça de chegada, agregará o posto da GNR (base para a vigilância da 

albufeira), um pequeno posto de informações e turismo, uma casa de aluguer de bicicletas, o centro cívico da 

aldeia, um café, bem como uma pequena biblioteca. 

 

"No que toca à instalação de uma biblioteca, a elevada votação (mais de metade da amostra) indicia a 

noção que a população vai tomando da importância da cultura letrada para a formação dos mais novos." 
22

 
 

                                                

19 Idem, pp. 19 e 20 

20 Idem, p. 22 

21 Kevin Lynch (1960). A imagem da cidade. Lisboa: Edições 70, 1982, p. 114 

22 Rodrigo Rosa. Iibidem, p. 33 
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Será a partir desta praça de chegada que os visitantes escolherão dar a volta à aldeia em automóvel ou, pelo 

contrário, estacionarem-nos, atrás, numa zona  discreta, sob uma sombra amiga (parque automóvel para 

cerca de 140 viaturas), partindo, depois, a pé ou bicicleta à descoberta da verdadeira Estrela, tal como 

recomendado pelo PROTA (Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo) conforme publicado 

em Diário da República – I Série - de 2 de agosto de 2010 e retificado conforme a Declaração de Retificação 

nº 30-A / 2010 publicado em Diário da República – I Série – nº 192, de 1 de outubro de 2010, nomeadamente 

com o artigo 181º, alínea b). 

 

 

3.2.1.2     Largo da Igreja 

 

 

"Por outro lado, há o largo em frente da igreja, o Largo 1º de maio, todo ele preenchido pelo pavimento 

betuminoso e que, na prática, é mais um entroncamento de passagem de automóveis e peões do que um 

lugar que convide a estar. Apesar de tudo, este é considerado o centro da aldeia. Afinal, é aí que se situa o 

único monumento da Estrela: a igreja. No passado, os bailes de verão decorriam no largo. Atualmente, por 

altura da festa da Nossa Senhora, monta-se um palco 'onde toca um conjunto e as pessoas dançam'. De 

resto, este é um largo de bancos ou árvores inexistentes que os habitantes quotidianamente trocam por um 

pequeno recanto à entrada da aldeia, onde um banco por baixo de uma das poucas árvores plantadas nas 

ruas quase nunca é suficiente para o número de homens que aí se concentra."
23 

 
 

Para este largo, propõe-se uma metodologia um pouco mais radical: o seu aparecimento ficará a dever-se 

mais a demolições cirúrgicas na zona da Igreja que a uma construção muito evidente. Propomo-nos alargar o 

espaço de estadia no coração da aldeia, construindo, simultaneamente, um ponto de encontro para os mais 

idosos sob as árvores, no centro mesmo dos hábitos já arreigados, junto da velha Igreja onde é guardada 

com tanto carinho e estima a imagem da Senhora da Estrela; estas demolições terão em conta os critérios 

definidos no PROTA (conforme publicado em Diário da República – I Série - de 2 de agosto de 2010 e 

retificado conforme a Declaração de Retificação nº 30-A / 2010 publicado em Diário da República – I Série – 

nº 192, de 1 de outubro de 2010, nomeadamente com o artigo 181º, alínea e) iii). 

 

"A adoração prioritária dirigida à Nossa Senhora da Estrela, cuja imagem permanece na igreja, próxima do 

altar, demonstra bem o papel do orago da aldeia na relação que os habitantes estabelecem com a 

divindade. O facto de o santo padroeiro da Póvoa (São Miguel), freguesia da qual a Estrela é termo, não 

gozar da popularidade da Senhora da Estrela poderá eventualmente explicar-se pelo relevo que a aldeia 

terá conhecido quando tinha estatuto de freguesia."
24

 
 

Dado o quarteirão hoje existente não apresentar qualquer espécie de relevância arquitetónica ou urbanística ( 

consultar fichas de levantamento, anexo 4a ), sendo mesmo algumas das construções exageradamente 

dissonantes ao nível da escala da Aldeia, a sua demolição, tendo em vista a criação de um largo central à 

                                                

23 Idem, p. 32 

24 Idem,. p. 15 
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Estrela e o “desatar” do atual “nó viário”, concorrerá, por um lado,  para dotar o conjunto de um ponto, agora, 

notável no seu frágil tecido urbano (jardim público), por outro, permitir a passagem mais desafogada de 

veículos pesados, nomeadamente transportes coletivos ou de socorro. 

 

Em termos construtivos, neste espaço central, será possível fazer erguer sobre um chão plano, ligeiramente 

destacado dos arruamentos em volta, muito arborizado (plátanos), com os previsíveis apoios (bancos, mesas 

para jogos, papeleiras, iluminação, etc.), o “Jardim Público” que a aldeia nunca conheceu. 

 

"[...] mais preocupados com a função de convívio dos espaços coletivos estão aqueles para quem se 

'tornava bonito' não só 'umas árvores à volta do largo, à volta do povo', mas também uns “banquinhos e 

parque de merendas'."
25

  
 

Para este recentramento simbólico da vida do povoado, será então necessário contar desde já, com 

demolição do grupo de cinco casas que constituem o quarteirão que hoje aperta a igreja, reduzindo o seu 

desafogo ao adro e ao pequeníssimo Largo 1º de maio em frente. Essas cinco propriedades serão “repostas” 

muito perto, ao longo da Rua da Parreira, frente aos terrenos da Escola Primária, contribuindo com a sua 

volumetria de um único piso para uma maior intencionalidade do alinhamento visual na chegada à Aldeia. De 

salientar que as cinco novas propriedades apresentarão, cada uma, maior área nesta sua nova localização, 

bem como, todas elas, de um pequeno pátio ao ar livre, dispondo, ainda, de uma segunda frente (a Norte) 

para a Rua da Hortas, na qual perfazem, com um volume destinado a garagens situado do lado oposto da rua 

(para alguns “tratores” de outros proprietários, e para o Município) um sentido de “corredor” urbano. Pode 

concluir-se, portanto, que os proprietários dos edifícios a demolir serão realojados, com melhoria das atuais  

condições de habitabilidade. 

 

"'A capela foi feita no cemitério com a missão de velar lá os corpos. Isto fica muito longe. No inverno com 

as chuvas… aqui há o hábito de as pessoas se renderem no velório. Não fecha à meia-noite, ficam a noite 

toda. Vêm uns, vão outros. Normalmente são as senhoras que ficam mais a velar os corpos durante a 

noite. Não é praticável, porque nem sequer há iluminação daqui para lá. Nós vamos apelar às nossas 

entidades, nomeadamente ao Sr. Padre, à Câmara, à EDIA, e se for possível, ao Sr. Bispo, para que nos 

seja concedida a possibilidade de continuarmos a velar os nossos corpos aqui na Igreja enquanto não for 

feita uma casa mortuária nas proximidades aqui da aldeia. A capelinha está lá muito bem, mas para missa 

de corpo presente'."
26 

 

"[...] encontramos quem sublinhe a importância de 'um lavadouro para as mulheres'.  

'Um lavadouro não muito grande, mas só para cinco, sete mulheres lavarem ao mesmo tempo (mas 

individuais). Porque as mulheres, no verão, iam lavar os lençóis, os cobertores, no rio. E agora proibiram-

                                                

25 Idem, p. 34 

26 Idem, p. 31 
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nos de lavar, de fazer tudo na lagoa. As pessoas já disseram que, se não fizerem um lavadouro, vão lavar 

as mantas na lagoa'."
27

  
 

Uma capela mortuária, então, um lago/tanque para lavagens coletivas, também, que será durante o resto do 

tempo, sobretudo, uma peça decorativa e de refrescamento do ambiente, um marco dos correios, uma 

máquina Multibanco, um restaurante/café, a paragem das camionetas, completarão com um sentido urbano e 

de encontro, o equipamento do Largo, fazendo convergir para ele a animação da vida da aldeia. 

 

Com a reformulação destas duas  parcelas fica assegurada a passagem de veiculos de emergencia/socorro e 

outros. Saliente-se que as camionetas poderão agora dar a volta a todo o novo circuito que se propõe para a 

aldeia (rua principal + rua marginal), devendo ser estudado um horário que garanta maior frequência durante 

o dia. 

 

"Não é, de facto, invulgar encontrarmos habitantes partilhando da opinião de que o autocarro deveria 

passar com maior frequência na Estrela. Mesmo nas famílias que possuem transporte próprio, algumas das 

mulheres ficam na aldeia dependentes do autocarro, porque o marido leva o automóvel para o trabalho."
28

 
 

No sentido das camionetas poderem fazer todo o novo circuito principal da aldeia (rua principal + rua 

marginal), será necessário "alargar", ainda, a confluência do espaço em frente ao adro da Igreja com a rua 

principal. 

 

Propôs-se um pequeno "corte" em duas das casas que ajudam a definir o triângulo do atual "Largo do 

cruzeiro", com reposicionamento final da peça escultórica. 

 

Essas duas casas onde será necessário intervir, coincidentemente, poderão vir a beneficiar com a operação. 

No prédio a sul, a instalação de um restaurante, que é desejo do novo proprietário dessa casa, até há pouco 

à venda, poderá vir a articular-se com as casas contíguas que são propriedade do mesmo. Quanto à atual 

mercearia, situada a norte desse triângulo, poderá anexar um prédio abandonado, ao lado, mantendo e 

expandindo, assim, ligeiramente, o seu negócio. 

 

Localizámos ainda, perto deste largo principal da aldeia, junto ao edifício da Associação de Moradores (nos 

terrenos do antigo parque infantil que será substituído por um novo, maior, mais no coração do povoado), o 

posto médico e de enfermagem bem como a farmácia ambulatória, já que esta é também uma grande 

aspiração referida pela população. 

 

"O facto de a grande maioria citar as necessidades relacionadas com a saúde que derivam da inexistência 

de uma farmácia ou da 'falta de assiduidade' do médico [segundo uma entrevistada 'só vem uma vez por 

semana, que é à Terça Feira, mas há semanas que não vem. Ainda agora não veio por umas três 

semanas'] deve ser visto como um reflexo da preponderância dos idosos na população aldeã, se bem que 

                                                

27 Idem, p. 34 

28 Idem, p. 28 
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todos estejam de acordo com a falta de condições para a abertura de uma farmácia: 'sabemos que o povo 

é pequeno'."
29 

 

 

3.2.1.3     Praça do Sol ou dos Ofícios 
 

"A nossa preocupação é no sentido de que, se essas infraestruturas forem feitas para nascente (e serão 

bem a nascente, quer dizer, a alguma distância), os futuros utilizadores e utentes dessas infraestruturas 

servem-se delas e, provavelmente, nem sequer olham para o lado da Estrela. E isso é darem-nos a 

impressão de que se estão a esquecer que nós precisamos de viver do turismo. (...) Se essas 

infraestruturas ficarem distantes da aldeia, e as pessoas nem sequer precisarem de cá vir, a Estrela ficará 

votada à visita dos pescadores de fim de semana, exclusivamente. Portanto, nós queríamos pedir, apelar 

às entidades que têm a responsabilidade de “desenhar” o plano de pormenor, que tenham de facto em 

consideração o sentido da população no que diz respeito à localização dessas infraestruturas'."
30

 
 

 

 

 

A Praça do Sol ou dos Ofícios assinala o ponto mais a poente da rua principal, antes desta se transformar na 

já descrita marginal de regresso ao princípio da Estrela. 

 

Será uma pequeníssima estrutura que possibilitará o trabalho artesanal e pontos de venda, reunindo sob uma 

arcada circular uma série de micro oficinas/ateliers, consagrados a diversas atividades muito centradas na 

própria designação da aldeia (Estrela) e a propor à população, a saber: venda de queques "estrela" (o seu 

fabrico deverá ficar associado à padaria muito perto desta praça), venda de queijos "estrela", fabrico e venda 

de almofadas "estrela", de brinquedos de lata e cartão (reciclagem de embalagens industriais) incluindo 

moinhos de vento "estrela", bonecas de saia em "estrela", etc., de cestaria (incluindo pisa-quentes em 

"estrela"), rebuçados "estrela", marroquinaria, barros ou apenas venda de produção ou recolha local como 

azeite, mel, lagostins, hortícolas, frutas, etc. 

 
A Praça do Sol, tem, do ponto de vista funcional, dois objetivos: por um lado, criar um "sítio" ligado a algumas 

das atividades locais possíveis de ocupar, sobretudo os mais idosos, constituindo-se numa micro economia 

de subsistência; por outro lado, destinando-se aos turistas, obrigá-los-á a percorrer a aldeia, embrenhando-se 

nas suas (poucas) ruas, mas atravessando-a e descobrindo-a, com o pretexto da compra de recordações, 

gadgets ou guloseimas. [O medo que a maior parte dos visitantes se fique pela zona de entrada e pela costa 

marginal sul, não percorrendo a aldeia, está na base das referências à necessidade de manter os automóveis 

de fora a circular por toda a Estrela, preferindo-se esse movimento, à sensação de que nada se passa ou de 

que algumas "oportunidades de negócio" não vingarão por estarem demasiado periféricas ao que se imagina 

possa vir a constituir um atrativo maior (sobretudo os ancoradouros e as zonas mais voltadas para o espelho 

de água pelo lado sul)]. 

                                                

29 Idem, p. 33 

30 Idem, p. 21 
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3.2.1.4    Embarcadouro 

 

Situado no topo do promontório central segue o desenho previsto pela EDIA S.A. para esta infraestrutura, 

garantindo lugar para oito embarcações. 

 

Uma estrutura ligeira de apoio (sanitários, duches e arrumos para atividades náuticas) será construída neste 

promontório, envolvida por um arruamento circular (Volta do Embarcadouro) que permite o acesso viário ao 

referido embarcadouro. 

 

Imediatamente contíguo, um outro equipamento abrigará o Clube Náutico (restauração, cafetaria, comércio 

específico, pequeno quiosque de informações, apoio infomático, sala de convívio, e outras valências) que 

contribuirá para a criação de um polo ligado aos desportos potenciados pela grande albufeira naquele 

promontório. 

 

3.2.1.5   Recinto para touradas  
 

Um pequeno recinto para vacadas e touradas, bem como para festas ou outros espetáculos de ar livre (no 

fundo uma arena/palco e um discretíssimo anfiteatro pétreo em semicírculo) inscreve-se sobre uma enseada 

do perímetro de água da aldeia. Perto, encostada a uns muros existentes, uma estrutura metálica fixa poderá 

receber sazonalmente a animação das barracas de feira, das festas ou de outras atividades culturais. 

 

"O restauro das ruas e do largo, bem como a plantação de árvores na aldeia contam-se efetivamente entre 

as necessidades mais apoiadas pelos habitantes, só ultrapassadas pela construção de um campo de 

futebol e um recinto para a largada de touros. A quase total unanimidade dos habitantes no que toca à 

construção, quer de um campo de futebol quer de um recinto para a tourada, resulta da primazia que todos 

parecem atribuir, por um lado, às preferências dos mais jovens que passam, invariavelmente, pelo desporto 

e pela tourada e, por outro, ao acontecimento tauromáquico cujo convívio e a festa de se que envolve 

alimentam o sentimento de pertença."31  

 

 

3.2.1.6    Promontório das pousadas 
 

"'Aqui há um restaurantezito que às vezes até está fechado, não é? Fazia falta aqui uma pensão onde as 

pessoas pudessem dormir, um hotel… coisas dessas, que atraíssem as pessoas e que as fizessem voltar. 

Aqui temos a água, mas mais nada que possa atrair as pessoas, que as faça voltar'."
32

 
 

Este promontório (que contém o ponto mais alto da aldeia e respetivo marco geodésico), remata, 

simultaneamente, a principal zona de expansão da Estrela e instala um pequeno café miradouro sobre a 

                                                

31 Idem, pp. 32 e 33 

32 Idem, p. 27 
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paisagem que um arruamento em elipse faz depois conduzir à Pousada de Juventude (do lado poente) e à 

Pousada, propriamente dita, e ao Bar pôr do sol (do lado nascente). 

 

Acessíveis às camionetas de turismo (sobretudo a Pousada de Juventude) ou às cargas e descargas de 

abastecimento, a partir do arruamento marginal, as pousadas e o bar surgem-nos assim anichados nas 

dobras do promontório observando a água e rematando esta extrema da aldeia, atribuindo-lhe significado. 

 

A Pousada de Juventude terá uma capacidade para cerca de 50 camas (divididas por quartos triplos ou 

quádruplos para criançada e quartos duplos para professores) e poderá receber turmas dos liceus em regime 

de "campo de férias", com base na Estrela para posterior reconhecimento da região. Nos terrenos afetos à 

Pousada de Juventude, por entre as árvores, será possível, na primavera e no verão, desdobrar a sua 

capacidade através de um pequeno parque de campismo (com as zonas de apoio – i.s., duches – 

englobadas no edifício da própria pousada). 

 

Um pequeno campo desportivo (possibilitando várias práticas, inclusive futebol de 7), anicha-se num socalco 

no tardoz da pousada com algumas bancadas informais, em pedra, distribuídas pela encosta, e servindo-se 

dos balneários/i.s. de apoio ao campismo. 

 

A Pousada (sénior) será uma estrutura muito mais ligeira, com um máximo de  25 quartos duplos, distribuídos 

por dois volumes aparentemente autónomos (na realidade serão ligados entre si por um corredor 

subterrâneo) vocacionada para fins de semana de descontração e lazer. Saliente-se que esta separação dos 

dois corpos de quartos irá permitir uma gestão equilibrada em função da frequência de ocupação. A Pousada 

será complementada com um restaurante muito familiar de apoio, que contribuirá para que se venha a tornar 

num must da Estrela. 

 

O pequeno parque de estacionamento anexo, é dissimulado sob o terreno do promontório, de modo discreto 

e eficaz. 

 

3.2.1.7   Memorial 
 

No primeiro promontório norte (a contar de nascente) perto de onde se localizou o cemitério da Estrela, 

entretanto transferido para fora da aldeia, dada a sua proximidade da cota 152 m, propomos a edificação de 

um memorial, muito simples, quase só uma plataforma que possibilite o olhar a norte, que assinale aos 

visitantes e aos vindouros o antigo sítio desta memória coletiva, certamente dolorosa, mas hoje já 

perfeitamente apaziguada. 

 

Uma obra de arte pública contemporânea, a encomendar a um artista plástico, deverá vir a situar-se sobre 

esta plataforma dedicada à meditação. 

 

3.2.1.8    Promontório das Piscinas 
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"'A água é boa, mas faz falta uma praiazinha que também diziam que faziam. Até para as pessoas que vêm 

aí, dava jeito. Assim vêm aqui fazer o quê? Podiam fazer aqui uma praia fluvial'."
33

  
 

Foi um dos equipamentos mais solicitados (a par com o desejo de um campo de futebol...), o de poder ser 

utilizada a água do Alqueva como uma praia que a aldeia nunca conheceu. 

 

Os inconvenientes para a saúde pública daí advindos desaconselham esse tipo de utilização da água 

demasiado vizinha. 

 

Propõem-se, então, duas piscinas (uma interior, de inverno, e outra de verão, ao ar livre) que, quase sobre a 

água, nas margens, possam inscrever a ilusão de um banho no Alqueva, refrigério nada dispiciendo tanto 

para os moradores como para os visitantes.  

 

Também as aulas de canoagem (que poderão envolver sobretudo os visitantes  em regime de "campo de 

férias"), terão aqui cabimento, preparando mais largos passeios futuros na Albufeira. 

 

Uma discreta estrutura de apoio e sombra fará as vezes das construções de praia, convidando a um estar 

descontraído e construindo mais um lugar na Estrela. 

 

3.2.1.9     Pontão de pesca desportiva 

 

Um pontão voltado a poente, alongado sobre a água no extremo ocidental da península permitirá aos 

pescadores (outros pontos, dentro do limite da água o possibilitarão, nomeadamente o circuito de ronda junto 

à água para peões e bicicletas, que é todo ele também vocacionado à estadia e à pesca) demoradas 

competições, para além de se constituir noutro local de passeio/peregrinação. 

 

3.2.1.10    Apoio a Piqueniques 

 

Propõe-se ainda, na parte sul poente, uma estrutura ligeira para apoio a refeições ao ar livre dotada de 

sombreamento, água, eletricidade, mesas e bancos. 

 

3.2.1.11      Zona de expansão habitacional 

 

As zonas de expansão habitacional serão maioritariamente localizadas no promontório das pousadas e no 

promontório do embarcadouro. 

 

O primeiro trata-se de uma zona de colina (para um e outro lado do largo promontório que termina sobre as 

pousadas), para onde propomos o completamento de uma estreita rua já existente sobre o festo, com duas 

tipologias de ocupação: uma, alteada, mas com o piso térreo quase todo vazado, permitindo, a quem 

caminhar na rua, para um e outro lado, uma visão da água e dos logradouros interiores bem como, aos 

                                                

33 Idem, p. 26 
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moradores, uma visão desafogada por sobre o descer lateral do promontório; a segunda tipologia, construir-

se-á mais abaixo (também de um e do outro lado), com casas de um só piso com uma parte alteada (o 

contrário das de cima), em mirante, com acesso automóvel a partir do arruamento marginal e também com 

logradouro nas traseiras.  

 

Um conjunto, então, com algum desafogo de áreas (falamos de casas com cerca de 200 m2 na primeira 

tipologia e com cerca de 300 m2 na segunda) e com enorme abertura sobre as paisagens iluminadas do 

Alqueva. 

 

Em frente, no promontório vizinho, a nascente (promontório do embarcadouro), algumas bandas de casas-

pátio completarão a ocupação residencial já aí esboçada, cosendo, entre si, ruas, travessas, ruelas. 

 

3.2.1.12    Parque da Ronda 

 

"'Se você for ao estrangeiro, à Alemanha, que eu conheço, você vê aqueles canais para as pessoas 

passearem a pé ou de bicicleta e terem aqueles recantos com uns bancos feitos para as pessoas se 

sentarem, com as árvores plantadas, não digo todas juntas, mas uma aqui outra além…'"
34 

 
 

 

Toda a zona contida entre o caminho das bicicletas e a linha/limite dos 30 m, para dentro da cota 152, será 

objeto de tratamento paisagístico específico, muito cuidado, transformando essa faixa marginal num grande 

espaço público aberto, à volta da aldeia [com eventual manutenção de alguns espaços privados (hortas hoje 

existentes) pelo meio]. 

 

O Paisagista João Gomes da Silva, descreve deste modo este futuro Parque: 

 

"Parque de Ronda – faixa envolvente ao aglomerado, que estabelece o contacto e a transição com e para o 

plano de água. É contido pela via de ronda ao aglomerado e pelo passeio de ronda sobre estacaria 

(bicicletas e peões). A sua tipologia é a de um espaço predominantemente vegetal que acolhe estadias e 

deambulações bem como pequenos equipamentos de apoio a atividades coletivas, construídos em 

materiais e sistemas ligeiros. Tendo uma função ecológica importante, no que respeita à estabilização do 

contacto com o limite instável determinado pela cota do plano de água, a sua vegetação será selecionada 

de forma a garantir resistência ás variações dos níveis desse plano, com as características de um bosque 

ribeirinho. São admissíveis os sistemas espaciais de ‘Freixial com prado sob coberto’, ‘Salgueiral e 

Tamargal em bosque aberto’, ‘prado’, ‘canavial com charcas temporárias’ e ‘zambujal com loendro em mata 

aberta’. Estas tipologias dependerão das características ecológicas, do maior ou menor afastamento ao 

plano de água, da topografia mais ou menos declivosa, do tipo de solo e de outras configurações de 

Arquitetura de Paisagem a definir. 

                                                

34 Idem, p. 34 
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A fase seguinte determinará, os aspetos quantitativos, a definição das tipologias e a sua cartografia exata, 

bem como a definição das unidades operativas de projeto a desenvolver a partir do plano."
35

 
 

 

Temos assim um conjunto de ideias/localizações que dão conteúdo a este Plano de Pormenor e que fizémos 

avançar sem medo, pelo meio do existente, de modo a que venham a servir de base a uma discussão mais 

alargada.  

Discussão que terá, em todo o caso que tomar em linha de conta, também, o que o espaço parece querer 

ser, o que os seus ocupantes gostariam que fosse, e as oportunidades reais (económicas, turísticas, 

culturais) que o desenho conseguir, neste balanço, potenciar. 

 

 

3.2.1.13 Infraestruturas 

 

O abastecimento de água da Aldeia da Estrela continuará a fazer-se por captação, sendo, depois de 

convenientemente tratada, conduzida para um reservatório elevado existente, assegurando, assim, as 

necessidades da população prevista no horizonte do plano.  

 

 

A nova Estação de Tratamento das Águas Residuais (ETAR) prevista no âmbito do Plano da Aldeia da 

Estrela deverá cumprir toda a legislação aplicável à data da sua execução. Trata-se de uma Fito-Etar que 

assegurará o tratamento terciário segundo Artigo 22º do POAAP - Saneamento Básico, constituída por uma 

fossa séptica e por um sistema de lagonagem 

 

Esta Fito-Etar deverá ser das primeiras infraestruturas a ser executada (antes do ínicio da prossecução do 

mesmo - ponto 4.2 Faseamento da Execução) no sentido de vir, quanto antes, a garantir o tratamento de 

águas residuais (segundo a legislação em vigor) às habitações que compõem o povoado hoje existente e 

previsto na expansão urbana que o restante do Plano virá trazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

35 João Gomes da Silva, Arqtº Paisagista, 2011. "PP Aldeia da Estrela, Relatório de Sistema de Espaços Abertos"  
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3.3. Principais números do Plano 

 

Para o cálculo da população no horizonte do Plano, tomou-se em consideração a população atual (83 pax, 

segundo Censos 2011), à qual foi somada aquela que é previsto vir a ocupar os novos fogos. Sendo que o 

Plano propõe 101 novas unidades, e dadas, quer as suas tipologias quer o agregado familiar médio desta 

região, poderá considerar-se o número de 2,5  pessoas / fogo; obtendo-se, assim, uma cifra, no horizonte do 

Plano, de 336 habitantes. 

 

Habitação: 

 

   - 101 fogos novos............................................................................................................. 21 030,00 m2 A.C. 

População: 

 

   - Atual (resultados provisórios/ censos 2011)............................................................................................83 

   - Previstal (atual + 101 fogos novos x 2,5 pax/fogo = 83 + 253).................................................................336 

 

Equipamentos Públicos: 

 

- Praça da Estrela (inclui Biblioteca, Posto GNR, Posto de Turismo, Centro Cívico 

     e Casa p/ aluguer de bicicletas)....................................................................................... 1 025,00 m2 A.C. 

- Largo da Igreja (inclui Capelas Mortuária, I.S. Públicas, Tanque/Lavadouro Público, Garagens 

  e Jardim Público)...............................................................................................................1 970,00 m2 A.C. 

   - Praça do Sol (inclui Oficinas/Ateliers/Lojas para artesãos)....................................................... 619,00 A.C. 

   - Piscinas municipais (inclui equipamento p/ aulas de canoagem).................................... 1 150,00 m2 A.C. 

   - Edifício dos Serviços Sociais (inclui Posto médico, Posto de Enfermagem, 

      Farmácia e RefeitórioSocial).............................................................................................. 350,00 m2 A.C. 

Recinto para Touradas (inclui espaço de ocupação sazonal)............................................3 000,00 m2 A. Imp. 

   - Memorial.............................................................................................................................380,00 m2  A. Imp.  

 

 

Outros Equipamentos: 

 

   - Pousada da Estrela (inclui Bar Miradouro)......................................................................3 015,00 m2 A.C. 

   - Pousada da Juventude......................................................................................................3 130,00 m2 A.C. 

   - Edifício de Apoio ao Embarcadouro...................................................................................531,00  m2 A.C. 

   - Clube Náutico...................................................................................................................1 453,00  m2 A.C. 

   - Restauração/Cafetaria (4 unidades)..................................................................................1548,00  m2 A.C. 

   - Pontão de Pesca...................................................................................................................................125 m/l     

   - Parque da Ronda.......................................................................................................... 77 267,00 m2 (7,73 

ha) 
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Estacionamento Público: 

 

    - Adjacente à via pública p/ veículos ligeiros...................................................................................146 lugares 

    - Em parque p/ veículos ligeiros......................................................................................................144 lugares 

    - Em parque p/ autocarros de Turismo................................................................................................4 lugares 

    - Em estacionamento coberto............................................................................................................6 

lugares36

                                                

36 Este equipamento de estacionamento, individual coberto e encerrado tem a capacidade para 6 lugares. Desses, dois lugares 

correspondem  ao pedido expresso pela Autarquia de considerar estacionamento para o proprietário da parcela 005 – António Zita da Silva e 

para o proprietário da parcela 026 - Francisco Banha Oliveira; os restantes quatro lugares destinar-se-ão à própria Autarquia. 

 



 

  29 
 

Execução do Plano e Operacionalização 

 

4.1.  Estrutura da Execução do Plano 

 

O Plano é dividido em três Setores, conforme delimitados na Planta de Implantação, que compreendem as 

diversas Unidades de Execução e traduzem três tipos distintos de intervenção, caracterizando-se da seguinte 

forma: 

 

 

4.1.1 Setor 1 

 

Integrando a Unidade de Execução A, diz respeito à zona mais consolidada e mais central da Aldeia, na qual 

se pretende criar um novo “centro”. 

Para tal, serão levadas a cabo demolições (habitações junto à igreja), conforme indicado na Planta de 

Implantação, e a construção dos respetivos realojamentos. 

Para lá da renovação das infraestruturas e da requalificação do espaço público, implantar-se-ão também, 

junto ao novo “centro”, novos equipamentos públicos, de apoio direto à igreja ou a toda a Aldeia. 

Propõe-se, ainda, o reperfilamento urbano em frente à fachada principal da Igreja, de forma a viabilizar a 

passagem dos autocarros. 

 

O sistema de execução adotado será o da imposição administrativa, a ser financiado na totalidade através de 

dinheiros públicos. 

 

 

 

4.1.2 Setor 2 

 

Diz respeito à restante zona consolidada da Aldeia, na qual se pretende a valorização urbana do conjunto já 

edificado, através de retificações, alinhamentos, reconstruções ou preenchimento de “vazios”. 

Todas as novas construções, retificações ou ampliações deverão implantar-se dentro da mancha/polígono de 

ocupação conforme indicado na Planta de Implantação. 

Haverá também lugar à renovação de infraestruturas existentes ou à implementação de novas, assim como à 

renovação de todo o espaço urbano. 

 

O sistema de execução adotado será o da cooperação, a ser financiado essencialmente através de dinheiros 

públicos e através de taxas municipais, a cobrar em licenças de construção, com o valor de 23,00€/m2 por 

cada metro quadrado (m2) da nova edificação, agravada no dobro (2x) toda a área que ultrapasse 10% do 

direito de edificabilidade que o presente Plano autoriza (ver Quadro do cálculo de edificabilidade). 
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4.1.3 Setor 3 

 

Diz respeito à restante área do Plano e abrange a zona de expansão da Aldeia onde haverá lugar a novas 

habitações assim como à criação de novos equipamentos públicos ou de interesse público. Este Setor 

compreende as Unidades de Execução B, C, D, E, F, G, H, I e J. 

 

Sendo a mais extensa dos três Setores propostos, engloba também um maior número de diversidades 

urbanas ou cadastrais. Como tal, foi necessário estabelecer diferenciação entre propriedades/proprietários, 

de forma a encontrar a mais justa e equilibrada repartição de custos e benefícios entre todos os abrangidos. 

 

De modo a viabilizar uma implementação do Plano o mais célere possível e minimizar as dependências entre 

Unidades de Execução (nomeadamente na atribuição de compensações relativas à edificabilidade) o cálculo 

da edificabilidade foi elaborado em função da distribuição das parcelas pelas Unidades de Execução. Ou 

seja, a edificabilidade de cada parcela é correspondente à soma das edificabilidades parciais por Unidades 

de Execução que abrangem essa mesma parcela. Desta forma, surge as edificabilidades parciais por 

Unidades de Execução que correspondem à edificabilidade da área de cada parcela, dentro de cada Unidade 

de Execução (ver Quadro das Edificabilidades Parciais). 

 

 

Assim sendo, as Unidades de Execução podem ir sendo implementadas faseadamente sem que, por um 

lado, os proprietários aguardem compensações futuras que estejam dependentes de outras Unidades de 

Execução; e por outro lado, sem que C.M. de Moura tenha de assumir os custos das transformações 

fundiárias de uma só vez. 

 

O sistema de execução adotado será o da cooperação, a ser financiado através de dinheiros públicos, 

através de cedência de direitos de edificabilidade (expressos em m2) ao promotor das infraestruturas, e ainda 

através de taxas municipais, a cobrar em licenças de construção, com o valor de 23,00€ por cada metro 

quadrado (m2) da nova edificação, agravada no dobro (2x) toda a área que ultrapasse 10% do direito de 

edificabilidade que o presente Plano autoriza (ver Quadro do cálculo de edificabilidade). 

 

4.1.4 Expropriações e realojamentos na Unidade de Execução A (Setor 1) 

 

De acordo com o sistema de execução aplicado à U.E. A – o da imposição administrativa – e conforme o 

Decreto-Lei 380/99, de 22 de setembro, com redação conferida pelos Decretos-Lei nº 310/2003, de 10 de 

dezembro, nº 316/2007, de 19 de setembro, nº 46/2009, de 20 de fevereiro e nº 181/2009, de 7 de agosto, é 

proposta a expropriação/demolição de 5 edificações bem como o realojamento dos moradores, respeitando 

os valores seguintes dos respetivos quadros: 

 

 

QUADRO I - EXPROPRIAÇÕES/DEMOLIÇÕES NO SETOR 1  
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PROPRIETÁRIO (Setor 1) Nº Parcela At (m2) I.U.M. A.C. (m2) F.C. 
A.C.C. 
(m2) 

FRANCISCO BANHA OLIVEIRA 026 580 0,65 377 0,8 302 

DOMINGOS RAMALHO DIAS 033* 116 0,65 75 0,8 60 

ANTÓNIO JOSÉ GODINHO 034* 28 0,65 18 0,8 15 

MANUEL DA PALMA 035* 50 0,65 33 0,8 26 

ANTÓNIA RAMALHO CLAUDINA 036* 85 0,65 55 0,8 44 

IGREJA PAROQUIAL 037* 151 0,65 98 0,8 79 

JOAQUIM MIGUEL GODINHO 082 41 0,65 27 0,8 21 

TOTAL 546,52 

 

QUADRO II - ATRIBUIÇÕES DE LOTES EDIFICADOS NO SETOR 1 

 

SITUAÇÃO ATUAL REALOJAMENTO 
SALDO 

U. E. PROPRIETÁRIO 

PARCELA 
Nº 

EDIFI. PARCELA 
Nº 

At 
(m2) 

A.C. 
(m2) 

A.C. 
TOTAL 

(m2) m2 % 

IGREJA PAROQUIAL 37 79 P39 154 130 130 51 65,6 

DOMINGOS RAMALHO 
DIAS 

33 60 P40 199 169 169 109 180,2 

ANTÓNIA RAMALHO 
CLAUDINA 

36 44 P41 144 113 113 69 155,7 

MANUEL DA PALMA 35 26 P42 94 67 67 41 157,7 

U.E.A 

ANTÓNIO JOSÉ 
GODINHO 

34 15 P43 61 47 47 32 222,8 

TOTAIS 224     526 526 302   

A aquisição proposta do prédio nº 082, propriedade de Joaquim Miguel Godinho, que através de negociação 

entre proprietário e o munícipio, deverá dar lugar à retificação e ampliação da atual mercearia, instalada no 

prédio adjacente, com o nº 081, propriedade de Inácia Maria Banha. 

Pretende-se com esta retificação, juntamente com a promovida no prédio nº 078, propriedade de António 

Dias, possibilitar a passagem de autocarros em frante do Adro da Igreja da Estrela, assim como garantir a 

manutenção, ou mesmo a ampliação, do comércio aí existente, essencial neste novo “centro” da Aldeia.  

 

 

 

 

4.1.5 Aquisições e Expropriações no Setor 3 (e Unidades de Execução que integram este Setor) 

 

De acordo com o sistema de execução aplicado ao Setor 3 – o da cooperação – e é proposta a aquisição por 

parte do Municipio de 10 parcelas, sendo que as mesmas parcelas possam vir a ser expropriadas, conforme 

o Decreto-Lei 380/99, de 22 de setembro, com redação conferida pelos Decretos-Lei nº 310/2003, de 10 de 

dezembro, nº 316/2007, de 19 de setembro, nº 46/2009, de 20 de fevereiro e nº 181/2009, de 7 de agosto. 

Esta aquisição, que através de negociação entre proprietários e o munícipio, deve distinguir as Áreas non 

aedificandi (que se encontram na faixa de 30 m em relação à cota 152 – Reserva Ecológica Nacional) das 

Áreas Edificáveis, das quais resulta o valor da Edificabilidade de cada parcela (descrito no item seguinte), 

respeitando os valores seguintes dos respetivos quadros: 
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QUADRO III – AQUISIÇÕES  NO SETOR 3 

 

PROPRIETÁRIO (Setor 3) 
Nº 

Parcela 
At 

(m2) 
An 

(m2) 
Ae 

(m2) I.U.M. 
A.C. 
(m2) F.C. 

A.C.C. 
(m2) AÇÃO 

LUZÍLIO SEBASTIÃO PALMA 001 1037 601 436 0,2 87 0,8 70 

A adquirir por Via do 
Direito Privado 

(U.E.B) 

DOMINGOS CARNEIRO RICO 002 10771 2935 7836 0,2 1567 0,8 1254 

A adquirir por Via do 
Direito Privado 

(U.E.B) 

FRANCISCO CARAPÊNCIO 
VITORINO 003 653 0 653 0,2 131 0,8 104 

A adquirir por Via do 
Direito Privado 

(U.E.B) 

EDIA S.A. 012 1474 1474 0 0,2 0 0,8 0 
A adquirir por Via do 

Direito Privado (U.E.J) 

ANTÓNIO ZITA DA SILVA 020 1129 1124 5 0,2 1 0,8 1 
A adquirir por via do 

Direito Privado (U.E.J) 

FRANCISCO JOSÉ CAEIRO 089 137 0 137 0,2 27 0,8 22 

A adquirir por Via do 
Direito Privado 

(U.E.H) 

MIGUEL DO CARMO BRAVO 
GAUDÊNCIO 101 2419 2256 163 0,2 33 0,8 26 

A adquirir por Via do 
Direito Privado (U.E. 

F) 

JOSÉ JACINTO DIAS 134 2836 1430 1406 0,2 281 0,8 225 

A Adquirir por via do 
Direito Privado (não 
pertence a nenhuma 

U.E.) 

MANUEL BANHAS PAIAS 135 4575 2458 2117 0,2 423 0,8 339 

A Adquirir por via do 
Direito Privado (não 
pertence a nenhuma 

U.E.) 

JOSÉ RICO DIAS 138 1430 1146 284 0,2 57 0,8 45 
A Adquirir por via do 

Direito Privado (U.E.J) 

FRANCISCO JOSÉ CAEIRO 142 890 824 66 0,2 13 0,8 11 
A Adquirir por via do 

Direito Privado (U.E.J) 

EDIA S.A. 157 218 218 0 0,2 0 0,8 0 
A Adquirir por via do 

Direito Privado (U.E.J) 

 

Estas Aquisições são necessárias para a concretização do Plano, nomeadamente a implantação de 

equipamentos e de continuidades urbanas, permitindo que este adquira uma maior valência enquanto 

conjunto urbano, que se traduzirá numa melhor qualidade de vida para todos. 

 

 

4.1.6 Mecanismos de perequação e cálculo de edificabilidade 

 

Tendo em conta o descrito nos itens anteriores, e de acordo com o Art.º 138 e 139 do Decreto-Lei 380/99, de 

22 de setembro, com redação conferida pelos Decretos-Lei nº 310/2003, de 10 de dezembro, nº 316/2007, de 

19 de setembro, nº 46/2009, de 20 de fevereiro e nº 181/2009, de 7 de agosto, referente aos mecanismos de 

perequação, foram considerados três mecanismos de perequação para a exequibilidade deste Plano, a 

saber: o estabelecimento de um índice médio de utilização, uma área de cedência média e ainda, a 

redistribuição dos custos de urbanização ( este último, descrito no plano de financiamento). 

 

 

 

4.1.6.1 Índices médios de utilização (I.M.U.) 
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O índice médio de utilização para cada Setor foi calculado tendo em conta as especificidade de cada uma, e 

como tal, obtidos a partir de critérios deferenciados.  

Para os Setores 1 e 2, implantados em zonas urbanas idênticas, o índice médio foi calculado pela divisão da 

soma das áreas de construção existentes (mesmo aquelas que o Plano prevê demolir) mais as áreas de 

construção propostas pelas áreas das respetivas U.E.: 

 
� Àrea Construção (existente+proposta) / Área dos Setores = Índice Médio de Utilização 

 

� (14 394m2 + 1 062m2) / 23 743m2 = 0,651 (considerou-se 0,65) 

 

Apesar da fórmula de cálculo para o Setor 3 ser a mesma das anteriores, ou seja a divisão entre as áreas de 

construção com a área de território dos respetivos Setores, os valores destas áreas não são somente as do 

Setor 3, mas sim, de todo o plano. 

 

Se utilizassemos o mesmo critério dos Setores anteriores, o I.M.U. seria muito baixo, o que seria bastante 

penalizador para os proprietários que a compõem. Isto tudo, porque as grandes áreas de zonas verdes estão 

aí implantadas. Tentamos, deste modo, minimizar o desequilibrio que os diferentes programas e tipos de 

intervenções, provocaram nesta Unidade.  

Assim, teremos: 

 
� Àrea Construção do Plano (existente+proposta) / Área do Plano = Índice Médio de Utilização 

 

�  (18 748m2 + 34 035m2) / 266 708m2 = 0,198 (considerou-se 0,20) 

 

4.1.6.2 Área de Cedência Média 

 

A área de cedência média traduz-se numa correção de 20% (fator de correção 0,8) ao direito de 

edificabilidade a todas as propriedades que compõem as três Unidades de Execução. 

As áreas resultantes desta operação serão concretizadas de três formas distintas: a disponibilidade de 

terrenos para zonas verdes e para equipamentos coletivos, a criação de uma bolsa de terrenos para 

financiamento das infraestruturas ou, nos casos de essa cedência não ser efetivamente possível, no 

agravamento da taxa municipal de urbanização de toda a área que ultrapasse 10% do direito de 

edificabilidade que o presente Plano autoriza. 

 

 

 

 

 

 

4.1.6.3 Cálculo de edificabilidade 
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A edificabilidade dos diversos terrenos foi calculada a partir da multiplicação do I.U.M de cada U.E. sobre as 

áreas desses terrenos e que conrespondeu a uma área bruta de construção. Esta área bruta de construção 

foi corrigida em 20% (fator de correção 0,8), conforme descrito no item anterior, resultando numa área bruta 

de correção corrigida, expressa em metros quadrados (m2), e calculada a partir da fórmula, parâmetros e 

definições seguintes: 

Para os Setores 1 e 2 :  At x 0,65 = A.C.    

Para o Setor 3:   (At – An) x 0,20 = A.C. 

 
� A.C. x 0,8 = A.C.C. (aplicável às três Unidades de Execução) 

em que: 

At – área total da parcela medida em projeção vertical, expressa em metros quadrados (m2). 

An – área non aedificandi referente à parte da parcela situada em domínio hídrico da Albufeira (e, como tal de 

edificabilidade zero), expressa em metros quadrados (m2). 

A.C. – área de construção, expressa em metros quadrados (m2). 

A.C.C. – área de construção corrigida, expressa em metros quadrados (m2). 
 

 

Como já fora referido, a edificabilidade a que tem direito o proprietário de cada parcela no Setor 3, foi também 

calculada parcialmente, em função da área de cada parcela que integra cada Unidade de Execução (ver 

Quadro de Edificabilidade Parcial)  
 

QUADRO IV - CÁLCULO DE EDIFICABILIDADE DO SETOR I 

 

PROPRIETÁRIO (Setor 1) 
Nº Parcela At 

(m2) I.U.M. A.C. (m2) F.C. 
A.C.C.* 

(m2) AÇÃO 

FRANCISCO BANHA 
OLIVEIRA 

026 580 0,65 377 0,8 302 A adquirir por Via do Direito 
Privado (U.E.A) 

JOAQUIM MARIA BANHA 
PEREIRA 

027 164 0,65 107 0,8 85 Reestruturação sem nova 
edificação 

FRANCISCO BANHA 
OLIVEIRA 

028 202 0,65 131 0,8 105 Parcela a Manter 

MARIA ESPERANÇA 029 167 0,65 109 0,8 87 Parcela a Manter 

FERNANDO FRASQUILHO 030 126 0,65 82 0,8 66 Parcela a Manter 

ANTÓNIO DIAS CAEIRO 031 140 0,65 91 0,8 73 Parcela a Manter 

FRANCISCO ROSA 
VITORINO 

032 98 0,65 64 0,8 51 Parcela a Manter 

DOMINGOS RAMALHO DIAS 
033* 116 0,65 75 0,8 60 Realojamento lote 98 

(169m2) 

ANTÓNIO JOSÉ GODINHO 
034* 28 0,65 18 0,8 15 Realojamento lote 101 

(47m2) 

MANUEL DA PALMA 
035* 50 0,65 33 0,8 26 Realojamento lote 100 

(67m2) 
ANTÓNIA RAMALHO 
CLAUDINA 

036* 85 0,65 55 0,8 44 Realojamento lote 99 
(113m2) 

IGREJA PAROQUIAL 
037* 151 0,65 98 0,8 79 Realojamento lote 97 

(130m2) 

IGREJA PAROQUIAL 038 270 0,65 176 0,8 140 Parcela a Manter 

DIOGO BANHA ROSA 
VITORINO 

076 73 0,65 47 0,8 38 Parcela a Manter 

JOÃO LIMPO CAEIRO 077 260 0,65 169 0,8 135 Parcela a Manter 

ANTÓNIO DIAS 
078 86 0,65 56 0,8 45 Reestruturação sem nova 

edificação 



 

  35 
 

INÁCIA RAMALHO DIAS 079 357 0,65 232 0,8 186 Parcela a Manter 

ANTÓNIO ZITA DA SILVA 080 120 0,65 78 0,8 62 Parcela a Manter 

INÁCIA MARIA BANHA 
081 40 0,65 26 0,8 21 Reestruturação sem nova 

edificação 

JOAQUIM MIGUEL GODINHO 
082 41 0,65 27 0,8 21 A adquirir por Via do Direito 

Privado (U.E.A) 

* Para as parcelas 033, 034, 035, 036 e 037 a Área Bruta de Construção utilizada não foi a resultante da aplicação do 
Índice Médio de Utilização sobre a Área da parcela, mas foi a Área Bruta de Construção existente, de modo a minimizar os 
prejuízos com o realojamento dos proprietários. 
 
**Este valor poderá ser ultrapassado quando a mancha/polígono inscrita na Planta de Implantação não estiver totalmente 
preenchida. Neste casos, toda a área que ultrapasse 10% deste valor estará sujeita a um agravamento em dobro (2x) na 
taxa municipal de urbanização, conforme descrito no plano de financiamento. 
 

At –  área total da parcela / I.U.M -  índice médio de utilização / A.C. - área de construção / F.C.- fator de correção 

A.C.C. - área de construção corrigida. 

 

 

QUADRO V - CÁLCULO DE EDIFICABILIDADE DO SETOR 2 

 

PROPRIETÁRIO (Setor 2) 
Nº Parcela 

At (m2) I.U.M. A.C. (m2) F.C. 
A.C.C.* 

(m2) AÇÃO 
FRANCISCO ROSA 
VITORINO e ANTÓNIO JOSÉ 
GODINHO 

022 85 0,65 55 0,8 44 
Parcela a Manter 

DOMINGOS CARNEIRO 
RICO 

023 135 0,65 88 0,8 70 
Parcela a Manter 

INÁCIA RAMALHO DIAS 024 140 0,65 91 0,8 73 Parcela a Manter 
MANUEL DA CONCEIÇÃO 
BARRADAS 

025 130 0,65 85 0,8 68 
Parcela a Manter 

FRANCISCO CARAPÊNCIO 
VITORINO 

039 89 0,65 58 0,8 46 
Parcela a Manter 

FRANCISCO CARAPÊNCIO 
VITORINO 

040 57 0,65 37 0,8 30 
Parcela a Manter 

JOAQUIM MANUEL 
CARRAPATO 

041 156 0,65 101 0,8 81 
Parcela a Manter 

MANUEL BANHA DE 
OLIVEIRA 

042 302 0,65 196 0,8 157 
Parcela a Manter 

MANUEL PALMA MESTRE 043 221 0,65 144 0,8 115 Parcela a Manter 
ANTÓNIO CARAPÊNCIO 
VITORINO 

044 250 0,65 163 0,8 130 
Parcela a Manter 

JACINTO VITORINO DIAS 045 175 0,65 114 0,8 91 Parcela a Manter 
FRANCISCO ANTÓNIO 
COELHO 

046 236 0,65 153 0,8 123 
Parcela a Manter 

MARIA RAMALHO GODINHO 047 368 0,65 239 0,8 191 Parcela a Manter 
FRANCISCO POUPA 
CAEIRO 

048 279 0,65 181 0,8 145 
Parcela a Manter 

BERNARDO FREITAS 
PEREIRA 

049 298 0,65 194 0,8 155 
Parcela a Manter 

FRANCISCO POUPA 
CAEIRO 

050 53 0,65 34 0,8 28 Reestruturação sem nova 
Construção 

JOSÉ LIMPO RAMALHO 
051 121 0,65 79 0,8 63 Reestruturação sem nova 

Construção  
MANUEL LAVAREDAS 
MARTINS 

052 217 0,65 141 0,8 113 
Parcela a Manter 

HORÁCIO RAMALHO DIAS 053 169 0,65 110 0,8 88 Parcela a Manter 
ANTÓNIO DOMINGOS 
VITORINO 

054 355 0,65 231 0,8 185 
Parcela a Manter 

JOAQUIM DIAS CAEIRO 059 240 0,65 156 0,8 125 Parcela a Manter 
MANUEL INÁCIO 
CARAPÊNCIO COELHO 

060 170 0,65 111 0,8 88 
Parcela a Manter 

DOMINGOS SANTOS 
CAEIRO 

061 120 0,65 78 0,8 62 
Parcela a Manter 

ANTÓNIO CONCEIÇÃO 
PEREIRA 

062 115 0,65 75 0,8 60 
Parcela a Manter 

MANUEL JOSÉ MATEUS 064 227 0,65 148 0,8 118 Parcela a Manter 

JOSÉ SANTOS CAEIRO 065 245 0,65 159 0,8 127 Parcela a Manter 
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FREDERICO AUGUSTO 
MOEDAS 

066 197 0,65 128 0,8 102 
Parcela a Manter 

DOMINGOS CARNEIRO 
RICO 

067 130 0,65 85 0,8 68 
Parcela a Manter 

DOMINGOS CARNEIRO 
RICO 

068 417 0,65 271 0,8 217 
Parcela a Manter 

FRANCISCO CARAPÊNCIO 
VITORINO 

070 367 0,65 239 0,8 191 
Parcela a Manter 

ANTÓNIO VITORINO 
FREITAS 

071 386 0,65 251 0,8 201 
Parcela a Manter 

JOSÉ MARIA LIMPO 
RAMALHO 

073 140 0,65 91 0,8 73 
Parcela a Manter 

ANA DOMINGAS 074 109 0,65 71 0,8 57 Parcela a Manter 
BERNARDO FREITAS 
PEREIRA 

075 340 0,65 221 0,8 177 
Parcela a Manter 

NATÁLIA PEREIRA 083 163 0,65 106 0,8 85 Parcela a Manter 

CONSULCOM 084 829 0,65 539 0,8 431 Parcela a Manter 

MIGUEL GARCIAS LIMPO 085 165 0,65 107 0,8 86 Parcela a Manter 

JOÃO PAULO SILVA 086 324 0,65 211 0,8 168 Parcela a Manter 
HENRIQUE VITORINO 
CAEIRO 

090 264 0,65 172 0,8 137 
Parcela a Manter 

JOSÉ MARIA BANHA 091 302 0,65 196 0,8 157 Parcela a Manter 

JOSÉ PALMA MESTRE 092 281 0,65 183 0,8 146 Parcela a Manter 

JOAQUIM MESTRE PALMA 093 465 0,65 302 0,8 242 Parcela a Manter 
JOAQUIM GODINHO 
CANDEIAS 

094 589 0,65 383 0,8 306 
Parcela a Manter 

JOAQUIM GODINHO 
CANDEIAS 

095 259 0,65 168 0,8 135 
Parcela a Manter 

MANUEL DO CARMO 
ROMÃO 

096 372 0,65 242 0,8 193 
Parcela a Manter 

ELVIRA BANHA PAIAS 139 500 0,65 325 0,8 260 Parcela a Manter 
MANUEL JOAQUIM BANHA 
CAEIRO 

140 352 0,65 229 0,8 183 
Parcela a Manter 

MIQUELINA ROSA PAIXÃO 
PAIXÃO 

141 201 0,65 131 0,8 105 
Parcela a Manter 

MANUEL BANHA COITO 143 172 0,65 112 0,8 89 Parcela a Manter 

MANUEL ASCENÇÃO RICO 144 394 0,65 256 0,8 205 Parcela a Manter 
JOAQUIM MANUEL 
CARRAPATO 

145 152 0,65 99 0,8 79 
Parcela a Manter 

JOSÉ JACINTO DIAS 147 771 0,65 501 0,8 401 Parcela a Manter 
BRUNO MIGUEL DIAS 
PEREIRA 

148 94 0,65 61 0,8 49 
Parcela a Manter 

JOSÉ JACINTO DIAS 149 95 0,65 62 0,8 49 Parcela a Manter 
ANTÓNIO RAMALHO LIMPO 
e MIGUEL GARCIA LIMPO 

150 489 0,65 318 0,8 254 
Parcela a Manter 

FRANCISCA CONCEIÇÃO 
REVÉS 

151 26 0,65 17 0,8 14 
Parcela a Manter 

ANTÓNIO CARAPÊNCIO 
VITORINO 

152 65 0,65 42 0,8 34 
Parcela a Manter 

CRISTIAN VAN DAMEN 153 125 0,65 81 0,8 65 Parcela a Manter 
FRANCISCO PERFEITO 
CARRAPATO 

155 105 0,65 68 0,8 55 
Parcela a Manter 

*Este valor poderá ser ultrapassado quando a mancha/polígono inscrita na Planta de Implantação não estiver totalmente 
preenchida. Neste casos, toda a área que ultrapasse 10% deste valor estará sujeita a um agravamento em dobro (2x) na 
taxa municipal de urbanização, conforme descrito no plano de financiamento. 
 

At –  área total da parcela / I.U.M -  índice médio de utilização / A.C. - área de construção / F.C.- fator de correção 

A.C.C. - área de construção corrigida. 

 

 

 

 

 

QUADRO VI - CÁLCULO DE EDIFICABILIDADE DO SETOR 3 
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PROPRIETÁRIO (Setor 3) 
Nº 

Parcela At (m2) 
An 

(m2) 
Ae 

(m2) I.U.M. 
A.C. 
(m2) F.C. 

A.C.C. 
(m2) AÇÃO 

LUZÍLIO SEBASTIÃO PALMA 001 1037 601 436 0,2 87 0,8 70 A adquirir por Via do 
Direito Privado (U.E.B) 

DOMINGOS CARNEIRO 
RICO 

002 10771 2935 7836 0,2 1567 0,8 1254 A adquirir por Via do 
Direito Privado (U.E.B) 

FRANCISCO CARAPÊNCIO 
VITORINO 

003 653 0 653 0,2 131 0,8 104 A adquirir por Via do 
Direito Privado (U.E.B) 

ANTÓNIO CARAPÊNCIO 
VITORINO 

004 4773 2331 2442 0,2 488 0,8 391 
Parcela a Manter (não 
pertence a nenhuma 

U.E.) 

ANTÓNIO ZITA DA SILVA 005 1532 418 1114 0,2 223 0,8 178 Reestruturação sem 
nova Construção  (U.E.J) 

DOMINGOS CARNEIRO 
RICO 

006 1005 421 584 0,2 117 0,8 93 Reestruturação sem 
nova Construção (U.E.J) 

JOAQUIM MIGUEL GODINHO 007** 7321 1880 5441 0,2 1088 0,8 871 

Pertence U.E.J Mas 
atribuição de lotes 88, 
89, 90 e 91 (864m2 -

U.E.I) 

JOAQUIM MIGUEL GODINHO 008** 2012 1214 798 0,2 160 0,8 128 
Pertence a U.E.J Mas 
atribuição de lote 81 

(200m2 - U.E.I) 

ANTÓNIO CARAPÊNCIO 
VITORINO 

009** 2550 0 2550 0,2 510 0,8 408 
Pertence a U.E. J Mas 
atribuição de lotes 78 e 

79 (400m2-U.E.I) 
CAMÂRA MUNICIPAL DE 
MOURA 

010 1535 0 1535 0,2 307 0,8 246 Reestruturação sem 
nova Construção (U.E.J) 

ASSOCIAÇÃO DE 
MORADORES DA ESTRELA 

011 12792 6058 6734 0,2 1347 0,8 1077 Reestruturação sem 
nova Construção (U.E.J) 

EDIA S.A. 012 1474 1474 0 0,2 0 0,8 0 A adquirir por Via do 
Direito Privado (U.E.J) 

FRANCISCO BANHA 
OLIVEIRA 

013 79 79 0 0,2 0 0,8 0 Reestruturação sem 
nova Construção (U.E.J) 

ANTÓNIO DIAS CAEIRO 014 190 190 0 0,2 0 0,8 0 Reestruturação sem 
nova Construção (U.E.J) 

FERNANDO FRASQUILHO 015 206 206 0 0,2 0 0,8 0 Reestruturação sem 
nova Construção (U.E.J) 

FRANCISCO PERFEITO 
CARRAPATO 

016 396 330 66 0,2 13 0,8 11 
Reestruturação com 

nova Construção lote 96 
(65m2) (U.E.J) 

JOSÉ RAMALHO DIAS 017 96 27 69 0,2 14 0,8 11 
Reestruturação com 

nova Construção lote 95 
(48m2) (U.E.J) 

HORÁCIO RAMALHO DIAS 018 96 5 91 0,2 18 0,8 15 
Reestruturação com 

nova Construção lote 94 
(46m2) (U.E.J) 

MANUEL ROSADO 019 384 3 381 0,2 76 0,8 61 
Reestruturação com 

nova Construção lote 93 
(190m2) (U.E.J) 

ANTÓNIO ZITA DA SILVA 020 1129 1124 5 0,2 1 0,8 1 A adquirir por via do 
Direito Privado (U.E.J) 

FRANCISCO ROSA 
VITORINO e ANTÓNIO JOSÉ 
GODINHO 

021 3134 1499 1635 0,2 327 0,8 262 
Reestruturação com 

nova Construção lote 92 
(249 m2) 

AUGUSTO MARTINS SILVA 055 5291 1907 3384 0,2 677 0,8 541 

Reestruturada com Nova 
Edificação lotes 85, 86 

(449m2 - U.E.I) + 134 m2 
Existente 

DOMINGOS RAMALHO DIAS 056 817 373 444 0,2 89 0,8 71 
Reestruturada com Nova 
Edificação lote 82 (209 - 

U.E.I) 

AUGUSTO MARTINS SILVA 057 5204 3257 1947 0,2 389 0,8 312 

Reestruturada com nova 
Edificação lote 80 (198 
m2 - U.E.I), e atribuição 

de lote 71 (178m2 - 
U.E.H) 

MIGUEL DO CARMO BRAVO 
GAUDÊNCIO 

058 6801 3388 3413 0,2 683 0,8 546 Atribuição de lotes 57,58 
e 59 (514m2 - U.E.H) 

FREDERICO AUGUSTO 
MOEDAS 

063 5624 2739 2885 0,2 577 0,8 462 Atribuição de lotes 68,69 
e 70 (439m2 -U.E.H) 

LUÍS CAEIRO GODINHO 069 443 0 443 0,2 89 0,8 71 Reestruturação sem 
nova construção (U.E.H) 

JOAQUIM MIGUEL GODINHO 072 8131 1721 6410 0,2 1282 0,8 1026 

Atribuição de lote 45 
(145m2 - U.E.G), 

Atribuição de lotes 61 a 
65 (831m2 -U.E. H) 
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HENRIQUE VITORINO 
CAEIRO 

087 216 0 216 0,2 43 0,8 35 Reestruturação sem 
nova construção (U.E.H) 

FRANCISCO JOSÉ CAEIRO 088 154 0 154 0,2 31 0,8 25 Reestruturação sem 
nova construção (U.E.H) 

FRANCISCO JOSÉ CAEIRO 089 137 0 137 0,2 27 0,8 22 A adquirir por Via do 
Direito Privado (U.E.H) 

ANTÓNIO PEREIRA 097 11360 4719 6641 0,2 1328 0,8 1063 

Atribuição Lote 52 
(220m2-U.E.F), 

Reestruturação com 
nova Construção lotes 

40 a 43 (649m2- U.E.G), 
e existente (305m2- 

U.E.G) 
JOSÉ DO NASCIMENTO 
CARDOSO 

098 750 0 750 0,2 150 0,8 120 Reestruturação sem 
nova Construção (U.E.G) 

JOAQUIM BANHA COITO 099 1071 0 1071 0,2 214 0,8 171 
Reestruturação sem 

nova Construção  
(U.E.G) 

JOAQUIM BANHA COITO e 
AGOSTINHO BARRADAS 

100*** 13851 822 13029 0,2 2606 0,8 2085 

Edif. U.E.E = 50m2, Edif. 
U.E.G = 31 m2 

contabilizadas na U.E. F, 
Atribuição de Lotes 46 a 
51, (1700 m2), 53 e 54 

(378 m2 -U.E.F) 
MIGUEL DO CARMO BRAVO 
GAUDÊNCIO 

101 2419 2256 163 0,2 33 0,8 26 A adquirir por Via do 
Direito Privado (U.E. F) 

ANTÓNIO CASEMIRO 102*** 16196 13758 2438 0,2 488 0,8 390 

Edif. U.E. F= 8m2 
contabilizadas na U.E. E; 
Atribuição de lotes 38 e 

39 (363m2 -U.E.E) 

SERAFIM MONTEIRO 103 6575 3421 3154 0,2 631 0,8 505 Atribuição dos lotes 22 e 
23 (500m2 - U.E.E) 

MANUEL FRANCISCO 
COITO 

104 9779 850 8929 0,2 1786 0,8 1429 

Atribuição de Lote 26, 
27, 28 e 29 (1052 m2 - 
U.E.E); Atribuição de 
lotes 55 e 56 (385m2- 

U.E.F) 

TIAGO PEREIRA 105*** 8636 1629 7007 0,2 1401 0,8 1121 

Edif. U.E. C=67m2,  Edif. 
U.E. F= 45m2, 

contabilizadas na U.E. E;  
Atribuição de lotes 24 e 
25 (618 m2) e 33 e 34 e 

35  (531 m2 -U.E.E) 

ANTÓNIO LAVAREDAS 
SILVESTRE 

106 131 0 131 0,2 26 0,8 21 
Reestruturação com 

nova Construção Anexos 
(69m2) U.E.C 

MANUEL BALANCHO 107 157 0 157 0,2 31 0,8 25 
Reestruturação com 

nova Construção Anexos 
(55m2) - U.E.C 

MARIA DE FÁTIMA 108 73 0 73 0,2 15 0,8 12 
Reestruturação com 
nova Construção L19 

(112m2) U.E.C 

AGOSTINHO RAMOS 
BARRADAS 109 4169 1248 2921 0,2 584 0,8 467 

Atribuição de Lote 13 
(210m2 - U.E.C), 

Atribuição de Lote 21 
(250m2 - U.E.E) 

FRANCISCA BANHA COITO, 
MANUEL BANHA COITO e 
JOÃO ALBERTO PACHECO 
CARO 

110 2521 0 2521 0,2 504 0,8 403 

Reestruturação com 
nova Construção L18 
(206 m2 - U.E.C) + 

Anexos (75 m2) 

SERAFIM MONTEIRO 111 6135 798 5337 0,2 1067 0,8 854 

Atribuição de lotes 09, 10 
e 11 (731m2 - U.E.C), 
Atribuição de lote 36 

(180m2 - U.E.E) 

MANUEL LAVAREDAS 
MARTINS 

112 3399 1485 1914 0,2 383 0,8 306 

Reestruturação com 
nova Construção L04 
(291 m2 -U.E.D); Edif 

U.E.E = 0 

MIGUEL GARCIAS LIMPO 113 982 818 164 0,2 33 0,8 26 
Reestruturação com 
nova Construção L03 

(314m2 -U.E.D) 

JOSÉ PAULO DINIZ DE 
FONSECA 

114 1112 1111 1 0,2 0 0,8 0 
Reestruturação sem 

nova Construção  
(U.E.D) 

DOMINGOS GARCIA e 
DIOGO GARCIA 

115 686 685 1 0,2 0 0,8 0 Reestruturação sem 
nova Construção  

(U.E.D) 

JOAQUIM DA CONCEIÇÃO 116 29 23 6 0,2 1 0,8 1 Parcela a Manter (U.E.D) 
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TIAGO 

ANTÓNIO TIAGO 117 352 305 47 0,2 9 0,8 8 
Reestruturação sem 

nova Construção  
(U.E.D) 

FRANCISCO DA 
CONCEIÇÃO BARRADAS 

118 3653 3381 272 0,2 54 0,8 44 
Reestruturação sem 

nova Construção  
(U.E.D) 

MANUEL BARRADAS 119 68 36 32 0,2 6 0,8 5 Parcela a Manter (U.E.D) 
FRANCISCO DA 
CONCEIÇÃO BARRADAS 

120 63 7 56 0,2 11 0,8 9 
Parcela a Manter (U.E.D) 

ANTÓNIO CANDEIAS 121 56 0 56 0,2 11 0,8 9 Parcela a Manter (U.E.D) 

ROSA MARIA BRANCO 122 102 0 102 0,2 20 0,8 16 Parcela a Manter (U.E.D) 

ANTÓNIO CANDEIAS 123 2744 767 1977 0,2 395 0,8 316 Atribuição de Lote 02 
(283m2 - U.E.D) 

CARLOS PAULO DINIS 
GAMEIRO 

124 395 395 0 0,2 0 0,8 0 
Parcela a Manter (U.E.D) 

JOÃO BANDARRA DE 
ALMEIDA 

125 253 0 253 0,2 51 0,8 40 
Parcela a Manter (U.E.D) 

MANUEL CAEIRO 
CHOURIÇO 

126 40 0 40 0,2 8 0,8 6 
Parcela a Manter (U.E.D) 

MANUEL SALES CABITO 127 139 0 139 0,2 28 0,8 22 Parcela a Manter (U.E.D) 

JOSÉ COELHO 128 102 0 102 0,2 20 0,8 16 Parcela a Manter (U.E.D) 

BENTO BRÁS RAMALHO 129 213 0 213 0,2 43 0,8 34 Parcela a Manter (U.E.D) 

JOÃO BANDARRA DE 
ALMEIDA 

130 8956 5424 3532 0,2 706 0,8 565 

Atribuição de Lote 12 
(193m2 - U.E.C), 

Reestruturação com 
nova ConstruçãoLote 01 

(340 m2 - U.E.D) 

DOMINGOS PINTO 131 108 0 108 0,2 22 0,8 17 Parcela a Manter (U.E.D) 

MANUEL DIOGO ROSADO 132 454 0 454 0,2 91 0,8 73 
Parcela a Manter (não 
pertence a nenhuma 

U.E.) 

JOSÉ CACHOPO 133 62 0 62 0,2 12 0,8 10 
Parcela a Manter (não 
pertence a nenhuma 

U.E.) 

JOSÉ JACINTO DIAS 134 2836 1430 1406 0,2 281 0,8 225 

A Adquirir por via do 
Direito Privado (não 
pertence a nenhuma 

U.E.) 

MANUEL BANHAS PAIAS 135 4575 2458 2117 0,2 423 0,8 339 

A Adquirir por via do 
Direito Privado (não 
pertence a nenhuma 

U.E.) 

MANUEL BANHAS PAIAS 136 521 0 521 0,2 104 0,8 83 
Parcela a Manter (não 
pertence a nenhuma 

U.E.) 
FRANCISCO MONTEMOR 
GAUDÊNCIO 

137 552 0 552 0,2 110 0,8 88 Reestruturação sem 
nova Construção (U.E.J) 

JOSÉ RICO DIAS 138 1430 1146 284 0,2 57 0,8 45 A Adquirir por via do 
Direito Privado (U.E.J) 

FRANCISCO JOSÉ CAEIRO 142 890 824 66 0,2 13 0,8 11 A Adquirir por via do 
Direito Privado (U.E.J) 

JOSÉ JACINTO DIAS 146 2289 1782 507 0,2 101 0,8 81 Reestruturação sem 
nova Construção  (U.E.J) 

RICARDO CALISTO 154 1943 1086 857 0,2 171 0,8 137 Reestruturação sem 
nova Construção (U.E.J) 

MANUEL LAVAREDAS 
MARTINS 

156 1793 1042 751 0,2 150 0,8 120 Reestruturação sem 
nova Construção (U.E.J) 

EDIA S.A. 157 218 218 0 0,2 0 0,8 0 A Adquirir por via do 
Direito Privado (U.E.J) 

*Este valor poderá ser ultrapassado quando a mancha/polígono inscrita na Planta de Implantação não estiver totalmente 
preenchida. Neste casos, toda a área que ultrapasse 10% deste valor estará sujeita a um agravamento em dobro (2x) na 
taxa municipal de urbanização, conforme descrito no plano de financiamento. 

** Parcela que pertence à U.E. J mas é lhe atribuída edificabilidade na U.E. I 

*** Edificabilidade de uma U.E. é atribuida noutra U.E. 

At –  área total da parcela / An – área non aedificandi / Ae – área edificável resultante da diferença  At-An / I.U.M -  índice 

médio de utilização / A.C - área de construção / F.C.- fator de correção / A.C.C. - área construção corrigida 
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 QUADRO VII - DIREITO DE EDIFICABILIDADE POR UNIDADE DE EXECUÇÃO 

Edificabilidade (A.C.C [m2]) 

PROPRIETÁRIO 
(Setor 3) 

Nº 
Parcela 

At 
(m2) 

An 
(m2) 

Ae 
(m2) I.U.M. A.B.C. 

(m2) F.C. 
TOTAL U.E.A U.E.B U.E.C U.E.D U.E.E U.E.F U.E.G U.E.H U.E.I U.E.J 

LUZÍLIO 
SEBASTIÃO 
PALMA 

001 1037 601 436 0,2 87 0,8 70 - 70 - - - - - - - - 

DOMINGOS 
CARNEIRO 
RICO 

002 10771 2935 7836 0,2 1567 0,8 1254 - 1254 - - - - - - - - 

FRANCISCO 
CARAPÊNCIO 
VITORINO 

003 653 0 653 0,2 131 0,8 104 - 104 - - - - - - - - 

ANTÓNIO 
CARAPÊNCIO 
VITORINO 

004 4773 2331 2442 0,2 488 0,8 391 - - - - - - - - - 391 

ANTÓNIO ZITA 
DA SILVA 

005 1532 418 1114 0,2 223 0,8 178 - - - - - - - - - 178 

DOMINGOS 
CARNEIRO 
RICO 

006 1005 421 584 0,2 117 0,8 93 - - - - - - - - - 93 

JOAQUIM 
MIGUEL 
GODINHO 

007** 7321 1880 5441 0,2 1088 0,8 871 - - - - - - - - - 871 

JOAQUIM 
MIGUEL 
GODINHO 

008** 2012 1214 798 0,2 160 0,8 128 - - - - - - - - - 128 

ANTÓNIO 
CARAPÊNCIO 
VITORINO 

009** 2550 0 2550 0,2 510 0,8 408 - - - - - - - - - 408 

CAMÂRA 
MUNICIPAL DE 
MOURA 

010 1535 0 1535 0,2 307 0,8 246 - - - - - - - - - 246 

ASSOCIAÇÃO 
DE 
MORADORES 
DA ESTRELA 

011 12792 6058 6734 0,2 1347 0,8 1077 - - - - - - - - - 1077 

EDIA S.A. 
012 1474 1474 0 0,2 0 0,8 0 - - - - - - - - - 0 

FRANCISCO 
BANHA 
OLIVEIRA 

013 79 79 0 0,2 0 0,8 0 - - - - - - - - - 0 

ANTÓNIO DIAS 
CAEIRO 

014 190 190 0 0,2 0 0,8 0 - - - - - - - - - 0 

FERNANDO 
FRASQUILHO 

015 206 206 0 0,2 0 0,8 0 - - - - - - - - - 0 

FRANCISCO 
PERFEITO 
CARRAPATO 

016 396 330 66 0,2 13 0,8 11 - - - - - - - - - 11 

JOSÉ RAMALHO 
DIAS 

017 96 27 69 0,2 14 0,8 11 - - - - - - - - - 11 

HORÁCIO 
RAMALHO DIAS 

018 96 5 91 0,2 18 0,8 15 - - - - - - - - - 15 

MANUEL 
ROSADO 

019 384 3 381 0,2 76 0,8 61 - - - - - - - - - 61 

ANTÓNIO ZITA 
DA SILVA 

020 1129 1124 5 0,2 1 0,8 1 - - - - - - - - - 1 

FRANCISCO 
ROSA 
VITORINO e 
ANTÓNIO JOSÉ 
GODINHO 

021 3134 1499 1635 0,2 327 0,8 262 - - - - - - - - - 262 

AUGUSTO 
MARTINS SILVA 

055 5291 1907 3384 0,2 677 0,8 541 - - - - - - - - 541 - 

DOMINGOS 
RAMALHO DIAS 

056 817 373 444 0,2 89 0,8 71 - - - - - - - - 71 - 

AUGUSTO 
MARTINS SILVA 

057 5204 3257 1947 0,2 389 0,8 312 - - - - - - - 182 130 - 

MIGUEL DO 
CARMO BRAVO 
GAUDÊNCIO 

058 6801 3388 3413 0,2 683 0,8 546 - - - - - - - 546 - - 

FREDERICO 
AUGUSTO 
MOEDAS 

063 5624 2739 2885 0,2 577 0,8 462 - - - - - - - 462 - - 

LUÍS CAEIRO 
GODINHO 

069 443 0 443 0,2 89 0,8 71 - - - - - - - 71 - - 

JOAQUIM 
MIGUEL 
GODINHO 

072 8131 1721 6410 0,2 1282 0,8 1026 - - - - - - 183 843 - - 

HENRIQUE 
VITORINO 
CAEIRO 

087 216 0 216 0,2 43 0,8 35 - - - - - - - 35 - - 

FRANCISCO 
JOSÉ CAEIRO 

088 154 0 154 0,2 31 0,8 25 - - - - - - - 25 - - 

FRANCISCO 
JOSÉ CAEIRO 

089 137 0 137 0,2 27 0,8 22 - - - - - - - 22 - - 

ANTÓNIO 
PEREIRA 

097 11360 4719 6641 0,2 1328 0,8 1063 - - - - - 248 815 - - - 

JOSÉ DO 
NASCIMENTO 
CARDOSO 

098 750 0 750 0,2 150 0,8 120 - - - - - - 120 - - - 
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JOAQUIM 
BANHA COITO 

099 1071 0 1071 0,2 214 0,8 171 - - - - - - 171 - - - 

JOAQUIM 
BANHA COITO e 
AGOSTINHO 
BARRADAS 

100*** 13851 822 13029 0,2 2606 0,8 2085 - - - - 87 1971 27 - - - 

MIGUEL DO 
CARMO BRAVO 
GAUDÊNCIO 

101 2419 2256 163 0,2 33 0,8 26 - - - - - 26 - - - - 

ANTÓNIO 
CASEMIRO 

102*** 16196 13758 2438 0,2 488 0,8 390 - - - - 382 8 - - - - 

SERAFIM 
MONTEIRO 

103 6575 3421 3154 0,2 631 0,8 505 - - - - 505 - - - - - 

MANUEL 
FRANCISCO 
COITO 

104 9779 850 8929 0,2 1786 0,8 1429 - - - - 1082 347 - - - - 

TIAGO PEREIRA 
105*** 8636 1629 7007 0,2 1401 0,8 1121 - - 84 - 999 38 - - - - 

ANTÓNIO 
LAVAREDAS 
SILVESTRE 

106 131 0 131 0,2 26 0,8 21 - - 21 - - - - - - - 

MANUEL 
BALANCHO 

107 157 0 157 0,2 31 0,8 25 - - 25 - - - - - - - 

MARIA DE 
FÁTIMA 

108 73 0 73 0,2 15 0,8 12 - - 12 - - - - - - - 

AGOSTINHO 
RAMOS 
BARRADAS 

109 4169 1248 2921 0,2 584 0,8 467 - - 206 - 261 - - - - - 

FRANCISCA 
BANHA COITO, 
MANUEL BANHA 
COITO e JOÃO 
ALBERTO 
PACHECO 
CARO 

110 2521 0 2521 0,2 504 0,8 403 - - 403 - - - - - - - 

SERAFIM 
MONTEIRO 

111 6135 798 5337 0,2 1067 0,8 854 - - 742 - 112 - - - - - 

MANUEL 
LAVAREDAS 
MARTINS 

112 3399 1485 1914 0,2 383 0,8 306 - - - 306 0 - - - - - 

MIGUEL 
GARCIAS LIMPO 

113 982 818 164 0,2 33 0,8 26 - - - 26 - - - - - - 

JOSÉ PAULO 
DINIZ DE 
FONSECA 

114 1112 1111 1 0,2 0 0,8 0 - - - 0 - - - - - - 

DOMINGOS 
GARCIA e 
DIOGO GARCIA 

115 686 685 1 0,2 0 0,8 0 - - - 0 - - - - - - 

JOAQUIM DA 
CONCEIÇÃO 
TIAGO 

116 29 23 6 0,2 1 0,8 1 - - - 0,8 - - - - - - 

ANTÓNIO 
TIAGO 

117 352 305 47 0,2 9 0,8 8 - - - 8 - - - - - - 

FRANCISCO DA 
CONCEIÇÃO 
BARRADAS 

118 3653 3381 272 0,2 54 0,8 44 - - - 44 - - - - - - 

MANUEL 
BARRADAS 

119 68 36 32 0,2 6 0,8 5 - - - 5 - - - - - - 

FRANCISCO DA 
CONCEIÇÃO 
BARRADAS 

120 63 7 56 0,2 11 0,8 9 - - - 9 - - - - - - 

ANTÓNIO 
CANDEIAS 

121 56 0 56 0,2 11 0,8 9 - - - 9 - - - - - - 

ROSA MARIA 
BRANCO 

122 102 0 102 0,2 20 0,8 16 - - - 16 - - - - - - 

ANTÓNIO 
CANDEIAS 

123 2744 767 1977 0,2 395 0,8 316 - - - 316 - - - - - - 

CARLOS PAULO 
DINIS GAMEIRO 

124 395 395 0 0,2 0 0,8 0 - - - 0 - - - - - - 

JOÃO 
BANDARRA DE 
ALMEIDA 

125 253 0 253 0,2 51 0,8 40 - - - 40 - - - - - - 

MANUEL 
CAEIRO 
CHOURIÇO 

126 40 0 40 0,2 8 0,8 6 - - - 6 - - - - - - 

MANUEL SALES 
CABITO 

127 139 0 139 0,2 28 0,8 22 - - - 22 - - - - - - 

JOSÉ COELHO 
128 102 0 102 0,2 20 0,8 16 - - - 16 - - - - - - 

BENTO BRÁS 
RAMALHO 

129 213 0 213 0,2 43 0,8 34 - - - 34 - - - - - - 

JOÃO 
BANDARRA DE 
ALMEIDA 

130 8956 5424 3532 0,2 706 0,8 565 - - 177 388 - - - - - - 

DOMINGOS 
PINTO 

131 108 0 108 0,2 22 0,8 17 - - - 17 - - - - - - 

MANUEL DIOGO 
ROSADO 

132 454 0 454 0,2 91 0,8 73 - - - - - - - - - - 

JOSÉ 
CACHOPO 

133 62 0 62 0,2 12 0,8 10 - - - - - - - - - - 

JOSÉ JACINTO 
DIAS 

134 2836 1430 1406 0,2 281 0,8 225 - - - - - - - - - - 

MANUEL 
BANHAS PAIAS 

135 4575 2458 2117 0,2 423 0,8 339 - - - - - - - - - - 

MANUEL 
BANHAS PAIAS 

136 521 0 521 0,2 104 0,8 83 - - - - - - - - - - 

FRANCISCO 
MONTEMOR 
GAUDÊNCIO 

137 552 0 552 0,2 110 0,8 88 - - - - - - - - - 88 

JOSÉ RICO 
DIAS 

138 1430 1146 284 0,2 57 0,8 45 - - - - - - - - - 45 

FRANCISCO 
JOSÉ CAEIRO 

142 890 824 66 0,2 13 0,8 11 - - - - - - - - - 11 
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JOSÉ JACINTO 
DIAS 

146 2289 1782 507 0,2 101 0,8 81 - - - - - - - - - 81 

RICARDO 
CALISTO 

154 1943 1086 857 0,2 171 0,8 137 - - - - - - - - - 137 

MANUEL 
LAVAREDAS 
MARTINS 

156 1793 1042 751 0,2 150 0,8 120 - - - - - - - - - 120 

EDIA S.A. 
157 218 218 0 0,2 0 0,8 0 - - - - - - - - - 0 

TOTAL 19635 
 
  

At –  área total da parcela / An – área non aedificandi / Ae – área edificável resultante da diferença  At-An / I.U.M -  índice 

médio de utilização / A.C - área de construção / F.C.- fator de correção / A.C.C. - área construção corrigida 

 

 

4.1.7 Reparcelamento do solo e reestruturação parcelar 

 

O Plano de Pormenor define o reparcelamento do solo e a reestruturação parcelar de acordo com o Decreto-

Lei 380/99, de 22 de setembro, com redação conferida pelos Decretos-Lei nº 310/2003, de 10 de dezembro, 

nº 316/2007, de 19 de setembro, nº 46/2009, de 20 de fevereiro e nº 181/2009, de 7 de agosto, de forma a 

ajustar a configuração e o aproveitamento dos terrenos para construção às disposições do plano e a distribuir 

equitativamente, entre os proprietários que dele fazem parte, os benefícios e os encargos resultantes da sua 

execução. 

Os direitos de edificabilidade foram atribuídos de forma diferenciada a dois grupos: aqueles a que são 

atribuídas novas parcelas que integram o Plano e os que englobam um processo de reestruturação de 

propriedade. A área bruta substancialmente deferenciada atribuída a estes grupos de proprietário ficará a 

dever-se, sobretudo, à sua localização: os primeiros sem qualquer tipo de infraestruturas, os outros 

parcialmente infraestruturados. 

Tentámos que esse facto não viesse a interferir na imagem urbana que nos importava para esses pontos da 

aldeia, e o desequilíbrio a nível de A.C. atribuída terá sido, de alguma forma, atenuado pelo valor da taxa 

municipal de urbanização aplicado a esses proprietários, conforme descrito no plano de financiamento. 

 

4.1.7.1 Atribuição de novas parcelas do Plano 

  

Na atribuição das parcelas seguiram-se os seguintes critérios, limitados à disponibilidade de parcelas com 

dimensão adequada ao direito de edificabilidade de cada proprietário: 

-  atribuir as parcelas em cada Unidade de Execução cuja Área de Construção se aproximasse, o mais 

possível, ao direito de edificação correspondente à área da parcela original dentro dessa mesma Unidade 

de Execução. 

-  reduzir ao mínimo a subdivisão das parcelas, de forma a garantir os direitos de edificabilidade, de cada 

proprietário, na nova propriedade. 

- atribuir os direitos de edificação o mais perto possível, da localização da parcela original. 

 

 

 

Obstando à excessiva diminuição dos direitos de edificabilidade de alguns proprietários, foi decidido a sua 

não atribuição, procedendo-se, nestes casos, à Aquisição por via do Direito Privado e à respetiva 

indemnização. Sendo que, no caso de se esgotar a hipótese de aquisição por via de direito privado, os 
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terrenos ou edificios necessários à execução do Plano podem ser expropriados. Devido à diversidade destas 

situações, estas operações serão avaliadas, e resolvidas, caso a caso e diretamente com os proprietários, 

pelo município (promotor das infraestruturas). 

Por outro lado, e devido ao facto de este processo de reparcelamento só abranger parte dos proprietários do 

Plano, as novas parcelas não representam exatamente os valores dos direitos de edificabilidade calculados. 

Desta forma, tentamos não só defender os interesses e objetivos mais gerais do Plano, mas também, não 

condicionar em demasia o seu desenho.  

Assim, considerou-se que as oscilações (positivas e negativas) dentro do intervalo de 10% se encontram 

dentro de um limite perfeitamente aceitável para a resolução de interesses na distribuição dos novos de 

direitos de edificação. 

 

O Quadro VII “ATRIBUIÇÃO DE DIREITOS DE EDIFICAÇÃO, Parcelas novas” regista, para cada prédio, o 

direito de edificação e a parcela, ou parcelas, a atribuir a cada proprietário para satisfazer esse direito.  

Nesse mesmo quadro e, resultado tanto dos direitos de edificabilidade não atribuídos como das correções de 

20% a esse mesmos direitos (conforme já referido), surgem várias parcelas atribuídas ao município, umas 

associadas a equipamentos coletivos, outras, depois de rentabilizadas, para fazerem face, de uma forma 

mais direta, aos custos de urbanização. 

 

 

 

 

 

QUADRO VII - ATRIBUIÇÃO DE DIREITOS DE EDIFICAÇÃO, Parcelas novas 

 

SITUAÇÃO ATUAL ATRIBUIÇÃO 
SALDO 

U. E. PROPRIETÁRIO 

PARCELA 
Nº 

EDIFI. 
PARCELA 

Nº 
ÁREA 

PARCELA 
A.C. 

A.C. 
TOTAL m2 % 

EXTRA* 
(M2) 

U.E. A C.M.MOURA - - E1 225 143 143 - - - 

P02 1151 1004 

P06 659 611 

P07 195 322 

E3.1 264 264 

E3.2 75 75 

C.M.MOURA 

- - 

E3.3 280 280 

2556 - - - 

SERAFIM 
MONTEIRO 

111 742 P03 988 731 731 -11 -1,5 0 

JOÃO 
BANDARRA DE 
ALMEIDA 

130 177 P04 190 193 193 16 9,0 0 

U.E.C 

AGOSTINHO 
RAMOS 
BARRADAS 

109 206 P05 203 210 210 4 1,9 0 

U.E.D 
ANTÓNIO 
CANDEIAS 

123 316 P01 967 293 293 -23 -7,3 0 

P08 281 268 

P13 1791 912 

U.E.E C.M.MOURA - - 

P16 301 180 

4490 - - - 
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   E5 7435 3130     

AGOSTINHO 
RAMOS 
BARRADAS 

109 261 P09 253 250 250 -11 -4,2 0 

SERAFIM 
MONTEIRO 

103 505 P10 465 500 500 -5 -1,0 0 

P11 920 618 

TIAGO PEREIRA 
105** 1121 

P14 893 531 
1149 27,88 2,5 0 

MANUEL 
FRANCISCO 
COITO 

104 1082 P12 2028 1052 1052 -30 -2,8 0 

SERAFIM 
MONTEIRO 

111 112 P15 301 180 180 68 60,7 57 

 

ANTÓNIO 
CASEMIRO 

102** 390 P17 659 363 363 -
27,08 

-6,9 0 

P20 2791 1700 JOAQUIM 
BANHA COITO e 
AGOSTINHO 
BARRADAS 

100** 2085 
P22  686 378 

2078 -6,64 -0,3 0 

ANTÓNIO 
PEREIRA 

097 248 P21 316 220 220 -28 -
11,3 

0 

MANUEL 
FRANCISCO 
COITO 

104 347 P23 859 385 385 38 11,0 3 

E7 8293 2168 

U.E.F C.M.MOURA 
- - 

E8 666 909 
3077 - - - 

P18 399 148 

E9 2029 917 

C.M.MOURA 

- - 

E10 1579 392 

1457 - - - 

U.E.G 

JOAQUIM 
MIGUEL 
GODINHO 

72 183 P19 389 145 145 -38 -
20,8 

0 

MIGUEL DO 
CARMO BRAVO 
GAUDÊNCIO 

058 546 P24 395 514 514 -32 -5,9 0 

P25 156 200 

P27 316 402 

P30 304 396 

P31 310 276 

P32 790 581 

E11 1504 1432 

C.M.MOURA - - 

E12 694 531 

3818 - - - 

JOAQUIM 
MIGUEL 
GODINHO 

072 843 P26 717 831 831 -12 -1,4 0 

FREDERICO 
AUGUSTO 
MOEDAS 

063 462 P28 384 439 439 -23 -5,0 0 

U.E.H 

AUGUSTO 
MARTINS SILVA 

057 182 P29 135 178 178 -4 -2,2 0 

ANTÓNIO 
CARAPÊNCIO 
VITORINO 

009*** 408 P33 286 400 400 -8 -2,0 0 

JOAQUIM 
MIGUEL 
GODINHO 

008*** 128 P34 160 200 200 72 56,3 59 

P35 309 437 
C.M.MOURA - - 

P36 207 263 
700 - - - 

P37 229 263 

U.E.I 

JOAQUIM 
MIGUEL 
GODINHO 

007*** 871 
P38 591 601 

864 -7 -0,8 0 

E14.1 425 232 

E14.2 250 250 

E14.3 223 138 

U.E.J C.M.MOURA - - 

E14.4 830 405 

1366 - - - 
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    E15 298 341     

TOTAL 28782     119 
* Área que excede 10% da edificabilidade calculada, e à qual deverá ser imputada um agravamento no dobro (2x) na taxa 
municipal de urbanização, conforme estipulado no plano de financiamento.  
** Valor correspondente à Soma de Edificabilidades de várias Unidades de Execução. 
*** Parcela que pertence à Unidade de Execução J, mas é lhe atribuída edificabilidade na U.E. I. 

Edif. - Edificabilidade / At –  área total da parcela / A.C - área de construção / A.C.t – área de construção total da parcela 

 

 

4.1.7.2 Reestruturação Parcelar 

 

Foram objeto de reestruturação parcelar (ver Planta do Cáculo de Edificabilidade) todos aqueles que, por 

força da implementação do Plano, houve a necessidade de retificar alguns dos seus limites, mantendo todos 

os outros conforme a parcela original.  

No entanto, nem todos foram contemplados com edificação (ver Quadro VIII.1) , e a esses, quando a área 

subtraída se justificar, deverá haver lugar a uma indemnização (ou outro tipo de compensação). À 

semelhança de outras situações já referidas, caberá também nestes casos ao município (líder de todo o 

processo), decidir os parâmetros dessas compensações.   

Em relação aos outros, onde haverá lugar a nova edificação (ver Quadros VIII.2), o critério da sua seleção 

passou essencialmente pelas suas características urbanas:  localizados em zonas com alguma 

infraestruturação (arruamentos, enegia elétrica, água potável, telecomunicações), e em zonas intermédias em 

relação às zonas de expansão e consolidadas. 

Como já foi referido, o que nos importa nestas situações é a imagem urbana, e como tal, a área bruta 

construtiva atribuída, para além da edificabilidade calculada para esses terrenos, não deveria ser entrave a 

uma edificação mais harmoniosa e coerente com a de restante do Plano. 

 

Assim sendo, e como fator de equilíbrio, em relação aos encargos e benefícios inerentes ao Plano, 

introduzimos, no “quadro de atribuição de edificação (reestruturação)”, uma coluna denominada de valor 

“EXTRA”, onde está calculada toda a área que excede 10% (valor que consideramos como limite razoável) 

da edificabilidade calculada, e à qual deverá ser imputada um agravamento no dobro (2x) na taxa municipal 

de urbanização, conforme estipulado no plano de financiamento. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
QUADRO VIII.1 REESTRUTURAÇÃO – PARCELAS SEM ATRIBUIÇÃO DE NOVA EDIFICAÇÃO 

 

U. E. PROPRIETÁRIO SITUAÇÃO ATUAL REESTRUTURAÇÃO 
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PARCELA 

Nº 
ÁREA 

PARCELA 
EDIFI. 

PARCELA 
Nº 

ÁREA 
PARCELA 

JOAQUIM MARIA BANHA PEREIRA 027 164 85 R027 111 

ANTÓNIO DIAS 078 86 45 R078 56 U.E.A 

INÁCIA MARIA BANHA 081 40 21 R081 64 

JOSÉ PAULO DINIZ DE FONSECA 
114 1112 0 R114 

429 

DOMINGOS GARCIA e DIOGO GARCIA 115 686 0 R115 241 

ANTÓNIO TIAGO 117 352 8 R117 167 

U.E.D 

FRANCISCO DA CONCEIÇÃO BARRADAS 118 3653 44 R118 193 

JOSÉ DO NASCIMENTO CARDOSO 098 750 120 R098 401 U.E.G 

JOAQUIM BANHA COITO 099 1071 171 R099 436 

LUÍS CAEIRO GODINHO 069 443 71 R069 406 

HENRIQUE VITORINO CAEIRO 087 216 35 R087 287 U.E.H 

FRANCISCO JOSÉ CAEIRO 
088 154 25 R088 

213 

ANTÓNIO ZITA DA SILVA 005 1532 178 R005 1775 

DOMINGOS CARNEIRO RICO 006 1005 93 R006 1135 

C. M. MOURA 010 1535 246 R010 1239 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA 
ESTRELA 

011 12792 1077 R011 
1563 

FRANCISCO BANHA OLIVEIRA 013 79 0 R013 87 

ANTÓNIO DIAS CAEIRO 014 190 0 R014 160 

FERNANDO FRASQUILHO 015 206 0 R015 195 

FRANCISCO MONTEMOR GAUDÊNCIO 137 552 88 R137 548 

JOSÉ JACINTO DIAS 146 2289 81 R146 1740 

RICARDO CALISTO 154 1943 137 R154 1574 

U.E.J 

MANUEL LAVAREDAS MARTINS 156 1793 120 R156 476 

FRANCISCO POUPA CAEIRO 050* 53 28 R050 78 
- 

JOSÉ LIMPO RAMALHO 051* 121 63 R051 134 

TOTAL 32653     13597 

* Parcelas a Reestruturar que não pertencem a nenhuma Unidade de Execução. 

Edif. - Edificabilidade / At –  área total da parcela 

 

 
QUADRO VIII.2  REESTRUTURAÇÃO - PARCELAS COM ATRIBUIÇÃO DE NOVA EDIFICAÇÃO 

 

SITUAÇÃO ATUAL REESTRUTURAÇÃO 
SALDO 

U. E. PROPRIETÁRIO 

PARCELA 
Nº 

EDIFI. 
PARCELA 
Nº 

ÁREA 
PARCELA 

A.C. 
m2 % 

EXTRA* 

ANTÓNIO LAVAREDAS 
SILVESTRE 

106** 21 R106 318 151 130 619,0 128 

MANUEL BALANCHO 107** 25 R107 272 188 163 652,0 161 

MARIA DE FÁTIMA 
108 12 R108 218 112 100 833,3 99 

U.E.C 

FRANCISCA BANHA COITO, 
MANUEL BANHA COITO e JOÃO 
ALBERTO PACHECO CARO 

110*** 403 R110 768 337 -66 -16,5 0 

U.E.D JOÃO BANDARRA DE ALMEIDA 130 388 R130 1651 340 -48 -12,4 0 
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MIGUEL GARCIAS LIMPO 113 26 R113 867 314 288 1107,7 285  

MANUEL LAVAREDAS 
MARTINS 112 306 R112 1472 291 -15 -4,9 0 

U.E.G ANTÓNIO PEREIRA 097*** 815 R097 1315 874 59 7 0 

AUGUSTO MARTINS SILVA 057 130 R057 646 198 68 52,3 55 

DOMINGOS RAMALHO DIAS 056 71 R056 167 209 138 194,4 131 U.E.I 

AUGUSTO MARTINS SILVA 055*** 541 R055 2392 583 42 7,8 0 

FRANCISCO ROSA VITORINO e 
ANTÓNIO JOSÉ GODINHO 

021 262 R021 1500 249 -13 -5,0 0 

MANUEL ROSADO 019 61 R019 384 190 129 211,5 123 

HORÁCIO RAMALHO DIAS 018 15 R018 101 46 31 206,7 30 

JOSÉ RAMALHO DIAS 017 11 R017 100 48 37 336,4 36 

U.E.J 

FRANCISCO PERFEITO 
CARRAPATO 016 11 R016 389 65 54 490,9 53 

TOTAL 3098     4195     1100 

 
* Área que excede 10% da edificabilidade calculada, e à qual deverá ser imputada um agravamento no dobro (2x) na taxa 
municipal de urbanização, conforme estipulado no plano de financiamento.  

**Parcelas cuja nova edificação corresponde apenas a Anexos 

*** Area de Construção resultante da Soma da A.C. Existente com a A.C. Nova 

Edif. - Edificabilidade / At –  área total da parcela/ A.C - área de construção 
 

 

 

 

 

 

4.1.8 Futuros Loteamentos 

 

Como forma de garantir uma maior coerência formal na nova edificação, não são permitidos loteamentos 

individuais, ou seja, parcela a parcela, mas sim, e só como resultado das Unidades de Execução. 

Estes Projetos, que agrupam várias parcelas (conforme assinalados na Planta dos Setores e Unidades de 

Execução), serão desenvolvidos sob encomenda do município, mas financeiramente suportados pelos 

proprietários que deles fazem parte.  

Depois de executados e aprovados pelo município, estes projetos deverão permitir aos proprietários lotear as 

suas parcelas e edificar os respetivos lotes. Como tal, a sua instrução será com todas as peças escritas e 

desenhadas, legalmente exigidas, para loteamentos e edificações particulares, que deverão obedecer aos 

valores dos “Quadros dos Parâmetros Urbanísticos para Futuros Loteamentos” (Quadros IX.1, IX.2 e IX.3), 

que se apresentam de seguida: 

 

 

 
QUADRO IX.1 - PARAMETROS URBANÍSTICOS DA NOVA EDIFICAÇÃO PARA FUTUROS LOTEAMENTOS 
 

U. E. PROPRIETÁRIOS 
PARCELA 

Nº 
At 

(m2) 
LOTE 

Nº 
ÁREA 
LOTE 

ÁREA 
IMPL. 

VOLUM. 
(m3) CÉRCEA Nº PISOS 

Nº 
FOGOS 

A.C. 
LOTE 

A.C. T 
(m2) 
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     (m2) (m2)   acima 
cota 
sol. 

abaixo 
cota 
sol.* 

 (m2)  

JOÃO 
BANDARRA DE 
ALMEIDA 

R130 1651 L01 1651 340 1190 3,5 1 0 1 340 340 

ANTÓNIO 
CANDEIAS 

P01 967 L02 967 293 1026 3,5 1 0 1 293 293 

MIGUEL 
GARCIAS LIMPO 

R113 867 L03 867 314 1099 3,5 1 0 1 314 314 
U.E.D 

MANUEL 
LAVAREDAS 
MARTINS 

R112 1472 L04 1472 291 1019 3,5 1 0 1 291 291 

L05 281 169 345 6,5 2 0 1 299 

L06 251 129 286 7,5 2 0 1 215 

L07 325 159 315 6,5 2 0 1 274 
C.M.MOURA P02 1151 

L08 294 130 286 6,5 2 0 1 216 

1004 

L09 395 159 315 6,5 2 0 1 273 

L10 232 145 285 6,5 2 0 1 241 
SERAFIM 
MONTEIRO P03 988 

L11 361 128 295 6,5 2 0 1 217 

731 

JOÃO 
BANDARRA DE 
ALMEIDA 

P04 190 L12 190 125 267 6 2 0 1 193 193 

AGOSTINHO 
RAMOS 
BARRADAS 

P05 203 L13 203 125 281 6,5 2 0 1 210 210 

L14 277 141 308 6,5 2 0 1 237 

L15 202 115 266 6,5 2 0 1 192 C.M.MOURA P06 659 

L16 180 112 265 6,5 2 0 1 182 

611 

C.M.MOURA P07 195 L17 195 195 365 7,1 2 0 1 322 322 

FRANCISCA 
BANHA COITO, 
MANUEL BANHA 
COITO e JOÃO 
ALBERTO 
PACHECO CARO 

R110 768 ** L18 363 206 313 3,5 1 0 1 206 206 

U.E.C 

MARIA DE 
FÁTIMA R108 218 L19 218 112 307 3,5 1 0 1 112 112 

C.M.MOURA P08 281 L20 281 185 317 7,1 2 0 1 268 268 

AGOSTINHO 
RAMOS 
BARRADAS 

P09 253 L21 253 150 295 6,2 2 0 1 250 250 

L22 233 150 295 6,1 2 0 1 250 SERAFIM 
MONTEIRO P10 465 

L23 232 150 295 6 2 0 1 250 
500 

L24 339 183 339 6 2 0 1 315 
TIAGO PEREIRA P11 920 

L25 581 177 334 6,2 2 0 1 303 
618 

L26 732 172 315 6,5 2 0 1 293 

L27 444 287 315 6,5 2 0 1 253 

L28 410 152 315 6,5 2 0 1 253 

MANUEL 
FRANCISCO 
COITO 

P12 2028 

L29 442 152 315 6,5 2 0 1 253 

1052 

L30 549 164 327 6,5 2 0 1 265 

L31 572 189 404 6,5 2 0 1 300 C.M.MOURA P13 1791 

L32 670 189 432 6,5 2 0 1 347 

912 

L33 291 131 242 6,5 2 0 1 171 

L34 301 135 242 6,5 2 0 1 180 TIAGO PEREIRA P14 893 

L35 301 135 242 6,5 2 0 1 180 

531 

SERAFIM 
MONTEIRO P15 301 L36 301 135 242 6,2 2 0 1 180 180 

C.M.MOURA P16 301 L37 301 135 242 6,2 2 0 1 180 180 

L38 301 135 242 6,2 2 0 1 180 

U.E.E 

SERAFIM 
MONTEIRO P17 659 

L39 358 138 244 6,2 2 0 1 183 
363 

L40 185 185 198 3,5 1 0 1 185 U.E.G ANTÓNIO 
PEREIRA 

R097 1315** 

L41 274 138 173 3,5 1 0 1 138 

649 
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L42 312 161 189 3,5 1 0 1 161    

L43 259 165 107 3,5 1 0 1 165 

 

C.M.MOURA P18 399 L44 399 148 142 3,5 1 0 1 148 148 

 

JOAQUIM 
MIGUEL 
GODINHO 

P19 389 L45 398 145 138 3,5 1 0 1 145 145 

L46 605 225 355 6,5 2 0 1 344 

L47 508 173 317 6,5 2 0 1 277 

L48 444 155 304 6,5 2 0 1 258 

L49 435 154 303 6,5 2 0 1 257 

L50 427 151 296 6,5 2 0 1 251 

JOAQUIM BANHA 
COITO e 
AGOSTINHO 
BARRADAS 

P20 2791 

L51 372 182 371 6,5 2 0 1 313 

1700 

ANTÓNIO 
PEREIRA 

P21 316 L52 316 171 276 6,5 2 0 1 220 220 

L53 329 142 257 6,5 2 0 1 189 JOAQUIM BANHA 
COITO e 
AGOSTINHO 
BARRADAS 

P22  686 
L54 357 142 257 6,5 2 0 1 189 

378 

L55 386 142 257 6,5 2 0 1 189 

U.E.F 

MANUEL 
FRANCISCO 
COITO 

P23 859 
L56 473 145 263 6,5 2 0 1 196 

385 

L57 85 77 236 6,5 2 0 1 153 

L58 152 126 312 6,5 2 0 1 207 
MIGUEL DO 
CARMO BRAVO 
GAUDÊNCIO 

P24 395 

L59 158 77 234 6,5 2 0 1 154 

514 

C.M.MOURA P25 156 L60 156 119 292 6,5 2 0 1 200 200 

L61 120 58 208 6,5 2 0 1 116 

L62 156 119 292 6,5 2 0 1 200 

L63 115 55 202 6,5 2 0 1 110 

L64 124 102 269 6,5 2 0 1 167 

JOAQUIM 
MIGUEL 
GODINHO 

P26 717 

L65 202 138 327 6,5 2 0 1 238 

831 

L66 159 116 297 6,5 2 0 1 194 
C.M.MOURA P27 316 

L67 157 123 308 6,5 2 0 1 208 
402 

L68 98 65 221 6,5 2 0 1 130 

L69 147 79 234 6,5 2 0 1 158 
FREDERICO 
AUGUSTO 
MOEDAS 

P28 384 

L70 139 75 228 6,5 2 0 1 151 

439 

AUGUSTO 
MARTINS SILVA P29 135 L71 135 108 277 6,5 2 0 1 178 178 

L72 156 119 277 6,5 2 0 1 200 
C.M.MOURA P30 304 

L73 148 115 262 6,5 2 0 1 196 
396 

C.M.MOURA P31 310 L74 310 163 401 6,5 2 0 1 276 276 

L75 306 115 286 6,5 2 0 1 189 

L76 256 115 287 6,5 2 0 1 189 

U.E.H 

C.M.MOURA P32 790 

L77 228 129 321 6,5 2 0 1 203 

581 

L78 164 139 330 6,5 2 0 1 238 ANTÓNIO 
CARAPÊNCIO 
VITORINO 

P33 286 
L79 122 99 262 6,5 2 0 1 162 

400 

AUGUSTO 
MARTINS SILVA R057 646** L80 144 117 293 6,5 2 0 1 198 198 

JOAQUIM 
MIGUEL 
GODINHO 

P34 160 L81 160 119 294 6,5 2 0 1 200 200 

DOMINGOS 
RAMALHO DIAS 

R056 167 L82 167 122 301 6,5 2 0 1 209 209 

L83 154 118 289 6,5 2 0 1 212 
C.M.MOURA P35 309 

L84 155 119 293 6,5 2 0 1 225 
437 

L85 156 117 293 6,5 2 0 1 224 AUGUSTO 
MARTINS SILVA R055 2392** 

L86 160 119 298 6,5 2 0 1 225 
449 

U.E.I 

C.M.MOURA P36 207 L87 207 136 328 6,5 2 0 1 226 226 



 

  50 
 

JOAQUIM 
MIGUEL 
GODINHO 

P37 229 L88 229 154 360 6,5 2 0 1 263 263 

L89 180 127 311 6,5 2 0 1 226 

L90 176 117 299 6,5 2 0 1 202 

 

JOAQUIM 
MIGUEL 
GODINHO 

P38 591 

L91 235 105 358 6,5 2 0 1 173 

601 

FRANCISCO 
ROSA VITORINO 
e ANTÓNIO JOSÉ 
GODINHO 

R021 1500 L92 1500 249 252 3,5 1 0 1 249 249 

MANUEL 
ROSADO R019 384 L93 384 190 210 3,5 1 0 1 190 190 

HORÁCIO 
RAMALHO DIAS 

R018 101 L94 101 46 101 3,5 1 0 1 46 46 

JOSÉ RAMALHO 
DIAS R017 100 L95 100 48 99 3,5 1 0 1 48 48 

U.E.J 

FRANCISCO 
PERFEITO 
CARRAPATO 

R016 389 L96 389 65 125 3,5 1 0 1 65 65 

IGREJA 
PAROQUIAL 

P39 154 L97 154 130 214 3,5 1 0 1 130 130 

DOMINGOS 
RAMALHO DIAS P40 199 L98 199 169 252 3,5 1 0 1 169 169 

ANTÓNIA 
RAMALHO 
CLAUDINA 

P41 144 L99 144 113 171 3,5 1 0 1 113 113 

MANUEL DA 
PALMA 

P42 94 L100 94 67 133 3,5 1 0 1 67 67 

U.E.A 

ANTÓNIO JOSÉ 
GODINHO P43 61 L101 61 47 101 3,5 1 0 1 47 47 

 

* Será permitido o aproveitamento do sub-solo, dentro dos limites da mancha/polígono de implantação de cada fogo, 
sempre que a topografia permita a abertura de vãos na totalidade de um dos alçados desse polígno, conforme Art.º 48 do 
presente regulamento. 

** Área que resulta da soma dos lotes novos com a área Existente 

At –  área total da parcela / ÁREA IMP – área de Implantação / VOLUM – Volumetria da construção  / A.C - área de 
construção / A.C.t - área de construção total da parcela 
 

 

 

QUADRO IX.2 - PARAMETROS URBANÍSTICOS DA NOVA EDIFICAÇÃO ANEXA À EXISTENTE PARA FUTUROS 

LOTEAMENTOS 

 

Nº PISOS 

U. E. 

PROPRIETÁRIOS PARCELA 
Nº 

ÁREA 
IMPL. 

VOLUMETRIA 
(m3) CÉRCEA 

acima 
cota sol. 

abaixo cota 
sol.* 

A.C. (m2) 

ANTÓNIO 
LAVAREDAS 
SILVESTRE 

R106 69 155 3,5 1 0 69 

MANUEL 
BALANCHO 

R107 55 86 3,5 1 0 55 

U.E.C MARIA DE FÁTIMA R110 75 140 3,5 1 0 75 

  TOTAL 199 

* Será permitido o aproveitamento do sub-solo, dentro dos limites da mancha/polígono de implantação de cada fogo, 
sempre que a topografia permita a abertura de vãos na totalidade de um dos alçados desse polígno, conforme Art.º 48 do 
presente regulamento. 

At –  área total da parcela / ÁREA IMP – área de Implantação / VOLUM – Volumetria da construção  / A.C - área de 
construção / A.C.t - área de construção total da parcela 
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QUADRO IX.3 - PARAMETROS URBANÍSTICOS DOS NOVOS EQUIPAMENTOS PARA FUTUROS LOTEAMENTOS 

 

Nº PISOS A.C. 
(m2) 

U.E. 
Nº 
EQUIPAMENTO 

DESIGNAÇÃO ÁREA 
ÁREA 
IMP. 
(m2) 

VOLUMETRIA 
(m3) 

CÉRCEA acima 
cota 
sol. 

abaixo 
cota 
sol. 

 

U.E. 
A E1 

CAPELA / TANQUE 
PÚBLICO / I.S. PÚBLICAS 225 143 316 3,5 1 0 143 

U.E. 
B 

E2 FITO ETAR               

E3.1 ARTESANATO 264 264 322 3,5 1 0 264 

E3.2 ARTESANATO 75 75 262,5 3,5 1 0 75 
U.E. 

C 
E3.3 ARTESANATO 280 280 328 3,5 1 0 280 

U.E. 
E 

E5 POUSADA DA 
JUVENTUDE 

7435 2259 1723 6,5 2 0 3130 

E7 POUSADA DA ESTRELA / 
BAR MIRADOURO 

8293 1681 1575 6,5 2 1 2168 U.E. 
F 

E8 BAR PÔR DO SOL 666 570 760 3,5 1 1 909 

E9 ANFETEATRO 2029 917 1025 - 0 1 917 
U.E. 

G E10 ESPAÇO DE OCUPAÇÃO 
SAZONAL 

1579 392 612 3 1 0 392 

E11 CLUBE NAUTICO 1504 1098 1282 6,5 2 0 1432 
U.E. 

H E12 EQUIPAMENTO APOIO 
AO EMBARCADOURO 

694 531 286 3,5 1 0 531 

E14.1 POSTO G.N.R. 425 232 233 3,5 1 0 232 

E14.2 CENTRO COMUNITÁRIO 250 250 334 3,5 1 0 250 

E14.3 CAFÉ 223 138 206 3,5 1 0 138 

E14.4 
BIBLIOTECA/APOIO 
PARQUE BICICLETAS/ 
POSTO DE TURISMO 

830 405 338 3,5 1 0 405 

E14.5 
PARQUE LUGARES 
LIGEIROS E 
AUTOCARROS 

2301 0 - - - - 0 

E14.6 PARQUE LUGARES 
LIGEIROS  

2897 0 - - - - 0 

E15 POSTO MÉDICO/ 
FARMÁCIA 

298 227 483 6,5 2 0 341 

U.E. 
J 

E16 GARAGENS 189 189 292 3,5 1 0 189 

- E17 PISCINAS 1153 1153 675 3,5 1 0 1153 

TOTAL 12806 

* Será permitido o aproveitamento do sub-solo, dentro dos limites da mancha/polígono de implantação de cada fogo, 
sempre que a topografia permita a abertura de vãos na totalidade de um dos alçados desse polígno, conforme Art.º 48 do 
presente regulamento. 

At –  área total da parcela / ÁREA IMP – área de Implantação / VOLUM – Volumetria da construção  / A.C - área de 
construção / A.C.t - área de construção total da parcela 
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4.2. Faseamento da execução 

 

Conforme a legislação aplicável, nomeadamente o D.L.380/99 de 22 de setembro, com redação conferida 

pelos Decretos-Lei nº 310/2003, de 10 de dezembro, nº 316/2007, de 19 de setembro, nº 46/2009, de 20 de 

fevereiro e nº 181/2009, de 7 de agosto, e tendo em conta o descrito anteriormente, os sistemas de execução 

adotados para os diferentes Setores do Plano, ou seja para os conjuntos de Unidades de Execução de cada 

Setor (o da “Imposição Administrativa”, no caso do Setor 1 e o da “Cooperação”, no caso dos Setores 2 e 3), 

têm em comum a obrigatoriedade de ser o Município a tomar a iniciativa da condução do processo na 

implementação do Plano. 

 

No caso do Setor 1 a “Imposição Administrativa”, fará depender a sua execução de um ato de natureza mais 

autoritária . Nos casos dos outros dois Setores, haverá que ter em conta outro tipo de abordagens, como 

sejam a negociação, a colaboração, o entendimento e sobretudo, a vontade cívica das populações que 

deverão acreditar que um melhor espaço urbano se traduzirá numa melhor qualidade de vida para todos.  

 

Tendo em conta o caráter simbólico que representará para a aldeia a intervenção prevista no Setor 1, somos 

da opinião que este Setor venha a ser o impulsionador de toda a implementação do Plano. 

Sinal político forte, então, catalisador da força geradora de um “ambiente” propício ao melhor entendimento 

entre as partes envolvidas no processo. 

 
Como tal, e em termos de faseamento da execução do Plano, são consideradas as seguintes situações 

distintas: 

 

a) A renovação das infraestruturas do Setor 1 (onde se insere a Unidade de Execução A) e Setor 2 – 

duração prevista:  6 meses. 

b) As restantes alterações inerentes à implementação da Unidade de Execução A - duração prevista:  18 

meses. 

c) A implementação das redes de infraestuturas da Unidades de Execução B – duração prevista:  12 

meses. 

Tal como é referido no artigo 18º do Regulamento, artigo 4º, a Fito-Etar tem de ser executada 

previamente a qualquer expansão urbana. 

d) A implementação das Unidades de Execução C, D, E, F e G, e as respetivas infraestruturas e espaços 

públicos – duração prevista:  24 meses. 

e) A Construção do Equipamento E17 (Piscinas), com as transformações fundiárias necessárias e 

implementação de respetivas infraestruturas. – duração prevista:  18 meses. 

f) A implementação das Unidades de Execução H, I, e J, e as respetivas infraestruturas e espaços 

públicos – duração prevista:  24 meses. 
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4.3. Financiamento 
 
 
A Proposta de Plano para a Aldeia da Estrela prevê um conjunto de intervenções que se podem dividir em 

quatro grandes áreas: 

 

1. Infraestruturas Gerais 

• Rede Pública de Drenagem de Águas Residuais e Fito Etar (com tratamento Terceário) e o seu 

Parque de Enquadramento 

• Rede Pública de Drenagem de Águas Pluviais 

• Rede Pública de Abastecimento de Água 

• Rede Pública de Abastecimento de Gás 

• Rede Fixa de Telecomunicações 

• Rede de Energia de Baixa Tensão  

• Rede de Iluminação Pública 

• Estrutura Viária e Pedonal 

• Ciclovia 

   

2. Equipamentos Públicos 

• Praça da Estrela 

• Largo da Igreja 

• Praça do Sol 

• Posto Médico/Farmácia/Edifício de Apoio Social 

• Anfiteatro e Espaço de Ocupação Sazonal 

• Piscinas Municipais 

• Parque Infantil 

• Memorial 

• Parque da Ronda 

• Pontão de Pesca 

• Apoio a Piqueniques 

 

3. Outros Equipamentos de Interesse Público 

• Conjunto da Pousada da Estrela 

• Conjunto da Pousada da Juventude 

• Bar pôr do sol 

• Clube Naútico 

• Apoio ao Embarcadouro 

 

4. Edificação / Investimento Privado 

• Habitação 

• Restauração / Cafetaria 
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Das quatro grandes áreas de intervenções, o Plano acautelará o financiamento da primeira: as infraestruturas 

gerais, assim como do valor das Aquisições por via do Direito Privado a efetuar no Setor 3 necessárias à 

implementação do Plano. 

 

Quanto às infraestruturas gerais, serão divididas em dois sub-grupos: as reposições/renovações e as novas.  

Serão entendidas como reposições/renovações ao conjunto das infraestruturas que por força da nova 

situação da Aldeia da Estrela (após enchimento da albufeira) ou por se encontrarem em espaço consolidado, 

e face à proposta de Plano, são inoperantes, e deverão ser repostas ou subtituídas. 

Estas situações abragem os três Setores. 

Serão entendidas como infraestruturas novas, todas aquelas que são implantadas de “raíz” e que irão 

infraestruturar a nova construção, essencialmente presente no Setor 3. 

 

Foi assumido pelo município que toda a infraestrutura reposta ou renovada seria da responsabilidade pública, 

e como tal, financiada com dinheiros públicos, nomeadamente a partir de verbas contempladas no orçamento 

do próprio município ou a partir de protocolos a estabelecer com as outras entidades envolvidas neste 

processo: EDIA, INAG, CCDR, Gestalqueva, etc. 

Deste modo, o plano deverá gerar receitas apenas para financiar todas as infraestruturas novas. 

 

Resumidamente, apresentamos os valores globais dessas infraestruturas (ver Quadro X): 

 

Quadro X – Estimativa de Custos das Infraestruturas Gerais 

INFRAESTRUTURA REPOSIÇÃO/RENOVAÇÃO NOVA TOTAL 
Rede Drenagem de Águas Residuais 
Domésticas e Fito Etar com 
Tratamento Terceário 314.770,00 € 154.660,00 € 469.430,00 € 

Rede Drenagem de Águas Pluviais 141.525,00 € 277.015,00 € 418.540,00 € 

Rede de Abastecimento de Água 36.680,00 € 44.413,50 € 81.093,50 € 

Rede de Abastecimento de Gás 67.245,00 € 81.425,00 € 148.670,00 € 

Rede Fixa de Telecomunicações 51.250,00 € 62.060,00 € 113.310,00 € 

Rede de Energia de Baixa Tensão 99.700,00 € 120.730,00 € 220.430,00 € 

Rede de Iluminação Pública 79.340,00 € 314.185,00 € 393.525,00 € 

Estrutura Viária e Pedonal 

Rua Principal 112.780,00 € 237.036,00 € 349.816,00 € 

Ruas Secundárias 138.070,00 € 182.404,00 € 320.474,00 € 
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Ruas Pedonais 0,00 € 6.432,00 € 6.432,00 € 

Zona de Carga e Descarga / Inversão 
de Marcha 0,00 € 13.088,00 € 13.088,00 € 

Ciclovia 0,00 € 366.230,00 € 366.230,00 € 

Estacionamentos 

Parque da Estrela 16.663,00 € 16.663,00 € 33.326,00 € 

Adjacentes às Vias de Circulação 7.524,00 € 7.524,00 € 15.048,00 € 

TOTAIS 1.065.547,00 € 1.883.865,50 € 2.949.412,50 € 
 

 

� Estimativa de custos dos honorários dos projetos de infraestruturas gerais = 255 000,00 € 

 

� Estimativa de custos das infraestruturas gerais = 2 949 412,50 € 

 

� Estimativa de custos das infraestruturas repostas e/ou renovadas = 1 065 547,00 € 

 

� Estimativa de custos das infraestruturas novas =1 883 865,50 €  

 

A receita a gerar pelo Plano, para fazer face ao custo das infraestruturas novas e respetivos projetos, é de  

255 000,00 € + 1 883 865,50 € = 2 138 865,50 €. 

 

Relativamente ao valor correspondente às Aquisições por via do Direito Privado do Setor 3, o príncipio 

adotado teve como referência as duas situações passíveis de se encontrarem nas parcelas a adquirir: as 

áreas que se encontram nas zonas non aedificandi (existentes na faixa de 30 m em relação à cota 152), e as 

áreas se encontram na zona edificável. 

 

 

Para as áreas non aedificandi de cada parcela, o um valor de indemenização é de 5,00€ /m2; Enquanto que 

para as áreas edificáveis foi tido como referência que o valor dessa área corresponde a 20% do custo global 

da admissível edificação segundo a Perequação (ver Quadro IX) .  Desta forma chegamos aos seguintes 

valores: 
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Quadro X – Estimativa de Custos das Aquisições no Setor 3 

 

Aquisições (SETOR 3) Valor m2 
Quantidade 

(m2) Valor 

ÁREA NON AEDIFICANDI 5,00 € 13014 65.070,00 € 

ÁREA RESULTANTE DA EDIFICABILIDADE 128,00 € 1955 250.240,00 € 

TOTAL 315.310,00 € 
 

 

 

� Estimativa de custos das expropriações em zonas non aedificandi = 65 070,00€  

 

� Estimativa de custos das expropriações em zonas edificáveis = 250 240,00€ 

 

A receita a gerar pelo Plano, para fazer face ao custo das Aquisições por via do Direito Privado no Setor 3 é 

de 315 310,00 €. 

 

Assim sendo, o total de receita a obter pelo plano para fazer face ao custo das infraestruturas novas e 

respetivos projetos e, ainda, das Aquisições por via do Direito Privado no Setor 3 é de  

2 138 865,50 €+ 315 310,00 € =  2 454 175,50 €. 

 

 

4.3.1 Proposta do Plano de Financiamento 
 

As fontes de receita para suportar o financiamento das infraestruturas novas terão duas origens: 

 

1. O encaixe financeiro a partir da rentabilização dos terrenos atribuídos ao município (fruto dos direitos 

de edificabilidade não atribuídos, e da correção de 20% a esse mesmos direitos dos restantes 

proprietários); 

2. O encaixe financeiro através das taxas municipais de urbanização a aplicar a cada metro quadrado 

de área bruta de construção nova, ou no seu agravamento em dobro (2x), de toda a área que 

ultratasse 10% da edificabilidade calculada e que o Plano autoriza. 

 

 
Ao valor estimado das infraestruturas novas deverá subtrair-se o valor dos terrenos atribuídos ao município. 

Desses terrenos excluiremos todas as parcelas destinadas a equipametos públicos, nomeadamente: E1.1, 

E1.2 (Largo da Igreja), E2 (Fito Etar), E3.1, E3.2 e E3.3 (Praça do Sol), E4 (Pontão de Pesca), E6 (Apoio a 
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Piqueniques), E9 (Anfiteatro), E10 (Espaço de Ocupação Sazonal), E13 (Parque Infantil), E14.1, E14.2, E14.3 

e E14.4 (Praça da Estrela), E15 (Edifício de Apoio Social) e E17 (Piscinas Municipais). 

 

Deste modo, resta-nos apurar o valor das seguintes parcelas: P02, P06, P07, P08, P13, P16, P18, P25, P27, 

P30, P31, P32, P35, e P36 (habitação), E5 (Pousada da Juventude), E7 (Pousada da Estrela e Bar 

Miradouro), E8 (Bar “pôr do sol”), E11 (Clube Nautico) e E12 (Equipamento de Apoio ao Embarcadouro). 

 

4.3.2  Calcúlo do Valor dos Terrenos Atribuídos ao Município 
 

O princípio adotado para calcular o valor destas parcelas teve como referência o custo da construção 

admitida para esses terrenos (ver Quadro XI) e que poderia variar entre os 15% e os 25% do custo total 

dessa construção.  

 

Quadro XI – Estimativa de Custos dos Equipamentos de Interessa Público 

OUTROS EQUIPAMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

DESCRIÇÃO Custo 

CONJUNTO DA POUSADA DA ESTRELA 2.628.184,00 € 

CONJUNTO BAR PÔR DO SOL 481.770,00 € 

CONJUNTO DA POUSADA DA JUVENTUDE 
2.142.952,00 € 

CONJUNTO DO CLUBE NÁUTICO 
781.160,00 € 

CONJUNTO EQUIPAMENTO DE APOIO AO 
EMBARCADOURO 285.831,00 € 

TOTAL 6.319.897,00 € 

 

 

Para o caso da Estrela, determinamos um valor intermédio de 20% (ver Quadro XI), obtendo os seguintes 

valores: 

 

Quadro XI – Estimativa de Valor dos terrenos Atribuídos ao Município 

 

VALOR DOS TERRENOS ATRIBUÍDOS AO MUNICÍPIO 

PARCELA A.C. ADMITIDA (m2) CUSTO GLOBAL 
EDIFICAÇÃO 

VALOR DA 
PARCELA* 

P02 (habitação) 1004 642.560,00 € 128.512,00 € 

P06 (habitação) 611 391.040,00 € 78.208,00 € 
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P07 (habitação) 322 206.080,00 € 41.216,00 € 

P08 (habitação) 268 171.520,00 € 34.304,00 € 

P13 (habitação) 912 583.680,00 € 116.736,00 € 

P16 (habitação) 180 115.200,00 € 23.040,00 € 

P18 (habitação) 148 94.720,00 € 18.944,00 € 

P25 (habitação) 200 128.000,00 € 25.600,00 € 

P27 (habitação) 402 257.280,00 € 51.456,00 € 

P30 (habitação) 396 253.440,00 € 50.688,00 € 

P31 (habitação) 276 176.640,00 € 35.328,00 € 

P32 (habitação) 581 371.840,00 € 74.368,00 € 

P35 (habitação) 437 279.680,00 € 55.936,00 € 

P36 (habitação) 226 144.640,00 € 28.928,00 € 

E5 (Conj. da Pousada da Juventude) 3130 2.003.200,00 € 400.640,00 € 

E7 (Conj. da Pousada da Estrela e 
Bar Miradouro) 

2106+300 2.391.360,00 € 478.272,00 € 

E8 (Bar Pôr do Sol) 909 481.770,00 € 96.354,00 € 

E11 (Clube Nautico) 1432 758.960,00 € 151.792,00 € 

E12 (Equipamento de Apoio ao 
Embarcadouro) 531 281.430,00 € 56.286,00 € 

TOTAIS 11965   1.946.608,00 € 

* É estabelecido pelo presente Plano que o valor de cada parcela é o resultado de 20% do custo global da admissível 

edificação proposta para cada parcela.  

 

� P02, P06, P07, P08, P13, P16, P18, P25, P27, P30, P31, P32, P35, e P36(habitação) =763 264,00 € 

� E5 (Pousada da Juventude) = 400 640,00 € 

� E7 (Pousada da Estrela, Bar Miradouro) = 478 272,00 € 

� E8 (Bar pôr do sol) = 96 354,00 € 

� E11 (Clube Nautico)  = 151 792,00 €  

� E12 (Equipamento de Apoio ao Embarcadouro) = 56 286,00 € 

 

� Valor Total das Parcelas = 1 946 608,00 € 
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4.3.3  Cálculo da Taxa Municipal de Urbanização 
 

Subtraíndo ao valor estimado do total de receita a obter pelo plano (Infraestruturas novas e respetivos 

projetos + Aquisições no Setor 3 =  2 454 175,50 €) o valor estimado das parcelas atribuídas ao município (1 

946 608,00 €), obtemos o valor que nos irá permitir calcular a taxa municipal de urbanização para financiar o 

resto dos custos das infraestruturas novas e expropriações no Setor 3. 

Assim teremos: 

 

 

� Estimativa de custos dos honorários dos projetos de infraestruturas gerais = 255 000,00 € 

 

� Estimativa de custos das infraestruturas novas = 1 883 865,50 € 

 

� Estimativa de custos com Aquisições no Setor 3 = 315 310,00 €. 

 

 

� Valor total das parcelas = 1 946 608,00 € 

 

� Receita a obter através da taxa municipal de urbanização = (255 000,00€ + 1 883 865,50 €+ 315 

310,00 €)   - 1 946 608,00 € 

 

� =  507 567,50 € 

 

 

 

O valor da taxa municipal de urbanização será obtida pela divisão do valor anteriormente calculado (507 

567,50 €) pela área bruta de construção proposta pelo Plano (excetuando a área dos equipamentos coletivos) 

acrescida da área bruta de construção que excede os 10% de edificabilidade calculada e que o Plano 

autoriza.  

Desta forma, estamos a admitir que estas áreas “excedentes” sejam taxadas com um valor duplo em relação 

à taxa municipal de urbanização “normal”, porque entramos duas vezes com elas: uma primeira englobada na 

área bruta de construção total do Plano e outra como área “extra”.  

Assim teremos:  

� Receita a obter através da taxa municipal de urbanização = 507 567,50 € 

 

� Área bruta de construção total do Plano = 34 035  m2 

 

� Área bruta de construção dos equipamentos coletivos = 12 806 m2 

 

� Área bruta de construção excedente em 10%  na Atribuição de novos Lotes= 119 m2 
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� Área bruta de construção excedente em 10%  na Reestruturação de Parcelas com nova edificação = 

1100 m2 

 

� Área bruta de construção a transportar = 34 035  m2– 12 806 m2+ 119 m2 + 1100 m2 = 22 448m2 

 

 

Logo o valor da taxa municipal de urbanização será: 

 

� Taxa municipal de urbanização = 507 567,50 €€ / 22 448m2  ≈ 23,00 €/m2 

 

 

Como ficou bem claro no início deste plano de financiamento, os valores agora calculados apenas cobrem as 

infraestruturas novas e os valores das expropriações no Setor 3 necessárias para a execução do Plano, e 

como tal, não foram considerados os custos dos equipamentos coletivos (apenas se “libertou” terreno para a 

sua construção, excluíndo-os, também, da taxa municipal de urbanização), assim como não se considerou os 

valores das expropriações nos Setores 1 e 2 necessárias para a execução do Plano. 

 

 

4.3.4  Financiamento Aplicado às Unidades de Execução 
 

Apesar da proposta de plano de financiamento ser aplicável a todo o Plano, este por sua vez é dividido em 

três Setores, com sistemas de execução diferenciados, nomeadamente: 

a)  Setor 1: por imposição administrativa. 

b)  Setor 2: por cooperação. 

c)  Setor 3: por cooperação. 

 

Conforme foi inicialmente descrito, as infraestruturas repostas ou renovadas serão de financiamento público, 

situação que conresponde, na totalidade, às dos Setores 1 e 2.  

Muito embora as operações urbanísticas realizadas no Setor 1, irem para além da reposição/renovação das 

infraestruturas gerais  (as quais deverão ser também de financiamento público), este financiamento, o das 

infraestruturas repostas ou renovadas, poderá ser, numa fase posterior, parcialmente ressarcido por parte do 

município, tanto o do Setor 1 como do Setor 2. 

 

Nos Setores 1 e 2, e apesar de não estarem previstas edificações de “raíz” de volume considerável, poderão 

ser executadas reformulações, retificações ou mesmo ampliações no edificado existente, dentro dos limites 

impostos pela Planta de Impantação e Regulamento. Como tal, todas estas operações deverão ser taxadas 

de acordo com o plano de financiamento agora apresentado. 

Cabe-nos, no entanto, recordar que estes valores não entraram para esta contabilidade, já que a execução 

destas operações urbanísticas não se reveste de obrigatoriedade. Serão mais valias financeiras que o 

município poderá obter, mas a médio prazo. 

No que respeita ao Setor 3, o plano de financiamento deverá ser aplicado na sua plenitude. 
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4.3.5  Nota Conclusiva 
 

Com este processo de gestão da operação de financiamento e, responsabilizando o município como líder 

deste processo, o de promover a implementação das infraestruturas, os proprietários receberão o seus 

direitos de construção/edificação em parcelas ou lotes já infraestruturados, incluíndo os respetivos projetos 

de edificação.  

Os custos destes projetos serão cobrados no momento de aquisição das licenças de construção de cada lote. 


