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PARTE 1 – ESTUDOS DE DIAGNÓSTICO 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ÂMBITO 

 
Perspectivando-se o desenvolvimento de um conjunto de investimentos estruturantes 

decorrentes da criação no concelho de Moura de uma fileira industrial associada às 

energias renováveis, pretende-se promover condições que viabilizem a instalação de 

empresas tecnologicamente avançadas, através da criação de um parque tecnológico 

que contemple a instalação de uma unidade industrial destinada ao fabrico de módulos 

fotovoltaicos, assim como de outras indústrias de maior dimensão, tecnologicamente 

mais avançadas, que previsivelmente poderão vir a surgir induzidas pelo investimento 

inicial. 

 

O Parque Tecnológico, vocacionado para a fileira das energias renováveis, 

aeronáutica, turismo e agro-alimentar, visa promover um conjunto de condições de 

atractividade que induza a instalação de novas empresas e a captação de 

investimento, traduzindo-se em novas oportunidades de negócio e criação de postos 

de trabalho, com impacto na base económica local e regional, quer através do reforço 

tecnológico e difusão do conhecimento das tecnologias associadas às energias 

renováveis, quer promovendo sinergias entre empresas, instituições de ensino e 

centros de Investigação e Desenvolvimento. 

 

Actualmente já se encontra instalada uma unidade de montagem de painéis 

fotovoltaicos da empresa Moura Fábrica Solar (MFS) que produzirá anualmente 20 

MW de painéis solares, representando um investimento de 7,6 milhões de euros e a 

criação de 90 a 115 novos postos de trabalho.  
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O Parque Tecnológico a localizar na unidade de planeamento (UP) 11 da cidade, 

integra-se no Projecto Global de Energias Renováveis1 para o concelho de Moura, que 

inclui a Central Solar Fotovoltaica, na freguesia da Amareleja. Nesta Central Solar 

foram instalados 273 000 painéis solares, com uma capacidade de produção anual de 

93 MW, ocupando uma área de 320,53 hectares.  

 

No âmbito do Projecto de Energias Renováveis de Moura2, prevê-se ainda a 

realização de actividades de Investigação e Desenvolvimento3 na sequência do 

Protocolo de Cooperação assinado entre a Câmara Municipal de Moura e as seguintes 

entidades: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Instituto Politécnico de Beja, Instituto 

Superior de Engenharia de Lisboa, Instituto Superior Técnico, Universidade de Évora, 

Universidade do Algarve e o Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação. 

 
 
1.2. OBJECTIVOS 

 
Pretende-se com o presente Plano de Urbanização estabelecer a concepção geral do 

parque tecnológico a instalar, com tradução ao nível da definição do zonamento para 

localização das diversas actividades, criando as condições para que o processo de 

urbanização e de construção se desenvolva de modo a assegurar os necessários 

requisitos de funcionamento e a sua correcta integração urbanística. A área de 

intervenção do plano será caracterizada por um elevado nível de dotação de infra-

estruturas no domínio das redes de suporte – redes de acessibilidades, eléctricas, 

telecomunicações, energia e ambiente – e no domínio dos equipamentos e serviços 

avançados de desenvolvimento da actividade empresarial, estabelecendo um conjunto 

de medidas de valorização e de qualificação do espaço público e da qualidade da 

paisagem urbana. 

 

 

 

                                                           
1 Considerado Projecto de Interesse Nacional (PIN). 
2 Constituição de um fundo social municipal, com a dotação de 500 mil euros, para a criação e desenvolvimento de 

infra-estruturas. 
3
 Encontrando-se afecto um fundo de três milhões de euros para a disseminação, utilização, divulgação, investigação e 

desenvolvimento das energias renováveis, através do estabelecimento de parcerias com privados e instituições do 

ensino superior. 
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Assumem-se assim os seguintes objectivos estratégicos: 

 

 

� Contribuir para a implantação de actividades tecnologicamente relevantes 

(de I&D, empresas de base tecnológica), geradoras de mais valias sociais para 

o Concelho de Moura, e potenciar o aproveitamento das iniciativas previstas 

específica e prioritariamente no presente plano; 

 

� Apostar na selecção criteriosa dos equipamentos e serviços de apoio à 

actividade empresarial a instalar na área do plano, no sentido de compatibilizar 

os investimentos dos diversos promotores (públicos e privados), aproveitando 

as mais valias e sinergias resultantes, bem como programar de forma 

articulada, no tempo e no espaço a sua concretização; 

 

� Desenvolver um instrumento de gestão urbanística, dotado de suficiente 

flexibilidade normativa, capaz de integrar projectos e dinâmicas emergentes. 

Dotar o concelho de uma infraestrutura que promova o desenvolvimento e 

modernização empresarial, através da atracção de investimento produtivo e a 

sua abertura económica e social. 

 

� Promover e potenciar as condições para o desenvolvimento de parcerias 

estratégicas4 que contribuam para a constituição de um cluster de energias 

renováveis (energia solar fotovoltaica) de nível regional e nacional.  

 

 
 

 

 

 
                                                           
4 A opção estratégica de constituição e desenvolvimento de uma ‘Rede Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação’ 

preconizada na proposta do PROT Alentejo (versão em Discussão Pública – Março de 2009), tem como objectivo a 

constituição do efeito de rede entre as várias instituições (assentando na coordenação e cooperação inter-instituições 

de I&D). 
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2. ENQUADRAMENTO 

 

2.1. ENQUADRAMENTO  TERRITORIAL 

 

O Concelho de Moura, integrado na NUT III Baixo Alentejo, confina a nordeste com o 

concelho de Mourão, a leste com Barrancos, a leste e sul com Espanha, a sudoeste 

com Serpa, a oeste com a Vidigueira e a noroeste com Portel e Reguengos de 

Monsaraz. 

 

Figura 1. Enquadramento Administrativo do Concelho de Moura 

 

 

 

 

O Concelho de Moura, com 16 590 habitantes e uma área de 958 Km2, é constituído 

por oito freguesias (São João Baptista, Santo Agostinho, Amareleja, Póvoa de São 

Miguel, Safara, Santo Aleixo da Restauração, Santo Amador e Sobral da Adiça). 
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No que se reporta ao sistema de acessibilidades e de conectividade internacional a 

proposta do PROT Alentejo estabelece três subsistemas de infra-estruturas: terrestres, 

aeroportuárias e portuárias. 

 

Figura 2. Sistema de Acessibilidades e Conectividade Internacional 

 
Fonte: PROT Alentejo – Relatório Fundamental – Versão Discussão Pública (Março 2009) 

 

O subsistema de infra-estruturas terrestres define os principais eixos e corredores de 

acessibilidades e integra as componentes rodoviárias e ferroviárias. Identificam-se 

quatro subsistemas territoriais rodoviários que promovem a estreita articulação com as 

regiões envolventes, um dos quais com implicações directas no Concelho de Moura. 

 

O subsistema territorial fronteiriço do Alentejo Central e Baixo Alentejo estabelece três 

eixos rodoviários de importância regional/sub-regional que promovem a ligação a 

Espanha e ao Algarve:  

 

• Um eixo longitudinal que liga Borba – Vila Viçosa – Alandroal – Reguengos de 

Monsaraz – Moura – Serpa – Mértola (EN 255 – ER 255 – ER 265) com 

continuidade para o Algarve (IC 27); 
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• Dois eixos transversais que estabelecem a ligação do IP 2 a Espanha 

(Reguengos de Monsaraz – Mourão – S. Leonardo, através das EN 256 e da 

EN 256-1, e Portel – Moura – Barrancos, através das ER 384 e EN 258. 

 

Figura 3. Rede de Infra-Estruturas de Transportes 

 
Fonte: PROT Alentejo – Relatório Fundamental – Versão Discussão Pública (Março 2009) 

 

A cidade de Moura situa-se a 8 km da Barragem de Alqueva, 56 km de Beja, 80 km de 

Évora e 30 km da fronteira com Espanha. 
 

Figura 4. Rede Viária do Concelho de Moura 

 



 

 

PLANO DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DE MOURA  

RELATORIO 

 

 
 10

Refira-se ainda que no PDM e no PROZEA está prevista a construção de uma variante 

a Moura que ligará a EN 255, a sul, à ER 255-ER 384 Moura – Portel – Évora, a norte. 

 

Figura 5. Extracto da Rede de Acessibilidades Proposta no PROZEA 

 

 

A área de intervenção do plano (UP 11), com cerca de 34 hectares, encontra-se a sul 

da cidade de Moura e coincide com o limite do perímetro urbano definido no PDMMA. 

Esta Unidade de Planeamento é parcialmente marginada pela Estrada Nacional 255, 

que estabelece a ligação com Serpa e Beja, localiza-se a nascente com o parque de 

feiras e exposições de Moura, com a Escola Profissional, com o terminal ferroviário do 

desactivado Ramal de Moura (que estabelecia a ligação a Beja, via Serpa) e com o 

ribeiro da Roda, e a norte com o bairro da Salúquia, de malha densa e ortogonal, e 

com o cemitério da cidade. 

 

A ligação da Estrada Nacional 255 (Moura – Serpa) à ER 258 (Moura – Vidigueira) 

encontra-se actualmente em fase de projecto. 

 

Na envolvente próxima da UP 11 localiza-se um conjunto de equipamentos, que para 

além dos referidos anteriormente se destacam: o Centro de Saúde (com SAP aberto a 

funcionar em permanência), o posto da PSP e da GNR e dois estabelecimentos 

hoteleiros. 
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2.2. ENQUADRAMENTO EM ESTRATÉGIAS NACIONAIS E REGIONAIS 

 

Este projecto inscreve-se nos seguintes documentos estratégicos: 

 

ESTRATÉGIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 109/2007 de 20 

Agosto) 

 

Através da promoção da eficiência energética e diversificação das fontes, 

nomeadamente pela aposta nas energias renováveis, e tendo como referência os 

seguintes vectores estratégicos: incentivos à inovação e à dinamização de 

clusters/pólos de competitividade, reforçando a ligação entre a investigação e a 

inovação empresarial; incentivo ao investimento em I&D pelas empresas e apoio à 

criação de empresas com potencial inovador. 

 

Ao nível da Implementação de equipamentos de projecção tecnológ ica e económica  

verifica-se o enquadramento do plano no: 

 

• 2.º objectivo: Crescimento sustentado e competitividade à escala g lobal  - 

investimentos e medidas de referência, no ponto 4 - Crescimento económico mais eficiente no 

uso da energia e dos recursos naturais e com menor impacto no ambiente, designadamente nas 

alterações climáticas, identificando os vectores base: Maior utilização de fontes primárias de 

energia com menos impactos ambientais negativos, designadamente com menores emissões de 

gases com efeito de estufa e melhor aproveitamento de recursos energéticos endógenos, e 

melhoria da eficiência energética e de uso de recursos naturais nos sectores da energia, 

indústria, comércio e serviços, contribuindo para reduzir as emissões de gases com efeito de 

estufa. 

 

No que respeita ao Estímulo à inovação e ao desenvolvimento tecnológic o aplicado à  

energia , salienta-se a articulação do Parque Tecnológico com os desígnios da ENDS, 

através do: 

 

• 2.º objectivo: Crescimento sustentado e competitividade à escala g lobal  - investimentos e 

medidas de referência, ponto 4 - Crescimento económico mais eficiente no uso da energia e dos 

recursos naturais e com menor impacto no ambiente, designadamente nas alterações climáticas, 

por intermédio do vector maior utilização de fontes primárias de energia com menos impactos 

ambientais negativos, o qual constitui um importante estímulo à inovação e ao desenvolvimento 

tecnológico aplicado à energia. 
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ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A ENERGIA (aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 169/2005 de 24 de Outubro) 

 

Objectivando a intenção de produzir electricidade a partir de fontes de energia renováveis e de 

apostar na eficiência energética. Enquadra-se no reforço das energias renováveis e na meta de 

assegurar, em 2010, a produção de 39% da energia eléctrica final com origem em fontes de energia 

renováveis.  

PLANO TECNOLÓGICO  

 

Eixo 3 Inovação – pretende-se imprimir um novo impulso à inovação, facilitando a 

adaptação do tecido produtivo aos desafios impostos pela globalização através da difusão, adaptação e 

uso de novos processos, formas de organização, serviços e produtos. Enquadra-se, ainda, na medida 

‘Promoção de outras fontes de energia renovável (Biomassa, Solar e Fotovoltaica, Ondas, 

Biocombustíveis), nomeadamente ao nível da energia fotovoltaica, que contempla a criação de condições 

favoráveis à exploração e utilização mais significativa dos recursos energéticos endógenos mais 

abundantes no território nacional, de que é o caso’; e na medida ‘fomentar a criação de novas empresas 

de base tecnológica – estímulo à capacidade de empreender e inovar’.  

PROGRAMA  NACIONAL PARA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS Nº 119/2004, DE 31 DE JULHO); 

 

Através da Medida 4 (Me 4) – Promoção da electricidade produzida a partir de fontes renováveis de 

energia, tendo em conta as metas fixadas, em termos de capacidade instalada em 2010, pela RCM nº 

63/2003, acções e instrumentos de apoio ao desenvolvimento de novos projectos, tendo em vista a 

maximização da geração de energia eléctrica a partir de fontes renováveis de energia (E-FRE), 

especialmente as de origem hídrica, eólica e fotovoltaica.  

 

PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (LEI N.º 58/2007 DE 4 DE SETEMBRO) 

 

Contribuindo para a resolução de um dos principais problemas no ordenamento do 

território nacional, designadamente a elevada intensidade (reduzida eficiência) 

energética e carbónica das actividades económicas e dos modelos de mobilidade e 

consumo, com fraco recurso a energias renováveis, conduzindo a uma estreita 

associação dos ritmos de crescimento económico com os do aumento do consumo de 

energia e das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE). 

PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERITÓRIO DO ALENTEJO (PROT- ALENTEJO) (versão Discussão Pública  Março 2009) 

 

Contributo para o desenvolvimento da base económica local e regional  - promovendo 

as actividades de I&D e a emergência de empresas de base tecnológica, 

desenvolvendo parcerias estratégicas para a construção na região de um cluster no 

domínio das energias renováveis, de nível regional e nacional. 
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Considera-se que ‘as características do solar fotovoltaico, ao permitir uma grande descentralização da 

produção, estão adaptadas às características do povoamento da região, devendo a administração central 

incentivar e viabilizar soluções que permitam a instalação de pequenas unidades de produção de 

electricidade, facultando-lhes incentivos financeiros e sempre que possível fiscais ao investimento em 

fontes renováveis fotovoltaicas de modo a serem economicamente competitivas com a extensão da rede 

eléctrica nacional. Esta flexibilidade deverá mostrar-se particularmente benéfica no abastecimento de 

energia aos pequenos aglomerados populacionais.’  

 

 

2.3. PLANO DIRECTOR MUNICIPAL  

 
O Plano Director Municipal de Moura (PDMMA), aprovado pela Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 15/96, de 17 de Janeiro, publicada no Diário da República 

n.º 46, I Série-B, de 23 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Resolução 

de Conselho de Ministros n.º 27/2003, de 19 de Fevereiro, e pelo Aviso n.º 

25476/2008, de 22 de Outubro, prevê a localização na Unidade de Planeamento 11 

(UP11) de Moura, com aproximadamente 34 hectares, de uma zona industrial, a 

implementar através de um plano municipal de ordenamento do território que garanta 

o desenvolvimento urbanístico global e integrado de toda a UP. 

 

Figura 6. Planta de Ordenamento 1.2.1.A -  Moura 
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Figura 7. Transposição da Planta de Ordenamento para o Levantamento Aerofotogramétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO  BIOFÍSICA 

 

3.1. HIPSOMETRIA 

 

Na área de estudo verifica-se que as altitudes variam entre os 186,5 (cota mínima) e 

os 211,7m (cota máxima), ou seja, uma amplitude altimétrica de apenas 25 metros, 

denunciando assim a planura da área, como aliás se pode verificar no perfil 

topográfico (Figura 8).  

 

Da análise hipsométrica constata-se que a classe dominante é a dos 202-206 m, ao 

passo que a de menor representatividade é a dos 186 a 190 m. 
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Verifica-se ainda, que a variação altimétrica é menos acentuada no sector orientado a 

Oeste. 

 

Figura 8. Carta Hipsómetrica 

 
 

 

 

Gráfico 1. Histograma da Hipsometria 
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3.2. FESTOS E TALVEGUES  

 

As linhas de Festo e Talvegue, representam respectivamente as áreas mais altas e 

mais baixas do terreno e correspondem às áreas de topo e às áreas de escorrência. 

Verifica-se que a área possui um sector a sul constituído por linhas de festo (na área 

exterior ao limite da UP 11) e um sector a norte constituído por linhas de água, pouco 

densas e pouco encaixadas, as quais desaguam, na direcção Sul - Norte, no ribeiro da 

Roda (Figura 9). 

 

Figura 9. Carta de Festos e Talvegues 

 

 
3.3. DECLIVE5 

 

A partir da análise da figura 10 e gráfico 2, a classe de declive dos 0-3% ocupa uma 

área de 33,2 % e a classe dos 3-6% uma área de 54,1%, significando uma maior 

susceptibilidade de a área sofrer inundações em caso de precipitação, sendo o risco 

de erosão praticamente inexistente. 

 

Por conseguinte, a classe 6-12% ocupa uma área de 11,6%, ou seja, risco de erosão e 

de cheia moderados. Por último, a classe 12-20 %, e superior a 20% apresentam 

                                                           
5
 “A inclinação é definida por um plano tangente em cada ponto de superfície, sendo o declive definido pelo ângulo que 

esse plano faz com o horizonte” [REIS, 1996]. 
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respectivamente 0,6 e 0,5% de área ocupada, logo a área com susceptibilidade de 

erosão é extremamente reduzida e encontra-se sobretudo junto ao ribeiro da roda.  

De um modo geral, os declives não são factor de condicionante. 

 

 

Figura 10. Carta de Declive 

 

 

 
Gráfico 2. Histograma de Declives 
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3.4. EXPOSIÇÃO DAS VERTENTES6 

 

Da análise efectuada à área de estudo (Figura 11 e Gráfico 3), conclui-se que está 

orientada no sentido Este-Oeste, e que as vertentes aí existentes são maioritariamente 

frias, sendo a exposição a norte a que apresenta maior percentagem de área ocupada 

(26,3%), havendo uma predominância das vertentes expostas para o quadrante norte. 

As vertentes expostas a sul são as que apresentam menor percentagem de área 

ocupada (4%) e encontram-se fora do limite da UP11. 

 

Figura 11. Carta Exposição das Vertentes 

 
 

 

 

 

 

                                                           
6
  “A exposição representa a direcção para onde está virada a vertente, de acordo com a máxima inclinação” (REIS, 

1996). A cartografia foi elaborada tendo em conta que a orientação das vertentes está relacionada com o Norte 

cartográfico, oscilando os valores entre os 0º e 360º, de acordo com os diferentes pontos cardeais, sendo que a cor a 

atribuir a cada um destes pontos está relacionada com a insolação a que as vertentes estão sujeitas (correspondendo 

as cores frias a menor insolação e as cores quentes a maior insolação das vertentes). 
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Gráfico 3. Histograma da exposição das vertentes 

 

 

 

3.5. SOMBREAMENTO 

 

A cartografia do sombreamento é um complemento á cartografia da exposição das 

vertentes, em que as encostas viradas a sul, mais claras, recebem maior incidência da 

luz solar, em contrapartida as encostas viradas a norte, mais escuras, recebem menor 

incidência da luz solar. 

 

Assim para a área de estudo considerando o ângulo de incidência de 180º e a altura 

solar de 45º, verifica-se que é no sector oeste, que as vertentes têm maior incidência 

de luz, facto que se justifica como referido anteriormente, pela exposição destas 

mesmas vertentes para sul. 
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Figura 12. Carta de Sombreamento 

 

 

3.6. BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRO DA RODA 

 

Na cidade de Moura existem as seguintes bacias hidrográficas: 

• Ribeiro de Torrejais no sector oeste; 

• Ribeiro de Brenhas no sector este; 

• Ribeiro da Roda no sector Central, que se localiza na envolvente à área de 

intervenção, cujo leito atravessa a cidade. 

 

O ribeiro da Roda nasce na encosta norte de São Lourenço, situado entre a Estrada 

Nacional 255 e o Caminho Municipal 1038, e o seu escoamento é feito no sentido 

sudeste – noroeste, acabando por desaguar no ribeiro de Brenhas. 

 



 

 

PLANO DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DE MOURA  

RELATORIO 

 

 
 21

Figura 13. Bacia Hidrográfica 

 

 

Figura 14. Morfologia da Bacia Hidrográfica 

 
 

O escoamento das águas do ribeiro da Roda assume especial importância na área da 

UP 11, tal como se ilustra nas figuras 13 e 14. Assim deverão ser tidos em atenção os 

seguintes aspectos: 

 

� alterações decorrentes do aumento da área a impermeabilizar,  

� “suporte físico” de apoio para drenagem de águas pluviais, 
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� factor de enquadramento paisagístico e ambiental, na relação entre a cidade e 

a zona do parque tecnológico. 
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4. ENQUADRAMENTO SÓCIO ECONÓMICO 

 

4.1. EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE  

 

Numa situação em que há cerca de 20 anos a população portuguesa sofre um ligeiro 

aumento, o Alentejo tem vindo a perder população, muito embora na última década o 

decréscimo registado foi significativamente inferior ao verificado no período anterior 

1981/1991. 

 

O Concelho de Moura inserido na mesma ‘dinâmica’ de despovoamento, ainda que, 

com perdas inferiores às verificadas nas décadas anteriores, destaca-se claramente 

do Continente e da Região, registando nos últimos dez anos uma redução de cerca de 

1000 residentes. 

 

Gráfico 4. Variação da População Residente de 1960 a 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O actual abandono dos montes, referências da paisagem alentejana, tem vindo a 

contribuir para o reforço dos núcleos urbanos, sobretudo os de maior dimensão. Esta 

tendência explica o facto das cidades manterem algum dinamismo numa região em 

declínio demográfico. 

 

 

 

Quadro 1. Evolução da População Residente no Concelho de Moura, 1950-2001 
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Quadro 2. Variação da População Residente no Concelho de Moura, 1950-2001 

 

 

 

De facto na década 1991-2001, a cidade de Moura revelou alguma capacidade 

atractiva, assistindo-se a uma reversão da tendência do período anterior, com uma 

taxa de crescimento de aproximadamente 7 %, ultrapassando a registada na década 

de 50 (em que o concelho detinha cerca do dobro dos actuais residentes), enquanto 

as restantes freguesias sofreram uma perda generalizada de habitantes, com taxas 

negativas na ordem dos 17 %. Colocam-se assim novas exigências à cidade, não só 

como centro de serviços, mas também como ‘pólo’ catalisador de desenvolvimento e 

inovação. 

 

 

 

 

1950 1960 1970 1981 1991 2001

S. João Baptista 5872 6146 5055 5065 4646 4747
Sto. Agostinho 5638 5980 4695 4194 3997 4475

Total 11510 12126 9750 9259 8643 9222
Amareleja 6447 4816 3925 3410 3237 2763

Póvoa S. Miguel 2563 2921 1565 1511 1218 1094
Safara 2139 2207 1865 1678 1287 1167

Sto. Aleixo Restauração 3021 2629 1765 1381 1086 842
Santo Amador 1492 1387 995 884 717 456

Sobral Da Adiça 3412 3020 2350 1649 1361 1046

Total 19074 16980 12465 10513 8906 7368

30584 29106 22215 19772 17549 16590

802529 760916 587345 578430 549362 535753

Concelho de Moura

Região Alentejo

Unidades de Análise
POPULAÇÃO RESIDENTE

Cidade

Área Rural

1950/1960 1960/1970 1970/1981 1981/1991 1991/2001

S. João Baptista 4,7 -17,8 0,2 -8,3 2,2

Sto. Agostinho 6,1 -21,5 -10,7 -4,7 12,0

Total 5,4 -19,6 -5,0 -6,7 6,7

Amareleja -25,3 -18,5 -13,1 -5,1 -14,6

Póvoa S. Miguel 14,0 -46,4 -3,5 -19,4 -10,2

Safara 3,2 -15,5 -10,0 -23,3 -9,3

Sto. Aleixo Restauração -13,0 -32,9 -21,8 -21,4 -22,5

Santo Amador -7,0 -28,3 -11,2 -18,9 -36,4

Sobral Da Adiça -11,5 -22,2 -29,8 -17,5 -23,1

Total -11,0 -26,6 -15,7 -15,3 -17,3

-4,8 -23,7 -11,0 -11,2 -5,5

-5,2 -22,8 -1,5 -5,0 -2,5

Fonte: Censos 1950, 1960 , 1970, 1981, 1991 e 2001

Cidade

Área Rural

Concelho de Moura

Região Alentejo

Unidades de Análise
Variação da População Residente (%)
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Quadro 3. Estrutura da População por grupos Etários, em 1991 e em 2001 

 

 
(a) Índice de Envelhecimento: População com 65 e + anos / População com 0-14*100 

(b) Índice de Dependência Total: População com 0-14 anos e 65 e mais anos/População com 15-64 anos*100 

 

 

No Concelho de Moura, apresentando em 2001 a mesma situação de duplo 

envelhecimento da registada no Alentejo, que se traduziu na diminuição da 

representatividade dos grupos etários mais jovens e um aumento dos grupos mais 

idosos, o índice de envelhecimento ascendeu a quase 146 idosos por cada 100 

jovens, valor inferior ao do Alentejo (173 idosos). 

 

No período de 1991 a 2001, o envelhecimento demográfico aumentou mais na região 

do que no concelho. Observou-se um acréscimo de 62 idosos por cada 100 jovens no 

Alentejo e de 37 idosos em Moura, sendo este valor próximo do registado no 

Continente (35 idosos por cada 100 jovens). 

 

Relativamente à evolução da população em idade activa, os valores relativos denotam, 

para a década de 1991 a 2001, ainda uma estagnação do contexto regional (cerca de 

63 %) e um aumento quer ao nível concelhio (de 60,7 % para 62,3 %), quer a nível 

nacional (de 66,6 % para 67,7%). Os valores da população activa, relacionados com 

os da população jovem e idosa, tornam o rácio de dependência total progressivamente 

mais favorável ao continente (de 50,1 % em 1991 para 47,7 % em 2001), do que à 

região (de 58,3 % em 1991 para 58,8 % em 2001) e ao concelho (de 64,7% em 1991 

Concelho 
de Moura

Região 
Alentejo

Continente
Concelho 
de Moura

Região 
Alentejo

Continente

HM 3309 95047 1847544 2546 72578 1557934

% 18,9 17,5 19,7 15,3 13,5 15,8

HM 2478 72948 1524112 2206 68971 1399635

% 14,1 13,4 16,3 13,3 12,9 14,2

HM 8175 270452 4720620 8128 268330 5283178

% 46,6 49,8 50,3 49,0 50,1 53,5

HM 3587 104995 1283650 3710 125874 1628596

% 20,4 19,3 13,7 22,4 23,5 16,5

HM 17549 543442 9375926 16590 535753 9869343

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

108,4 110,5 69,5 145,7 173,4 104,5

64,7 58,3 50,1 60,5 58,8 47,7

Fonte: Censos 1991 e Censos 2001

Grupos Etários 

1991

Índice de Envelhecimento (a)

2001

Índice de Dependência Total (b)

0 - 14

15 - 24

25 - 64

65 e +

Total
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para 60,5 %). Em 2001, o concelho contava com cerca de 60 habitantes em idade não 

activa por cada 100 residentes em idade activa. 

 

Quadro 4. Estrutura da População por Grupos Etários no Concelho de Moura, em 2001 

 

 

 

Os maiores índices de envelhecimento, em 2001, registaram-se nas freguesias rurais. 

Das freguesias da cidade, com índices de envelhecimento mais próximos da média 

concelhia, distingue-se Santo Agostinho, que apresenta uma população mais jovem, 

verificando-se a existência de aproximadamente 82 idosos em cada 100 jovens, com 

acréscimos mais baixos de apenas de 15 idosos em cada 100 jovens. 

 

Numa análise do índice de dependência, registado nas várias freguesias constata-se 

que apenas as pertencentes à cidade (São João Baptista e Santo Agostinho), 

registaram índices inferiores aos da região. 

 

 

4.2. NÍVEIS DE INSTRUÇÃO 

 

A evolução das aptidões académicas da população residente no concelho de Moura, e 

na Região, encontra-se limitada pelo envelhecimento da população. 

 

 

 

 

 

S. João 
Baptista

Sto. 
Agostinho

Amareleja
Póvoa S. 
Miguel

Safara
Sto. 

Amador
Sto Aleixo 

Restauração
Sobral da 

Adiça

HM 656 870 420 172 160 47 98 123 2546

% 13,8 19,4 15,2 15,7 13,7 10,3 11,6 11,8 15,3

HM 617 654 366 143 154 34 95 143 2206

% 13,0 14,6 13,2 13,1 13,2 7,5 11,3 13,7 13,3

HM 2513 2241 1239 494 557 231 370 483 8128

% 53,6 50,1 44,8 45,2 47,8 50,7 43,9 46,2 49

HM 961 710 738 285 296 144 279 297 3710

% 20,2 15,9 26,7 26,1 25,4 31,6 33,1 28,4 22,4

HM 4747 4475 2763 1094 1167 456 842 1046 16590

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

146,4 81,6 175,7 165,7 185 306,4 284,7 241,5 145,7

51,7 54,5 72,1 71,7 64,1 72,1 81,1 67,1 60,5

Fonte: Censos 2001

Total

Índice de Envelhecimento (a)

Índice de Dependência Total (b)

0 - 14

15 - 24

25 - 64

65 e +

Grupos Etários

Cidade Área Rural

Concelho
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Quadro 5. Taxas de Analfabetismo, em 1991 e em 2001 

 

 

 

Apesar do decréscimo registado entre 1991 e 2001, a taxa de analfabetismo da 

Região Alentejo (17,1%), e particularmente do concelho de Moura (19,1%), mantém-se 

bastante acima da média nacional (9%). Em 2001, 2 860 habitantes do concelho, com 

10 ou mais anos, são ainda analfabetos. 

 

Quadro 6. Taxas de Analfabetismo nas Freguesias do Concelho de Moura, em 1991 e em 2001 

 

 
 
 
Porém, verifica-se que as freguesias da área rural apresentam uma ainda maior 

incidência da taxa de analfabetismo, que se situa em média nos 24,6%, distanciando-

se da média das freguesias urbanas (15,2%). A taxa de analfabetismo varia a nível 

intra-concelhio, entre os 13,5% na freguesia de Santo Agostinho e os 27,8% em Santo 

Amador. 

 
Esta resistência dos níveis de analfabetismo acompanha, essencialmente, ao peso da 

população idosa, apresentando uma tendência decrescente, associada também à 

redução da taxa de abandono escolar. Todavia, o concelho de Moura apresenta, em 

2001, uma taxa de abandono escolar de 4,4%, ainda superior à do Continente, à qual 

se equipara já a média regional (2,7%). 

1991 2001

Concelho 24,2 19,1

Região Alentejo 20,2 17,1

Continente 10,9 8,9

Fonte: Censos 1991 e Censos 2001

Unidades de Análise
Taxa de Analfabetismo

1991 2001

S. João Baptista 19,9 16,9

Sto. Agostinho 17,1 13,5

Amareleja 30,2 22,1

Póvoa S. Miguel 31,2 24,3

Safara 26,3 24,7

Sto. Aleixo Restauração 27,2 22,3

Sto. Amador 29,8 27,8

Sobral da Adiça 31,4 26,3

Concelho 24,2 19,1

Fonte: Censos 1991 e Censos 2001

Unidades de Análise
Taxa de Analfabetismo
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Quadro 7. População Residente segundo o nível de Instrução, em 2001 

 

 

 

O nível de qualificação académica da população residente no concelho de Moura 

acompanha a média regional, apresentando, todavia, uma representatividade 

ligeiramente inferior dos níveis de ensino mais elevados (entre o 3º ciclo do ensino 

básico e o ensino superior) e, por consequência, ligeiramente superior do ensino 

básico do 1º e 2º ciclo e da população sem qualificação académica. 

 

O nível de qualificação situa-se predominantemente no ensino básico, destacando-se 

que apenas 949 indivíduos dispõem de qualificação académica de nível médio ou 

superior. 

 

Quadro 8. População Residente segundo o Nível de Instrução, nas freguesias do Concelho de Moura, em 

2001 

 
 

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %

Concelho 16590 15624 2860 18,3 8291 53,1 3524 22,6 949 6,1

Região Alentejo 535753 508158 83985 16,5 252225 49,6 128072 25,2 43876 8,6

Continente 9869343 9261381 791043 8,5 4686956 50,6 2627325 28,4 1156057 12,5

Fonte: Censos 2001

População 
segundo o 

nível de 
Instrução

Analfabetos com 
10 ou mais anos

1º ou 2º Ciclo do 
Ens. Básico

Níveis de Instrução

Unidades de 
Análise

População 
Residente

3º Ciclo do Ens. 
Básico ou Secundário

Médio ou 
Superior

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %

S. João Baptista 4747 4439 727 16,4 2319 52,2 1119 25,2 274 6,2

Sto. Agostinho 4475 4135 527 12,7 1933 46,7 1190 28,8 485 11,7

Cidade 9222 8574 1254 14,6 4252 49,6 2309 26,9 759 8,9

Amareleja 2763 2618 552 21,1 1532 58,5 470 18,0 64 2,4

Póvoa S. Miguel 1094 1077 245 22,7 627 58,2 180 16,7 25 2,3

Safara 1167 1120 262 23,4 624 55,7 198 17,7 36 3,2

Sto. Aleixo Restauração 842 802 172 21,4 500 62,3 101 12,6 29 3,6

Sto. Amador 456 428 118 27,6 245 57,2 55 12,9 10 2,3

Sobral da Adiça 1046 1005 257 25,6 511 50,8 211 21,0 26 2,6

Área Rural 7368 7050 1606 22,8 4039 57,3 1215 17,2 190 2,7

CONCELHO 16590 15624 2860 18,3 8291 53,1 3524 22,6 949 6,1

Fonte: Censos 2001

Unidades de Análise
População 
Residente

População 
segundo o 

nível de 
Instrução

Níveis de Instrução

Analfabetos com 
10 ou mais anos

1º ou 2º Ciclo do 
Ens. Básico

3º Ciclo do Ens. 
Básico ou 

Secundário

Médio ou 
Superior
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HM H M HM H M

Concelho 39,2 52,7 26,3 15,2 7,9 29,1

Alentejo 42 53,7 30,8 9,2 4,7 16,8

Continente 44,9 54,4 36 6,1 4,2 8,8

Fonte:Censos 1991

Unidades de 
Análise

Taxa de Actividade Taxa de Desemprego

Por outro lado, tal como se verifica da análise do quadro 8, assiste-se a uma forte 

concentração da população com ensino superior na cidade de Moura, particularmente 

na freguesia de Santo Agostinho, onde reside mais de 50% da população concelhia 

com ensino médio ou superior. Nesta freguesia, a população com qualificação superior 

representa cerca de 10% da população aí residente, enquanto nas freguesias rurais, a 

sua representatividade mantém-se abaixo dos 4%. 

 

 

4.3. MEIO DE VIDA 

 

O concelho de Moura dispunha, em 2001, de uma força de trabalho constituída por 

7076 activos, correspondendo a uma taxa de actividade de 42,7%. 

 

Quadro 9. TAXAS DE ACTIVIDADE E DESEMPREGO NAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE MOURA, EM 1991 e em 

2001 

 

 
 

 

A comparação com a taxa de actividade concelhia (e regional) em 1991 revela uma 

tendência crescente, apesar do aumento do peso da população idosa verificado no 

mesmo período. O aumento da taxa de actividade é ainda mais significativo entre o 

sexo feminino, traduzindo a afirmação da mulher no mercado de trabalho concelhio, 

enquanto entre a população masculina a taxa de actividade sofre uma ligeiro 

diminuição. 

 

Ainda assim, em 2001 mantinha-se um forte diferencial entre as taxas de actividade da 

população feminina e masculina, que no caso do concelho de Moura correspondem, 

respectivamente, a 33,3% e 51,9%. 

 
Simultaneamente, a taxa de desemprego do concelho de Moura mantinha-se bastante 

elevada em 2001 (14,6%), comparativamente à média regional (8,6%), afectando 

cerca de 1000 indivíduos, a maioria mulheres. 

 

HM H M HM H M

Concelho 42,7 51,9 33,3 14,6 7,9 25

Alentejo 44,3 51,2 37,6 8,6 5,3 12,9

Continente 48,4 54,9 42,3 6,9 5,3 8,7

Fonte:Censos 2001

Taxa de DesempregoUnidades de 
Análise

Taxa de Actividade
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4.4. RAMOS DE ACTIVIDADE  ECONÓMICA 
 

Em 2001, o concelho de Moura contava com 6 045 activos empregados, mais 219 do 

que em 1991. Esse aumento da população empregada é absorvido pelos sectores 

secundário e terciário, que apresentam uma evolução positiva, contrastando com uma 

acentuada perda da população empregada no sector primário. 

 

Em 2001, o peso do sector primário mantém-se acima da média regional, 

representando 20% da população concelhia, revelando a manutenção de uma forte 

tradição agrícola no concelho de Moura. 

 

Quadro 10. População activa empregada por ramo de actividade, em 1991 e 2001 
 

 
População Activa 

Empregada 

Concelho de Moura Região Alentejo 
1991 2001 1991 2001 

Indivíduos % Indivíduos % Indivíduos % Indivíduos %  

População activa 6872   7076   326617   352949   

Sector Primário 
5826 
2093  

35,9 
6045 
1194  

19,8 
296436 
67532  

22,8 
323167 
38700  

12,0 

Sector Secundário 1140  19,6  1695  28,0  83384  28,1  90294  27,9  

Sector Terciário 2593  44,5  3156  52,2  145520  49,1  194173  60,1  
Fonte: Censos 1991, 2001 

 

O peso do emprego secundário na população do concelho de Moura apresenta, por 

seu turno, um forte acréscimo, vindo a acompanhar a representatividade deste sector 

a nível regional, na ordem dos 28%. 

 

Também o emprego terciário concelhio apresenta um crescimento, acompanhando a 

terciarização da economia regional e nacional. O sector terciário, representava, em 

2001, mais de metade do emprego da população activa concelhia, ainda menos 

significativo que a nível regional. O sector terciário concelhio apresentava um ligeiro 

predomínio dos serviços de natureza social (55% do emprego terciário) face aos 

serviços relacionados com a actividade económica. 
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QUADRO 11. POPULAÇÃO EMPREGADA NO SECTOR TERCIÁRIO , EM 2001 

 
 
 
 

Sectores de Actividade Económica 

População empregada 

Concelho de Moura Região Alentejo 

Indivíduos % Indivíduos % 

Sector Terciário 3156 - 194173 - 

Serviços relacionados com a Actividade Económica 1417 44,9 96458 49,7 

Serviços de Natureza Social 1739 55,1 97715 50,3 

      Fonte: Censos 2001 

 

4.5. ESTRUTURA EMPRESARIAL 

 

Em 2005, encontravam-se sedeadas no concelho de Moura, 1 729 empresas, 

representando 1,8% das empresas sedeadas na Região. A estrutura económica 

concelhia, semelhante à estrutura económica regional, predominam as empresas de 

comércio grossista e de retalho (31,8%), que se reportam principalmente a empresas 

de pequena dimensão. 

 

QUADRO 12. EMPRESAS SEDEADAS NO CONCELHO DE MOURA POR ACTIVIDADE ECONÓMICA, EM 2005 

 

 

N.º de 
Empresas

%
N.º de 

Empresas
%

A - Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura 382 22,1 18887 20,1

B - Pesca - - - -

C - Indústrias Extractivas 1 0,1 270 0,3

D - Indústrias Transformadoras 124 7,2 6648 7,1

E - Produção e Distribuição de Electricidade, Gás e Água 2 0,1 22 0

F - Construção 149 8,6 13386 14,2

G - Comércio por Grosso e Retalho; Reparação de Veículos 
Automóveis, Motociclos e Bens de Uso Pessoal e Doméstico

549 31,8 29290 31,1

H - Alojamento e Restauração ( Restaurantes e Similares) 300 17,4 10718 11,4

I - Transportes, Armazenagem e Comunicações 23 1,3 2410 2,6

J - Actividades Financeiras 29 1,7 1926 2

K - Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços prestados às 
Empresas

71 4,1 5806 6,2

L - Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória - - - -

M - Educação - - - -

N - Saúde e Acção Social 99 5,7 4760 5,1

O - Outras Actividades de serviços colectivos - - - -

P - Famílias com Empregados - - - -

Q - Organismos Internacionais e Outras Instituições Extra-territoriais - - - -

Total de Empresas 1729 - 94123 -

Concelho de Moura Região Alentejo
Empresa sedeadas por Actividade Económica
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Seguem-se as empresas ligadas às actividades primárias que representam 22,1% das 

do total das empresas no concelho, situação verificada  também no contexto regional 

(20,1%). 

 

As actividades de alojamento e restauração, que representavam 17,4% das empresas 

do concelho, inserem-se num contexto de crescimento enquadrado pelo potencial 

turístico associado ao Alqueva. 

 

Por fim, destacam-se ainda as 148 empresas ligadas ao sector da construção, que 

representam 8,6% da estrutura empresarial concelhia, mesmo assim, ligeiramente 

inferior à representatividade deste sector a nível regional (14,2%). 
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5. OCUPAÇÃO ACTUAL E CADASTRO 

 

5.1. USO DO SOLO / ELEMENTOS HUMANIZADOS  

 

Figura 15. Uso do Solo 

 

 

 

Constata-se que na área de intervenção o uso do solo é predominantemente 

composto por manchas de olival. Apesar de tal facto, é possível observar a ocorrência 

dos seguintes usos: 

 

 

Áreas edificadas: 

• Central de betão, ocupando uma área de 6000 m2, a relocalizar 

posteriormente; 

• Comércio grossista de materiais de construção com uma área de 

8000 m2, a relocalizar posteriormente;  

• Habitação e edifícios de apoio às explorações agrícolas; 

• Forno de cal desactivado; 
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• Fábrica de montagem de painéis solares, resultante do loteamento 

– Fase 1 (lote: 64994  m2 e área bruta de construção: 1811,20 m2); 

• Infra-estruturas relativas ao loteamento fase 1. 

 
Existência de uma mancha de vegetação associada à linha de água, a 

nascente da área de intervenção. 

 

 

 

5.2. PAISAGEM E QUALIDADE VISUAL  

 

Pela importância que a imagem da cidade de Moura assume, efectuou-se uma análise 

dos panoramas e das vistas da área de intervenção sobre a cidade e envolvente 

próxima. 

 

Na área de intervenção do plano, em especial numa zona de cabeço, à cota de 204 

metros, é possível usufruir de vistas panorâmicas de horizonte longínquo de qualidade 

paisagística de interesse, quer sobre a cidade de Moura, sobretudo o Castelo, quer 

sobre a paisagem envolvente. 

 

Podemos concluir que algumas vistas têm um carácter de referência urbana e 

correspondem aos panoramas da cidade contemplados da envolvente ou de 

panoramas periféricos. Estas situações resultam da morfologia do relevo contribuindo 

para a constituição de uma paisagem de elevado valor visual e paisagístico. 

 

Da relação da área do plano com a imagem da cidade, verifica-se a necessidade de 

acautelar a concepção da volumetria a propor para o edificado, reforçando 

enfiamentos visuais de interesse, de modo a não obstruir a zona de forte impacto 

visual (castelo e edifícios próximos), assumindo-se o skyline da cidade como elemento 

identitário a preservar e valorizar. 
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Figura 16. Bacias de Visão 

 

 

5.3. CADASTRO  

 

A estrutura cadastral na UP 11 é constituída por 23 prédios, com áreas que variam 

entre os 3 000 m2 e os 70 000 m2.  

 

Considerando a especificidade do programa é intenção da Câmara Municipal assumir 

o papel de promotora no processo de urbanização, razão pela qual tem procedido à 

aquisição de vários terrenos, sendo proprietária actualmente de mais de metade dos 

prédios existentes na área de intervenção. 
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Figura 17. Estrutura Cadastral 
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6. VALORES PATRIMONIAIS 

 

Do levantamento realizado na área de intervenção apenas se identificou um elemento 

com algum interesse patrimonial: 

 

 

 

 

FORNO DE CAL  

 

 

Proposta: reabilitar e integrar na 

área verde AV 5  

 

 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO: PARCELA 107 

 

 

 

 

 

Deduz-se ainda, a existência de: 

 

POÇO COM 

CANHA DE ABASTECIMENTO  DE ÁGUA 

 

LOCALIZAÇÃO: PARCELA 104 

 

 

Observações:  

Poderá necessitar de 

acompanhamento arqueológico no 

âmbito da realização das obras de 

urbanização. 
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7. INFRA-ESTRUTURAS URBANAS 
 

Na área envolvente do Plano existem redes de saneamento e abastecimento de água 

(encontrando-se em curso a remodelação da rede de abastecimento de água da 

cidade), e rede de telecomunicações, existindo ainda nas proximidades uma 

subestação da EDP. Não existe no concelho rede de gás natural. A área de 

intervenção do plano encontra-se parcialmente infra-estruturada, tendo sido instalada 

a rede de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais ao longo da EN 

386 entre o bairro da Salúquia e a intercepção com a via principal proposta pelo plano. 

No interior do plano existe uma área urbanizada, dotada de todas as infra-estruturas, 

incluindo rede eléctrica de média tensão. 
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PARTE 2 – PROPOSTA DE ZONAMENTO 
 

 
 

8. OBJECTIVOS E ESTRATÉGIA 
 

 

 

Na concepção e implementação deste parque tecnológico pretende-se dotar o 

concelho de uma infra-estrutura que promova o desenvolvimento e modernização 

empresarial, caracterizada por um elevado nível de infra-estruturas no domínio das 

redes de suporte – redes de acessibilidades, eléctricas, telecomunicações, energia e 

ambiente – e no domínio dos equipamentos e serviços avançados de desenvolvimento 

da actividade empresarial, estabelecendo um conjunto de medidas de valorização e de 

qualificação do espaço público e da qualidade urbana. 

 

Programa 

 

A proposta de plano assenta num conjunto de intenções que tem como pressupostos 

básicos um programa genérico, tendo como referencia parques tecnológicos 

existentes e estabelecido em colaboração com a DHVFBO, do qual consta, 

designadamente: 

 

a) Zona industrial, destinada maioritariamente à instalação de unidades industriais, armazéns 

e oficinas. 

b) Serviços e equipamentos de apoio ao parque tecnológico e às pessoas 

• Administração; Edifício de acolhimento/clube de empresários e localização 

temporária de empresas; Administração; Formação; Pequeno auditório; Showroom 

laboratório de certificação; 

• Pólo de investigação e/ou ensino; 

• Infantário/jardim de infância;  

• Pequenos equipamentos desportivos. 

c) Áreas destinadas a actividades comerciais e de serviços de apoio às empresas e às 

pessoas, designadamente: 

• Estabelecimentos de aluguer ou venda de máquinas e equipamentos, produtos e 

serviços informáticos Serviços de selecção e colocação de pessoal, limpeza 

industrial, secretariado; 
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• Bancos, seguros, serviços de correio, hotelaria, restauração e bebidas; 

 

 

• Espaços verdes/estrutura de circulação pedonal e equipamentos de apoio à 

circulação pedonal e ao lazer intermediação financeira e seguros, correios, aluguer 

ou venda de máquinas e equipamentos, produtos e serviços informáticos, selecção 

e colocação de pessoal, limpeza industrial, secretariado e alojamento e 

restauração. 

d) Serviços ao veículo 

• Báscula articulada com portaria; 

• Estacionamento vedado para pesados; 

• Estação de serviços completa dimensionada para pesados. 

e) Infra-estruturas 

• Rede de abastecimento de água; 

• Rede de drenagem de águas residuais; 

• Rede de drenagem de águas pluviais com eventual aproveitamento para rega; 

• Rede de drenagem de águas resultantes de alguns processos industriais incluindo 

estações de tratamento para reutilização de água para rega; 

• Rede de gás; 

• Rede de electricidade (abastecimento e venda à rede); 

• Redes de telecomunicações e dados. 

f) Uma boa ligação à rede viária envolvente, assegurando facilidade de acessos, incluindo 

pista ciclável ao longo do eixo principal. 
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9. PROGRAMA DE OCUPAÇÃO 

 

Desenho Urbano 

Figura 18. Proposta de Zonamento 

 

 

O desenho organiza-se em torno de alguns objectivos básicos, a saber: 

 

• O estabelecimento de uma malha tanto quanto possível regular, de modo a 

facilitar a organização dos processos produtivos no interior das parcelas; 

• Uma modelação de terreno que se procure adaptar ao terreno existente, 

evitando grandes alterações topográficas e a existência de grandes muros de 

suporte de terras, mas que permita alguma flexibilidade na gestão das parcelas 

destinadas à instalação de unidades industriais; 

• A localização das instalações de maior escala (edifícios industriais) fora dos 

eixos visuais da aproximação à cidade pela EN 255 (uma das principais vias de 

acesso à cidade), permitindo que esta seja lida de forma gradual na 

aproximação e simultaneamente garanta o necessário afastamento à malha 

urbana existente (Bairro da Salúquia) de modo a amenizar a diferença de 

escalas; 
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• A localização dos edifícios destinados a equipamentos obedece a dois critérios, 

em função da sua natureza:  

o Os equipamentos de carácter mais genérico localizam-se nas 

proximidades da EN 255 e dos espaços urbanos adjacentes, de modo a 

que, a percepção do espaço urbano se faça de modo gradual. Esta 

organização permite também, que estes equipamentos se localizem 

num espaço de charneira (área de intervenção/cidade), existente e 

futura (considerando que o PDM define a área sul da cidade, como uma 

das áreas principais de expansão, correspondendo a 43% das 

Unidades de Planeamento em Espaço Urbanizável), e que se integrem 

em espaços verdes mais apetecíveis ao uso, dada a maior 

disponibilidade de água nestes terrenos; 

o Os equipamentos estritamente ligados ao parque tecnológico, 

nomeadamente a administração e clube do empresário, e o laboratório, 

situar-se-ão simbolicamente numa zona central, ao longo do eixo 

longitudinal.  

• Constituição de uma via distribuidora que assegure simultaneamente a função 

de variante, na ligação entre as EN 255 e EN 258, reduzindo o tráfego de 

atravessamento da cidade, a partir da qual se organiza o sistema viário desta 

Unidade de Planeamento e de uma variante à EN 386, dentro do perímetro do 

plano, permitindo que o troço inicial da estrada existente adquira características 

de rua; 

• Forte componente de espaços públicos ou semi-públicos informais, integrados 

em áreas verdes com capacidade para absorver diversos tipos de actividades 

de lazer, de modo a assegurar capacidade de atracção e de integração no 

tecido urbano; 

• Uma Estrutura Ecológica que procure resolver e contribuir para uma adequada 

inserção urbana e paisagística desta nova zona edificada, no que diz respeito 

sobretudo à sua articulação com o edificado existente e à sua envolvente, 

assim como, à sua inclusão na Estrutura Ecológica da cidade. 
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Proposta de Ocupação  

 

Considerando a urgência da operacionalização do plano, dada a escassez de 

localizações industriais na cidade, optou-se por desenhar um plano de “geometria 

variável”, caracterizado por algum nível de detalhe/definição (regulamentação da 

implantação, estacionamento) que permita uma maior aproximação à escala de 

execução de uma zona industrial, e alguma indefinição nos sectores de serviços e 

equipamentos (estabelecendo regras gerais de ocupação). 

 

Procura-se, a uma escala mais próxima do projecto de edificação, impor como 

condição de licenciamento de qualquer edificação a pré-instalação de sistemas de 

aproveitamento solar, sendo obrigatório o pré-dimensionamento da estrutura para 

suportar os equipamentos necessários na cobertura. A gestão da energia produzida 

por painéis fotovoltaicos localizados nos lotes poderá ser feita individualmente pelos 

respectivos proprietários/microprodutores ou em conjunto pela entidade gestora do 

parque tecnológico. Estas medidas inscrevem-se numa estratégia municipal que visa 

criar condições para a instalação de unidades centralizadas e/ou descentralizadas de 

microgeração de energia eléctrica, baseada em fontes renováveis. Pretende-se assim, 

promover a eficiência energética, sensibilizando instituições, empresas e a população 

em geral para por um lado, implementar padrões de consumo energético eficiente, e 

por outro, assumir a valorização energética das infra-estruturas e construções, 

nomeadamente edifícios. 

 

1. Indústrias  

 

Propõe-se a localização de indústrias em três conjuntos: 

� No primeiro conjunto (Q1, Q2 e Q3), localizado na zona mais próxima do 

espaço consolidado da cidade, correspondente a uma zona do terreno com um 

declive de aproximadamente 4%, propõe-se a localização das unidades 

industriais de menor dimensão, prevendo-se lotes para utilização do tipo 

industrial com áreas entre 500 m2 (na zona mais a norte) e 2000 m2 de área na 

zona mais a sul. Neste conjunto, será possível proceder à junção de lotes, 2 

ou, nalguns casos, 3, uma vez que a modelação do terreno para a criação das 

plataformas onde serão implantadas as unidades industriais impõe limites à 
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sua expansibilidade. O Índice de Ocupação do Solo será, no máximo, de 0,67, 

para um Índice de Utilização do Solo máximo de1,00. 

� No segundo conjunto (Q4 e Q5), a sul da via principal (adiante designada por 

V1), prevê-se a localização de instalações industriais de maior dimensão, 

incluindo a fábrica de painéis solares. A possibilidade de aglutinação dos lotes 

mantém-se. O Índice de Ocupação do Solo máximo para este conjunto será 

pouco superior a 0,5, para um Índice de Utilização do Solo máximo de 0,75. 

� Finalmente no terceiro conjunto (Q6 e Q7), a nascente do anterior, com áreas 

intermédias entre os dois conjuntos anteriores, com possibilidade de 

aglutinação, para instalação de actividades do tipo industrial e de apoio às 

viaturas. O Índice de Ocupação do Solo máximo para este conjunto será 

também pouco superior a 0,5, para um Índice de Utilização do Solo máximo de 

0,75. 

 

 

 Quadro 13. Principais parâmetros urbanísticos 

 

Nota: A edificabilidade concreta em cada lote a constituir, depende das suas dimensões e do 

cumprimento dos afastamentos estabelecidos no regulamento, pelo que os valores apresentados 

correspondem a aproximações às configurações com máximo aproveitamento do solo. 

 

Para estas áreas optou-se por excluir do cálculo da edificabilidade as estruturas de 

ensombramento e protecção contra a intempérie desde que realizadas, no modo e 

no objectivo, de acordo com a definição de alpendre prevista no regulamento. Esta 

opção visa essencialmente dois propósitos: Por um lado, uma vez que se 

estabelece uma relação entre a área edificada e a quantidade de lugares de 

Área total

área 
máxima 

destinada 
a lotes IOS IUS

implantaç
ão abc 

Outras 
Áreas 

Verdes

Estaciona
mento 

ligeiros no 
lote

Estaciona
mento 

pesados 
no lote

Estaciona
mento 

ligeiros - 
Espaço 
público

Estaciona
mento 

pesados - 
Espaço 
público

q1 15.838,7 13.879,1 0,56 0,85 8.938,0 13.407,0 0,0 71 13 55 0
q2 25.518,1 21.605,7 0,58 0,87 14.866,1 22.299,2 0,0 101 22 105 0
q3 21.029,5 18.591,3 0,66 0,99 13.927,2 20.890,8 0,0 131 20 0 12
q4 23.700,0 23.700,0 0,60 0,90 14.223,0 21.334,5 0,0 142 21 0 0
q5 21.394,7 21.394,7 0,64 0,96 13.716,0 20.574,0 0,0 132 20 0 0
q6/q7 28.002,1 28.002,1 0,59 0,88 16.510,3 24.765,5 0,0 74 24 32 20
Total-Espaços de act econ industriais 135.483,1 127. 172,9 0,61 0,91 82.180,6 123.270,9 0,0 651 120 192 32
q8 20.791,3 20.791,3 0,20 0,60 4.158,3 12.474,8 10395,7 249 0 0 0
Total-Espaços de Equipamentos 20.791,3 20.791,3 0,20 0,30 4.158,3 12.474,8 10395,7 249 0 0 0
q9 25.064,0 25.064,0 0,40 1,20 10.025,6 30.076,8 7519,2 752 0 150 0
q10 8.567,3 8.567,3 0,40 1,20 3.426,9 10.280,8 2570,2 257 0 51 0
Total-Espaços de act econ mistas 33.631,3 33.631,3 0,40 0,60 13.452,5 40.357,6 10089 1009 0 202 0
av1 10.487,9 0,0 0,02 0,02 209,8 209,8 0,0 0 0 0 0
av2 10.410,2 0,0 0,02 0,02 208,2 208,2 0,0 0 0 0 0
av2a 4.907,7 0,0 0,02 0,02 98,2 98,2 0,0 0 0 0 0
av3 9.072,4 0,0 0,05 0,05 453,6 453,6 0,0 0 0 0 0
av4 5.272,7 0,0 0,05 0,05 263,6 263,6 0,0 0 0 0 0
av5 5.971,9 0,0 0,05 0,05 298,6 298,6 0,0 0 0 0 0
av5a 1.146,6 0,0 0,05 0,05 57,3 57,3 0,0 0 0 0 0
av6 14.217,1 2.000,0 0,05 0,05 1.310,9 1.310,9 0,0 0 0 0 0
av7 844,8 0,0 0,05 0,05 42,2 42,2 0,0 0 0 0 0
av8 19.877,2 19.877,2 0,20 0,40 3.975,4 7.950,9 0,0 99 0 0 0
Total-Espaços Verdes 82.208,5 21.877,2 0,08 0,13 6.917 ,8 10.893,3 0,0 99 0 0 0
Total 272.114,2 203.472,7 0,39 0,59 106.709,2 186.996,5 20.485,0 2009 120 394 32
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estacionamento, evita-se que os lugares de estacionamento, por serem cobertos, 

obriguem a mais lugares de estacionamento, sendo certo que, considerando o 

destino das edificações, dificilmente se poderá considerar estas áreas como úteis. 

Por outro lado, o próprio desenho do plano vertido no regulamento, ao obrigar à 

constituição de afastamentos laterais nas áreas destinadas a actividades do tipo 

industrial, e ao ocupar as frentes dos lotes com estacionamento, induz à instalação 

destas estruturas nessas faixas laterais, de modo a aproveitar da melhor forma o 

polígono de implantação. 

Permite-se ainda, nestes conjuntos, a existência de actividades comerciais nos 

lotes ocupados com actividades industriais, desde que estas se destinem à venda 

de produtos produzidos/transformados pela actividade desenvolvida no próprio 

lote, assumindo uma ocupação máxima para o efeito de 10 % do total da área 

coberta da instalação industrial. 

 

2. Rede Viária e Estacionamento 

 

A rede viária proposta encontra-se hierarquizada em 4 níveis, a saber: 

 

• No nível mais elevado, propõe-se um via distribuidora (designada no plano 

como “via longitudinal”) que atravessa toda a unidade de planeamento, no 

sentido nascente/poente, ligando a estrada Moura-Serpa (EN 255) à estrada 

Moura-Brinches (EN 386). Nesta via, prevê-se que só exista um 

atravessamento dentro do parque tecnológico, através de uma rotunda, de 

modo a assegurar fluidez e segurança na circulação. Ao longo desta via não se 

permite o estacionamento, nem ligações viárias directas aos lotes e/ou 

edifícios, com excepção da estação de serviço prevista para a AV6; 

• No segundo nível, encontram-se duas vias colectoras locais (designadas no 

plano como “rua transversal 1” e “rua transversal 3”), que estabelecem as 

ligações norte/sul do parque tecnológico. Destas, uma substituirá o troço inicial 

da estrada Moura/Brinches, ficando a secção existente ao serviço do bairro da 

Salúquia, com um só sentido, e terá como função principal servir a zona de 

maior concentração de unidades industriais. A segunda via colectora local 

estabelecerá a ligação entre o cruzamento da estrada Moura-Sobral com a 

estrada Moura-Serpa, e atravessará todo o parque tecnológico; 
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• No terceiro nível, encontram-se as 2 ligações internas (designadas no plano 

como “rua transversal 2” e “rua longitudinal 2”), sendo uma perpendicular à via 

distribuidora, e a outra paralela a esta. No que diz respeito a esta última, a sua 

construção poderá não acontecer na sua totalidade – ou alterado o seu nível 

hierárquico – caso, de acordo com os critérios estabelecidos em regulamento, 

a área AV8 se estenda para Q10. 

 

• Finalmente, as ligações de acesso às localizações industriais (designadas no 

plano como ruas “A”, “B”, “C”, “D” e “E”), com um só sentido de circulação, de 

modo a permitir a manobra de viaturas de mercadorias sem incómodo para o 

tráfego. Também relativamente à rua D, a sua construção poderá não 

acontecer caso se verifique a necessidade/oportunidade de unir os dois 

quarteirões Q6 e Q7 para instalar unidade(s) industrial de maior escala do que 

a os quarteirões suportariam individualmente. 

 

• Para o estacionamento de apoio à zona industrial optou-se por uma estratégia 

que contempla a localização de estacionamento privado/público na frente do 

lote (e privado, no interior, no caso de veículos pesados e no caso do lote 

maior, Q4, ou da tipologia definida em regulamento como “lotes isolados”), a 

que se acrescenta bolsas de estacionamento que complementam a oferta em 

cada conjunto.  

 
 

3. Serviços de Gestão e Apoio ao Parque Tecnológico  

 

Prevê-se a instalação de um conjunto de serviços de apoio (a definir, de modo mais 

concreto, pela entidade gestora do parque) num edifício a localizar a sul da Via 

Longitudinal (no quarteirão Q8), integrado numa área de cabeço que aí se encontra.  

A sua localização à margem desta via pretende atribuir-lhe visibilidade e notoriedade 

no contexto do Parque Tecnológico. No entanto, da sua localização, não decorre 

qualquer derrogação à proibição de acesso directo a lotes a partir da Via longitudinal, 

uma vez que os acessos se farão pelas ruas laterais, sendo o estacionamento feito no 

interior do lote.  

Uma vez que neste equipamento se prevê a instalação de um laboratório de painéis 

solares, que necessita de espaço exterior para a realização de testes, e que estes 
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deverão, por motivos de segurança e de confidencialidade, ficar longe de acesso 

público, optou-se por vedar o acesso público em todo o quarteirão. 

 

4. Equipamentos 

 

Na área AV8 prevê-se a instalação de equipamentos de utilização colectiva de apoio 

ao Parque Tecnológico e aos utentes, sendo admissível que, caso se verifique a 

insuficiência da área prevista, seja esta ampliada para o quarteirão Q10, alterando-se 

as características do arruamento que separa estas duas zonas, de modo a que 

possam funcionar como uma só. 

 

Nos equipamentos a instalar, cuja definição será da responsabilidade da entidade 

gestora do parque, deverá ter especial relevância a integração no local bem como a 

sustentabilidade energética e ambiental das construções, que deverão tanto quanto 

possível ser disseminadas. 

 

Considerando a sua integração na estrutura ecológica, os índices previstos são 

baixos, prevendo-se que o estacionamento se localize maioritariamente em cave. No 

caso da ampliação para o Q10, a edificabilidade corresponderá à soma das 

edificabilidades das duas zonas componentes, AV8 e Q10. 

 

5. Comércio e serviços 

 

Considerou-se a necessidade de permitir a instalação de um conjunto de actividades 

comerciais e de serviços que sirvam de apoio quer às actividades instaladas no 

parque tecnológico, quer aos seus utilizadores. 

 

Do ponto de vista urbanístico, tendo em consideração o forte grau de indefinição 

existente relativamente à procura destes espaços, especialmente sensível à dinâmica 

que o Parque Tecnológico vier a alcançar, consideraram-se os dois quarteirões (Q9 e 

Q10), como conjuntos independentes relativamente à restante área do plano no que 

diz respeito ao desenho urbano a implementar, pelo que se estabeleceu um conjunto 

de regras mínimo, de modo a permitir alguma liberdade de desenho, decorrente da 

correspondente operação de loteamento de iniciativa municipal.  
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Como regras base, para além da obrigação de, dentro da mesma unidade de 

execução, a o desenho urbano ser feito num só momento, através de operação de 

loteamento, ou de plano de pormenor, que abranja a totalidade da unidade,  prevê-se 

a obrigação de implantar áreas verdes de utilização pública, independentemente da 

propriedade, que deverão contabilizar um mínimo de 30% da área. Para alcançar este 

objectivo, procura-se incentivar a localização de parte substancial do estacionamento 

em caves destinadas a garagem, pelo que se optou por excluir as áreas destas caves, 

desde que obedeçam à definição constante do regulamento, do cálculo da 

edificabilidade. 

 

6. Estrutura Ecológica 

 

A estrutura verde do Plano de Urbanização concretiza-se na afectação de zonas 

destinadas a espaços verdes, que assumem uma função de protecção e valorização 

ambiental, promovendo uma estreita articulação entre espaço construído e espaço 

livre/exterior, e procura compatibilizar as funções de protecção, regulação e 

enquadramento com os usos produtivos, o recreio e o lazer que se enquadra e 

pretende que cumpra os princípios básicos e funcionais assumidos na estrutura 

ecológica da cidade. 

 

A estrutura dos espaços verdes da área de intervenção teve como base a sua 

caracterização prévia:  

1. Localizada a Sul do perímetro urbano da cidade; trata-se de um espaço de 

charneira, que separa a área urbana da rural, esta maioritaramente constituída 

por olival. Articula-se com o Parque de Feiras e Cemitério incluídos na 

Estrutura Ecológica Semi-Contínua e o com rio da Roda integrado na Estrutura 

Ecológica contínua da cidade. 

2. A Norte é limitada pelo bairro da Salúquia. 

 

   Objectivos: 

• Facilidade de utilização, gestão e manutenção sustentável; 

• Contribuir para uma relação equilibrada entre as zonas edificadas / zonas 

verdes;  

• Articular as diversas zonas verdes, no sentido de garantir uma 

continuidade/integração na paisagem urbana e rural; 
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• Criar uma área onde a vegetação (predominantemente mediterrânea) assuma 

especial importância, com valorização da imagem e das condições ambientais 

(minimizando problemas de poluição, clima, ruído, etc), de forma a contribuir 

para uma determinada identidade  

• Oferecer espaços que procurem dar resposta às necessidades dos habitantes 

da cidade de Moura para desenvolvimento de diversas actividades, tais como: 

desporto, estar, contemplar, circular, etc. 

 

No presente Plano definiram-se as seguintes tipologias de espaços verdes: 

 

• Zona Verde de protecção ambiental e enquadramento paisagístico: constituída 

por cortinas arbóreas/sebes de protecção e enquadramento minimizadoras de 

ruído, canais de vento, filtro de partículas, funcionando como zona de tampão 

entre a zona industrial e o bairro da Salúquia. Será também, constituída por 

eixos arbóreos de alinhamento que acompanham os arruamentos propostos. 

  

• Zona Verde de enquadramento paisagístico a equipamentos: o objectivo será 

integrar e enquadrar com vegetação arbórea – arbustiva o equipamento a 

implantar, constituindo áreas de solo permeável. Procura também promover a 

sua ligação à paisagem rural envolvente e a protecção visual e sonora dos 

espaços adjacentes. 

 

• Zona Verde de recreio e lazer: o objectivo será a constituição de uma zona 

permeável, aberta, que se distribui, principalmente, numa zona limite/fronteira 

com a paisagem rural. Esta zona permitirá o desenvolvimento de actividades 

de lazer e recreio. Este uso enquadra-se na intenção de fomentar e 

desenvolver a infiltração/permeabilização da água em oposição à grande 

superfície a impermeabilizar, preservando grande parte do coberto arbóreo 

existente (oliveiras) e deste modo contribuir para uma adequada 

integração/transição com a área envolvente composta por olivais.  

 


