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 Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel 

1. INTRODUÇÃO 

O artigo 56º da Lei 31/2014 de 30 de maio, indica que o programa de execução e o plano de 

financiamento dos programas e planos territoriais deve ser apresentado de forma autónoma e 

deve conter: 

1. A explicitação dos respetivos objetivos e a identificação das intervenções consideradas 

estratégicas ou estruturantes; 

2. A descrição e a estimativa dos custos individuais e da globalidade das ações previstas 

bem como dos respetivos prazos de execução; 

3. A ponderação da respetiva sustentabilidade ambiental e social, da viabilidade jurídico-

fundiária e da sustentabilidade económico-financeira das respetivas propostas; 

4. A definição dos meios, dos sujeitos responsáveis pelo financiamento da execução e dos 

demais agentes a envolver; 

5. A estimativa da capacidade de investimento público relativa às propostas do plano territo-

rial em questão, tendo em conta os custos da sua execução. 

De acordo com a alínea c) do n.º 2 do artigo 89º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Dezembro, 

na versão que lhe é conferida pelo Decreto-Lei nº 46/2009 de 20 de fevereiro, os planos de urba-

nização devem ser acompanhados por um programa de execução das ações municipais previstas 

bem como sobre os meios de financiamento das mesmas. 

É também este último diploma que, no seu artigo 118º, indica que o município promove a execu-

ção coordenada e programada do planeamento territorial, com a colaboração das entidades públi-

cas e privadas, procedendo à realização das infraestruturas e dos equipamentos de acordo com o 

interesse público, os objetivos e as prioridades estabelecidos nos planos municipais de ordena-

mento do território. A execução dos sistemas gerais de infraestruturas e equipamentos públicos 

municipais e intermunicipais determina para os particulares o dever de participar no seu financia-

mento. 
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  Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel 

Por seu turno o art. 137º dispõe na sua alínea b) que um dos objetivos da perequação é o da 

obtenção pelos municípios de meios financeiros adicionais para a realização das infraestruturas 

urbanísticas e para o pagamento de indemnizações por expropriação. O que foi reafirmado pelo 

Decreto Regulamentar nº 9/2009 de 29 de Maio, quando na sua ficha 50 estabelece que um dos 

objetivos da perequação é efetivamente esse. 

Esta parcela do Plano de Urbanização da Póvoa de S. Miguel (adiante designada por PUPSM ou 

Plano de Urbanização) destina-se a dar cumprimento às disposições do artigo 89º acima referen-

ciado, tendo em conta os princípios enunciados neste ponto, embora se admitam algumas adapta-

ções que se irão referenciar ao longo do trabalho. 
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 Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel 

2. ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO 

2.1. QUADRO DE OCUPAÇÃO DO PU DA PÓVOA DE S. MIGUEL 

O quadro de ocupação previsto no PUPSM é o que se apresenta na página seguinte e dele 

podem-se relevar os seguintes elementos fundamentais: 

a) Estão previstas 8 UOPG (Unidades Operativas de Planeamento e de Gestão). 

b) A UOPG 1, a noroeste da localidade, destina-se maioritariamente à expansão habitacional 

(cerca de 29.050 m2 de área total de construção), ocupando um território com mais de 

65.200 m2. A maior parte deste território, mais de 40.560 m2, constitui a zona de Espaço 

Residencial de Preenchimento, onde se prevê uma capacidade construtiva de quase 28.690 

m2. A sul da UOPG existe uma zona de Espaço Residencial consolidada com cerca de 

24.700 m2 de território, cuja capacidade construtiva é bastante diminuta (cerca de 360 m2) 

dado que apenas são possíveis de ocupar espaços intersticiais. A norte a UOPG dispõe de 

Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento propostos (cerca de 15.830 m2), que fun-

ciona como remate/barreira à ViaP3 onde se admite uma capacidade construtiva residual 

(950m2), destinada a equipamentos. 

c) A UOPG 2 localizada a sudeste da localidade é uma zona de expansão habitacional (cerca 

de 9.900 m2 de área total de construção), envolvendo um território com mais de 17.650 m2, 

de que a maior fatia é de Espaço Residencial de Preenchimento. Dispõe também dum 

Espaço Verde de Proteção e Enquadramento proposto (cerca de 10.820 m2) a bordejar 

toda a UOPG pela zona sul, cuja capacidade construtiva destinada a equipamentos é de 

cerca de 650 m2. A UOPG inclui um pequeno território de Espaço Residencial consolidado, 

mas sem capacidade construtiva. 
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  Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel 

 
 
 

Quadro 1 - Quadro de Ocupação do PU de Póvoa de S. Miguel 
Área m2 Área total 

  Categoria de espaço Usos Preferenciais Total Livre Índice Pisos de construção 
UOPG 1 Espaços Residenciais de Preenchimento Habitação, comércio e serviços 40.563 35.856 0,8 --- 28.685 

  Espaços Residenciais Consolidados Habitação, comércio e serviços 24.709 303 1,2 --- 364 

  Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento Espaços verdes/equipamentos públicos 15.836 15.836 0,06 --- 950 

UOPG 2 Espaços Centrais Habitação, comércio e serviços 5.465 821 1,2 --- 985 

  Espaços Residenciais de Preenchimento Habitação comércio e serviços 12.188 11.154 0.8 --- 8.923 

  Espaços Residenciais Consolidados Habitação, comércio e serviços 939 0 1,2 --- 0 

  Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento Espaços verdes/equipamentos públicos 10.823 10.823 0,06 --- 649 

UOPG 3 Espaços de Atividades Económicas Propostos Agropecuária 51.986 44.188 40% 1/2 17.675 

  Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento Espaços verdes/equipamentos públicos 3.431 3.431 0,06 --- 206 

UOPG 4 Espaços de Atividades Económicas Propostos Indústria, armazéns 17.976 9.708 70% 1/2 6.796 

  Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento Espaços verdes/equipamentos públicos 4.990 4.990 0,06 --- 299 

UOPG 5 Espaços de Atividades Económicas Propostos Terciário 16.032 13.627 70% 2 19.078 

UOPG 6 Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento Existente 3.829 --- --- --- --- 
  Equipamentos Equipamentos 26.740 --- --- --- --- 
  Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento Espaços verdes/equipamentos públicos 5.944 --- --- --- --- 
  Espaços Verdes de Utilização Coletiva Espaços públicos (largos, praças etc) 28.578 --- --- --- --- 

UOPG 7 Espaços Residenciais de Preenchimento Habitação, comércio e serviços 25.276 6.076 0,8 --- 4.861 

UOPG 8 Espaços Residenciais de Preenchimento Habitação, comércio e serviços 2.558 504 1,2 --- 605 

  Espaços Centrais Habitação comércio e serviços 2.585 1.184 1,2 --- 1.421 

  Espaço Residenciais Propostos Habitação, comércio e serviços 10.361 10.361 0,5 --- 5.181 
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  Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel 

d) A UOPG 3 localizada a nordeste do PU, acima da Via P3, destina-se a Espaço de Ativida-

des Económicas proposto, especificamente para agropecuária, com um território de mais de 

55.410 m2. Esta zona permite uma construção total de quase 17.680 m2 e dispõe dum 

Espaço Verde de Proteção e Enquadramento proposto (cerca de 3.430 m2) a bordejar toda 

a UOPG pela zona sul que permite uma capacidade construtiva de pouco mais de 200 m2 

destinada a equipamento. 

e) A UOPG 4 localizada a sudoeste do PU, abaixo da Via P1-T1, também se destina a Espaço 

de Atividades Económicas proposto, mas neste caso para indústria/armazéns, com um terri-

tório de quase 18.000 m2. Esta zona permite uma construção total de quase 6.800 m2 e 

dispõe dum Espaço Verde de Proteção e Enquadramento proposto (cerca de 3.430 m2) a 

norte e a nascente da UOPG que, para além da sua função fundamental permite uma capa-

cidade construtiva de cerca de 300 m2, destinada a equipamento. 

f) A UOPG 5 localizada a sul do PU, numa zona central abaixo da Via P1-T3, também se des-

tina a Espaço de Atividades Económicas proposto, mas neste caso para serviços e terciário, 

com um território de mais de 16.030 m2. Esta zona permite uma construção total de quase 

19.100 m2. 

g) A UOPG 6 localizada no limite poente do PU, destina-se em especial a Equipamentos (com 

um território de cerca de 26.740 m2) e Espaços Verdes, dos quais os de Utilização Coletiva 

ocupam quase 28.600 m2 (destinados a Mata da Praça de Touros) Os equipamentos exis-

tentes e previstos, entre outros, são a escola 1º CEB, um parque infantil, um lar de idosos, 

um polidesportivo coberto e um grande campo de jogos. 

h) A UOPG 7, ao lado da 4, dispõe dum território com quase 25.280 m2, já parcialmente ocu-

pado, constituído por Espaço Residencial de Preenchimento cuja capacidade construtiva 

atinge mais de 4.860 m2. 

i) A última UOPG, a 8, localiza-se ao lado da 5, e distribui-se por três tipologias: o Espaço 

Residencial consolidado, com cerca de 2.560 m2, com capacidade construtiva de pouco 

mais de 600 m2; um território de Espaço central com pouco mais de 2.580 m2, cuja capaci-

dade construtiva é de 1.420 m2; e por último um Espaço Residencial proposto, com um 

pouco mais de 10.360 m2, cuja capacidade construtiva é de 5.180 m2. 

Assim, prevê-se um total de mais de 49.600 m2 de capacidade construtiva nova dedicada à habi-

tação (embora se admitam outros usos), um pouco mais de 43.500 m2 para atividades económi-
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  Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel 

cas e a possibilidade de 2.100 m2 para equipamentos de apoio a espaços verdes, não descrimi-

nados no atual plano. 

2.2. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO PROGRAMA DE EXECUÇÃO 

O Programa de Execução para o PUPSM contempla um conjunto de investimentos que obedecem 

aos seguintes princípios orientadores: 

1. Os custos com infraestruturas são organizados em dois níveis: um que respeita a investi-

mentos globais cujo suporte financeiro em termos de perequação devem ser considerados 

como imputáveis a toda a localidade; um outro que respeita a investimentos locais e cujo 

suporte financeiro será distribuído apenas pelas entidades com intervenção efetiva no terri-

tório abrangido. 

2. São consideradas infraestruturas globais: a ampliação da estação elevatória de águas resi-

duais, parte da ETAR compacta, os nós 1 e 2 da via P3, as reabilitações das vias locais L2, 

L3, L4, L5 (troço 1), L6 (troço 1) e L9, a reabilitação da via P2 (troço 3), a construção da via 

P3, a reabilitação das vias S2 (troço 2), S3, S4, S5, S6, S8 (troço 1) e S9. Contudo, nem 

todas elas serão alvo de perequação resultante do PU, uma vez que se considera que 

algumas teriam de ser efetuadas, houvesse ou não expansão urbana. Ao fazer esta opção, 

apenas serão considerados como valor a repartir os custos inerentes (de salientar que as 

vias incluem para além dos pavimentos, as redes respetivas) das infraestruturas resultantes 

ou beneficiando a expansão. 

3. São consideradas como infraestruturas locais: todas as restantes vias, que incluem as cor-

respondentes redes de água, de drenagem pluvial, de esgotos domésticos, de eletricidade, 

e outras. Por isso os custos serão suportados pelos promotores de cada uma das UOPG 

em que se inserem, num sistema perequativo próprio. 

4. Os investimentos de Urbanismo e Habitação são considerados todos como não resultantes 

da expansão e portanto não serão alvo da perequação do PU, exceto o projeto 4 por se tra-

tar do estudo da UOPG 6. De notar que este, embora valorizado, poderá ser efetuado inter-

namente pelos serviços municipais, caso em que o dispêndio financeiro direto não existirá. 

Por outro lado, deste grupo de investimentos, foram selecionados sete projetos integráveis 

numa Operação de Reabilitação Urbana, cuja aprovação poderá desencadear um apoio 

financeiro decorrente do novo QEC 2020. Contudo este apoio não pode ser considerado 

como adquirido, pelo que o conjunto destes sete projetos deverão ser alvo de suporte finan-
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ceiro pelo município, caso não venha a ser apoiada a candidatura. 

5. No que respeita aos equipamentos o critério que se propõe é o seguinte: 

√ A concretização dos equipamentos previstos, quer sejam beneficiação dos já existentes, 

quer sejam novos propostos, no seio deste PU será responsabilidade municipal. 

√ Por cada nova edificação (incluindo os dos loteamentos) será aplicada uma taxa de 

comparticipação para equipamentos de 20 euros/m2 para nova habitação e de 10 

euros/m2 para atividades económicas. 

√ Caberá à autarquia e às coletividades (IPSS para o lar), tentar assegurar cofinanciamen-

to para o desenvolvimento dos principais equipamentos previstos, nomeadamente o Lar 

de Idosos, o Polidesportivo, o Grande Campo e ainda o Posto de Correios, o Centro de 

Saúde e o Mercado Municipal, sendo que estes três últimos poderão ser integrados na 

ORU prevista. 

6. No que respeita aos espaços verdes, o critério que se aplica é o seguinte: 

√ Os espaços verdes são todos encargos da autarquia pois ou respeitam à parcela da 

localidade já edificada, ou não se enquadram em nenhuma das UOPG com capacidade 

construtiva. Excetuam-se os projetos que se tratam de seguida: 

√ O Parque da Aldeia será assumido na proporção entre a população existente e a previs-

ta, cabendo o suporte financeiro da população existente à autarquia e a prevista (cujo 

valor variará entre uma média de 220 novas pessoas e um máximo de 410) a cada uma 

das UOPG com capacidade construtiva destinada a habitação. Assim, as UOPG suporta-

rão um valor entre 22% e 35% dos custos efetivos, consoante for determinada a popula-

ção nova afeta às UOPG destinadas a habitação. 

√ A Mata da Praça de Touros, expurgada do picadeiro que será custo integral dos promo-

tores (a Junta de Freguesia só ou em parceria com terceiros) será também assumida na 

proporção entre a população existente e a prevista, de acordo com o modelo acima. 

7. De acordo com os elementos de execução que se preveem para o PUPSM: 

√ O sistema de execução para todas as UOPG é o de compensação, isto é, de iniciativa 

privada. Contudo, a autarquia pode optar pelos sistemas de cooperação ou de imposição 

administrativa para qualquer uma das UOPG, se assim o entender e se a dinâmica local 

o vier a induzir. 

√ O sistema perequativo aconselhado é o de um índice médio de utilização combinado 
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com o estabelecimento de uma área de cedência média.  

√ Para o desenvolvimento das UOPG recorrer-se-á a unidades de execução ou loteamen-

tos. Contudo, no momento da sua concretização, deverá ser avaliado pela autarquia se 

um estudo mais incisivo, como o resultante dum plano de pormenor, não se revela mais 

adequado e com maior garantia de exequibilidade. 

Por último, uma referência ao calendário de execução. O prazo estimado de concretização do 

PUPSM é de 10 anos sendo de admitir a seguinte calendarização, a qual contudo não se conside-

ra nem imperativa, nem sequer a única possível, podendo as circunstâncias aconselhar melhor 

distribuição: 

√ A UOPG 1, a 3, a 4, a 5 e a 7 – a decorrer nos primeiros três a sete anos; 

√ A UOPG 2, a 6 e a 8 – a decorrer do quarto ao décimo ano. 

√ Os equipamentos serão desenvolvidos ao longo do período de vigência do plano de 

acordo com a programação definida no relatório. 

2.3. ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE INFRAESTRUTURAS 

As infraestruturas consideradas foram subdivididas em grandes conjuntos, nomeadamente por 

agrupamento de finalidade. 

2.3.1 ESTIMATIVA DE INFRAESTRUTURAS GERAIS 

O quadro resumo dos encargos com as infraestruturas gerais no valor total de 201 mil euros é o 

que se apresenta de seguida e suscita os seguintes esclarecimentos: 

Quadro 2 – Infraestruturas Gerais  
Projeto Denominação Tipo de Intervenção Custo Total Afetação 

43 Ampliação de estação elevatória de águas residuais Remodelação 6.900 € Geral 

ETAR compacta Construção 155.440 € UOPG 1 
44 

ETAR compacta Construção 38.860 € Geral 

Total 201.200 €   

Destes dois projetos apenas haverá que realçar que o 43 é um reforço da capacidade motriz de 

bombagem e que o 44, localizado junto ao campo grande de jogos, responde ao tratamento de     
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águas residuais que serve a UOPG 1. Por isso parte deste custo será afetado a esta unidade ope-

rativa. 

2.3.2 ESTIMATIVA DE INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS 

O quadro resumo dos encargos com as infraestruturas viárias no valor total de 5,65 milhões de 

euros é o que se apresenta de seguida e suscita os seguintes esclarecimentos: 

1. As infraestruturas viárias foram calculadas de acordo com um valor padrão por metro linear 

de construção que inclui todas as infraestruturas associadas à rede viária urbana. No caso 

da reabilitação o valor padrão foi estimado com base numa percentagem do custo calculado 

para a construção; 

2. O projeto 23 respeita a duas pequenas intervenções em dois nós da via P3, um a norte, 

sensivelmente a meio da sua extensão urbana, e o outro a nascente, ambos procurando 

regularizar as interceções existentes, pelo que a sua afetação é geral; 

3. O projeto 24 respeita a um parque de estacionamento, junto ao grande campo de jogos 

existente. É um parque para cerca de 80 veículos ligeiros e quatro pesados, cuja afetação é 

para a UOPG 6; 

4. O projeto 25 é outro parque de estacionamento, junto à casa mortuária e outros equipamen-

tos no miolo central da aldeia, cuja dimensão fica dependente dos projetos de equipamentos 

envolvidos. Neste caso é um investimento não afetável; 

5. O projeto 26 é o primeiro dum conjunto de vias locais que servem quase exclusivamente 

áreas específicas do PU. Neste caso é uma via nova que limita a zona norte de parte da 

UOPG 5, e acompanha toda a extensão da UOPG 8, razão porque se subdivide em dois 

troços, cada um deles a ser incluído nos custos de urbanização respetivos; 

6. O projeto 27 é uma reabilitação dum pequeno troço lateral à UOPG 8, cujo intuito é o de 

apenas retificar problemas existentes e arborizar a via. Afetou-se este custo à referida 

UOPG; 

7. O projeto 28 é também uma reabilitação duma via que parte da S8 e termina no topo nas-

cente da UOPG 8, cujo intuito é o de apenas retificar problemas existentes e arborizar a via. 

Dado que não irá servir diretamente nova expansão afetou-se este custo em termos gerais; 
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Quadro 3 – Infraestruturas Viárias  
Projeto Denominação Tipo de Intervenção Custo Total Afetação 

23 Infraestrutura viária - N1, N2 Construção 162.000 € Geral 

24 Infraestrutura viária - Parque de estacionamento 1 Construção 90.600 € UOPG 6 

25 Infraestrutura viária - Parque de estacionamento 2 Construção 17.400 € Não afetável 

Infraestrutura viária local – via L1 – Troço 1 Construção 64.820 € UOPG 5 
26 

Infraestrutura viária local – via L1 – Troço 2 Construção 259.280 € UOPG 8 

27 Infraestrutura viária local – via L2 Reabilitação 14.100 € UOPG 8 

28 Infraestrutura viária local – via L3 Reabilitação 35.900 € Geral 

29 Infraestrutura viária local – via L4 Reabilitação 28.700 € Não afetável 

Infraestrutura viária local – via L5 e L6 – Troço 1 Reabilitação 57.066 € Geral 
30 

Infraestrutura viária local – via L5 e L6 – Troço 2 Construção 351.534 € UOPG 1 

31 Infraestrutura viária local – via L9 - cemitério Reabilitação 75.500 € Não afetável 

Infraestrutura viária principal – via P1 – Troço 1 Reabilitação 133.530 € UOPG 4 

Infraestrutura viária principal – via P1 – Troço 1 Reabilitação 211.370 € UOPG 6 

Infraestrutura viária principal – via P1 – Troço 2 Reabilitação 158.000 € UOPG 7 
32 

Infraestrutura viária principal – via P1 – Troço 3 Reabilitação 73.400 € UOPG 5 

33 Infraestrutura viária principal – via P2 Troço3 Reabilitação 147.600 € Não afetável 

Infraestrutura viária principal – via P3 Construção 214.700 € UOPG 3 

Infraestrutura viária principal – via P3 Construção 214.700 € UOPG 6 34 

Infraestrutura viária principal – via P3 Construção 644.100 € Geral 

Infraestrutura viária secundária – via S2 – Troço 1 Construção 226.476 € UOPG 1 
35 

Infraestrutura viária secundária – via S2 – Troço 2 Reabilitação 200.724 € Geral 

36 Infraestrutura viária secundária – via S3 Reabilitação 528.500 € Geral 

37 Infraestrutura viária secundária – via S4 Reabilitação 182.000 € Não afetável 

38 Infraestrutura viária secundária – via S5 Reabilitação 101.500 € Não afetável 

Infraestrutura viária secundária – via S6 Reabilitação  117.940 € UOPG 2 
39 

Infraestrutura viária secundária – via S6 Reabilitação  471.760 € Não afetável 

Infraestrutura viária secundária – via S7 Reabilitação 154.050 € UOPG 1 
40 

Infraestrutura viária secundária – via S7 Reabilitação 154.050 € UOPG 6 

Infraestrutura viária secundária - via S8 T1 Reabilitação 188.560 € Geral 
41 

Infraestrutura viária secundária - via S8 T2 Reabilitação 295.440 € UOPG 2 

42 Infraestrutura viária secundária – via S9 Reabilitação 71.800 € Geral 
Total 5.647.100 €  

8. O projeto 29 é também uma reabilitação duma pequena via que parte da P2, a nascente do 

PU, e termina de novo nela, cujo intuito é o de apenas retificar problemas existentes e pro-

ver de estacionamento no final do troço, que terá sentido único. Considerou-se este investi-

mento como não afetável; 

9. O projeto 30 desdobra-se em duas vias, sendo uma parte reabilitação e outra construção 

nova. As vias localizam-se a norte da parte central do PU e servem a UOPG 1. Pretende-se 

regularizar problemas existentes, criar sentidos únicos nas duas vias, prover estacionamen-

tos na zona nova e arborizar esta. A parte de reabilitação é afetada a custos gerais, sendo a 

de nova construção atribuída à UOPG 1; 
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10. A última via local, o projeto 31, é a que serve o cemitério, na zona nascente do PU, partindo 

da via S6 e tem por objetivo regularizar o perfil, dotar de estacionamento a parte próxima do 

cemitério e arborizar a via. É um custo não afetável; 

11. O projeto 32 diz respeito à reabilitação da via principal P1 e subdivide-se em três troços 

todos na zona sul do PU. O troço T1, a norte da UOPG 4 e a sul da UOPG 6, prevê a cria-

ção de estacionamento e de arborização, o troço T2, a norte da UOPG 7 prevê uma interli-

gação com a via L1 e o troço T3, a arborização da via. A afetação destes custos será feita a 

cada uma das UOPG servidas; 

12. O projeto 33 envolve a reabilitação do troço T3 da via P2, a nascente do PU, e inclui a retifi-

cação do perfil da via, a arborização da mesma e a dotação de estacionamento. É um custo 

não afetável; 

13. O projeto 34 envolve a construção da via estruturante P3, a norte do PU, garantindo uma 

alternativa ao atravessamento do núcleo antigo, aproveitando troços de vias por onde se 

traçará o trajeto, procedendo a uma ampliação das redes de infraestruturas e estaciona-

mentos junto à UOPG3. Parte deste projeto será redistribuído pelas UOPG 3 e 6, conside-

rando-se o restante custo como sendo geral; 

14. O projeto 35 diz respeito à via secundária S2, a qual se localiza no topo nascente da UOPG 

1 e se subdivide em dois troços, o T1 de nova construção que serve a unidade operativa e o 

T2 de reabilitação, na extensão da via já existente e que liga ao centro da localidade. Na 

parcela de construção nova será previsto estacionamento. Os custos do troço T1 serão atri-

buídos à UOPG 1 e o do T2 é de afetação geral; 

15. O projeto 36, respeitante à via S3, localizado próximo da UOPG 1, no vale central da aldeia, 

é uma reabilitação que permite a ligação da via S2 à via P3, na parcela nascente desta, e 

cujo custo é geral; 

16. Os projetos 37 e 38, ligam a via S3 à via principal P2 e procuram reabilitar os troços já exis-

tentes, dotando-os de sentido único, de estacionamento no troço próximo aos equipamentos 

previstos, e regularizando os perfis e pavimentos. São custos não afetáveis; 

17. O projeto 39 respeita à reabilitação de via S6, a nascente do PU, que permite o contorno da 

aldeia por nascente e a ligação ao cemitério e prevê a regularização dos perfis e uma arbo-

rização. Parte dele está ligado à UOPG 2, pelo que nesse troço ser-lhe-á diretamente afetá-

vel. Na parcela restante é um custo não afetável; 
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18. A via S7, projeto 40, faz a ligação das vias principais P1 e P3 no extremo poente do PU, 

sendo o limite nascente da UOPG 6 e poente da UOPG 1. Procura reabilitar a via existente, 

e é considerado custo específico das duas UOPG mencionadas; 

19. O projeto 41 respeita à via S8 e localiza-se na zona sudeste, próxima da UOPG 2, e prevê a 

regularização do perfil da via, a arborização e estacionamento no troço T2. Este é custo da 

UOPG2 e o troço T1 é custo geral; 

20. Por último, o projeto 42, relativo à via S9, é um pequeno troço que faz a ligação da via prin-

cipal P3 com a via S3, e prevê a regularização do perfil viário. É um custo geral. 

2.4. ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO EM URBANISMO E HABITAÇÃO 

O investimento em Urbanismo e Habitação previstos no PU da Póvoa de S. Miguel consta do qua-

dro 4 e ascende a quase 1, 48 milhões de €. 

O PU previu a possibilidade duma Operação de Reabilitação Urbana (ORU) para o núcleo antigo 

da povoação, para a qual se identificaram vários projetos que a poderão integrar. Importa desde já 

indicar que caberá aos proponentes da ORU determinar se os investimentos mencionados devem 

entrar todos, ou apenas parte, bem como lhes caberá adicionar outros que não estejam mencio-

nados neste nível de planeamento. 

Prestam-se os seguintes esclarecimentos aos investimentos previstos no quadro 4 – Urbanismo e 

Habitação: 

1. São sete os projetos deste quadro que se consideraram passíveis de ser incluídos na ORU 

e que não são afetáveis à perequação do PU. Destes, clarificam-se os seguintes: 

1.1 A construção da praça central, envolvente da Casa do Povo (cuja reabilitação inte-

gra funções lúdicas diversas) será fundamental para congregar um espaço de estar 

e de encontro, como é tradicional, mas também para proporcionar um local de 

exposições, de jogos, festas e demais atividades. Será um espaço amplo sem obs-

táculos físicos ou visuais na sua parte central, embora deva ser estabelecida uma 

zona para instalação de bancas sempre que necessário e se tenha de prever a exis-

tência de mobiliário urbano adequado; 

1.2 A valorização de Corredores de Circulação Pedonal, patente no projeto 1.3, abrange 

alguns espaços públicos que não têm funções de circulação automóvel, nem obriga-

toriedade de acessos a imóveis. A localização consta na planta inserida neste rela-

tório e implica a eliminação de eventuais barreiras arquitetónicas existentes e a 
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melhoria do sistema de drenagem pluvial, para que os corredores possam ser desti-

nados a uso exclusivo de peões e ou bicicletas. 

1.3 A requalificação da Rua do Alto da Aldeia (via S1) será feita como eixo privilegiado 

de atividade comercial. Inclui o ordenamento da circulação viária e do estaciona-

mento associado, a minimização de barreiras, a regularização do perfil viário, a 

arborização geral do arruamento com funções de ensombramento, a instalação de 

mobiliário urbano e a renovação do sistema de iluminação pública;  

1.4 A requalificação da Via P2 tem como objetivo a beneficiação do perfil da via, atri-

buindo-lhe características urbanas que agora não tem, bem como eventual correção 

do sistema de redes de água e águas residuais; 

Quadro 4 – Urbanismo e Habitação  
Projeto Denominação Tipo de Intervenção Custo Total Afetação 

1 ORU do Núcleo Central da Aldeia Operação de Reabilitação Urbana 1.001.200 € Não afetável 

1.1 Reabilitação da Casa do Povo Reabilitação do Edificado 368.000 €   

1.2 Construção da Praça Central Espaços Verdes de Utilização Coletiva 178.000 €   

1.3 Valorização Corredores de Circulação Pedonal Espaços Verdes de Utilização Coletiva 8.000 €   

1.4 Requalificação da Rua do Alto da Aldeia Infraestrutura Viária – via S1 295.100 €   

1.5 Requalificação da Via P2 Troços 1 e 2 Infraestrutura Viária – Via P2 78.100 €   

1.6 Intervenções no espaço público  Plano de Ação de Reabilitação 15.000 €   

  1.7 Requalificação do espaço envolvente da igreja Espaços Verdes de Utilização Coletiva 59.000 €   

2 Reabilitação e Qualificação da Habitação Programa Municipal de Apoio  250.000 € Não afetável 

3 Divulgação/ Promoção Turística da Aldeia Marketing 150.000 € Não afetável 

4 Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 6 Estudo Urbanístico 60.000 € UOPG 6 

5 Valorização das Entradas na Aldeia Operação de Valorização 16.000 € Não afetável 

Total 1.477.200€  

1.5 Será também desenvolvido um Plano de Ação de Reabilitação, que permitirá 

enquadrar o conjunto de projetos complementares para a formação da ORU; 

1.6 Por último, no que à ORU respeita, será requalificado o espaço envolvente da Igre-

ja, aumentando o espaço público livre, tirando partido do enquadramento visual da 

igreja, instalando mobiliário urbano (bancos e papeleiras) e iluminação pública ade-

quada, plantando árvores e reabilitando o pavimento existente; 

2. O projeto 2 envolve o estudo e proposta de programas de requalificação habitacional, bem 

como de qualificação do edificado. Deve contemplar apoio técnico em projeto, no acompa-

nhamento da obra e na cedência de materiais a preço reduzido. Embora uma parte dele 

possa vir a fazer parte da ORU, considerou-se o investimento como não afetável; 

3. O projeto 3 diz respeito à promoção da Póvoa da S. Miguel no âmbito do turismo. Inclui 

ações de divulgação junto de agentes turísticos, bem como apoio ao desenvolvimento de 

ações locais de atração turística. É um projeto não afetável, embora possa ser inserido na 

ORU; 
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4. O projeto 4, o estudo da UOPG 6, justifica-se porque se trata do único que envolve um terri-

tório destinado a funções não económicas, pelo que implicará sempre a iniciativa do muni-

cípio. Neste caso, a edilidade pretende desenvolver o estudo pelos serviços municipais, 

razão pela qual o valor indicado no quadro poderá ser nulo, embora a sua afetação seja 

exclusivamente à UOPG 6; 

5. Por último, o projeto 5, Valorização das Entradas na Aldeia, cujo intuito é sinalizar que a 

Póvoa de S. Miguel faz parte das Aldeias Ribeirinhas das Terras do Grande Lago, permitirá 

também uma intervenção de chamariz do visitante à localidade. Este projeto considera-se 

como não afetável. 

2.5. ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS 

O quadro seguinte resume o investimento previsto em equipamentos, que foi alvo de avaliação 

efetuado pela equipa, em termos das normas de programação e da legislação aplicável, adequan-

do as dimensões tendo em conta a população final prevista, ou as regras determinadas pela tipo-

logia. Todos os equipamentos, bem como os restantes investimentos de iniciativa pública, cons-

tam das fichas de investimento em anexo no final deste relatório. 

O investimento total ascende a 2,9 milhões de euros importando referenciar o seguinte: 

1. O projeto 6 diz respeito à ampliação do cemitério, atualmente insuficiente para responder às 

necessidades da aldeia. É um projeto a desenvolver em duas fases sendo custo geral do 

PU não afetável. 

2.  O projeto 7 é a construção da casa mortuária, a localizar na rua da Igreja, e corresponde a 

custo geral do PU não afetável. 

3. O novo Lar para 30 utentes, referido no projeto 8, a desenvolver na UOPG 6, cujas 

valências estão descritas na ficha do projeto é assumido como um custo geral, a repartir 

segundo as regras definidas no ponto 2.2. 

Quadro 5 – Equipamentos 
Projeto Denominação Tipo de Intervenção Custo Total Afetação 

6 Ampliação do Cemitério Nova construção  48.900 € Não afetável 

7 Construção da Casa Mortuária Nova construção  90.000 € Não afetável 

8 Construção do Lar de Idosos Nova construção  1.852.200 € Geral 

9 Polidesportivo Descoberto (atividades Culturais e Recreativas) Reabilitação  255.200 € Geral 

10 Reabilitação do Posto de Correios Reabilitação  138.000 € Não afetável 

11 Reabilitação Grande Campo de Jogos Reabilitação  226.800 € Geral 
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12 Relocalização da Extensão do Centro de Saúde Reabilitação de edifício 172.500 € Não afetável 

13 Reabilitação do Mercado Municipal Reabilitação  120.100 € Não afetável 

14 Instalação da Sede da Creche Familiar Ação Administrativa 0 € Geral 

Total 2.903.700 €  

4. O projeto 9 descreve a reabilitação do atual Polidesportivo descoberto, transformando-o 

em coberto e multifuncional nas áreas da cultura e da recreação. Comporta a construção de 

balneários de bancadas e infraestruturas necessárias para a prática desportiva e será 

coberto, de forma a potenciar a realização de festas e outras atividades culturais. É assumi-

do como um custo geral, a repartir segundo as regras definidas no ponto 2.2. 

5. O projeto 10 prevê uma reabilitação do Posto de Correios, localizado na rua do mesmo 

nome, que lhe confere um caráter de equipamento novo, destinado também a formação e 

divulgação, bem como à venda de produtos regionais. É passível de ser incluído na ORU, 

mas o seu custo não será afetável à perequação do PU. 

6. A reabilitação do Grande Campo de Jogos, previsto no projeto 11, inclui a melhoria do 

pavimento, a construção de pequenas bancadas, a fixação das balizas e a melhoria e 

ampliação do edifício. É assumido como um custo geral, a repartir segundo as regras defini-

das no ponto 2.2. 

7. O projeto 12 descreve a relocalização da extensão do Centro de Saúde, em edifício a 

reabilitação na rua do Lagar, que deve incorporar o posto de colheita de análises. É passível 

de ser incluído na ORU, o seu custo não será afetável à perequação do PU. 

8. A reabilitação do Mercado Municipal descrita no projeto 13, dada a fraca utilização 

semanal, deve transformá-lo em equipamento multifuncional, incluindo, entre outras, salas 

polivalentes para uso de associações locais e estabelecimentos de restauração e bebidas. 

É passível de ser incluído na ORU, mas o seu custo não será afetável à perequação do PU. 

9. Por último, o projeto 14 prevê a instalação da sede da Creche Familiar no edifício do 

Pré-escolar na rua do Lagar, o que é apenas um ato administrativo e, como tal, não tem 

custos associados. 

2.6. ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO EM ESPAÇOS VERDES E PÚBLICOS 

 Os espaços verdes e os espaços públicos previstos no PU da Póvoa de S. Miguel atingem um 

investimento previsto de pouco mais de 2,05 milhões de euros, assim subdivididos: 
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Quadro 6 – Espaços Verdes e Espaços Públicos 
Projeto Denominação Tipo de Intervenção Custo Total Afetação 

15 Construção do Parque da Aldeia Nova construção  494.900 € Geral 

16 Construção da Mata da Zona Nascente Nova construção  35.400 € Não afetável 

17 Construção da Ciclovia da Póvoa de São Miguel Nova construção  72.000 € Geral 

18 Reabilitação do Largo da Rua da Estrela Reabilitação  49.300 € Não afetável 

19 Reabilitação do Largo do Poço Reabilitação  65.100 € Não afetável 

Reabilitação da Mata da Praça de Touros Reabilitação  430.400 € Geral 
20 

Reabilitação da Mata da Praça de Touros Picadeiro 810.000 € Não afetável 

21 Reabilitação do Largo da Rua do Lagar Reabilitação 69.900 € Não afetável 

22 Reabilitação do Vale Central da Aldeia Reabilitação  23.900 € Geral 

Total 2.050.900 €  

1. O projeto 15, construção do Parque da Aldeia, na zona central do PU, tem como objetivo 

dotar a localidade dum parque destinado a estar, recreio e lazer com quase 2 hectares. Terá 

áreas polivalentes, mobiliário urbano e poderá incorporar equipamento coletivo. É assumido 

como um custo geral, a repartir segundo as regras definidas no ponto 2.2. 

2. A construção da Mata na zona nascente entre a rua das Hortas e a do Lagar, descrita no 

projeto 16, providenciará um espaço densamente arborizado, com percurso pedonal a ligar 

as duas ruas e mobiliário urbano. É assumido como um custo não afetável. 

3. O projeto 17, relativo à ciclovia da Póvoa de S. Miguel a criar a norte do PU, passa pelo vale 

central da aldeia e pela área de equipamentos desportivos a poente, e permite a ligação às 

margens do Alqueva. É assumido como um custo geral, a repartir segundo as regras defini-

das no ponto 2.2. 

4. A reabilitação do largo da rua da Estrela, descrito no projeto 18 inclui o reordenamento da 

circulação e estacionamento, locais para estadia, arborização e ajardinamento e requalifica-

ção do pavimento. É assumido como um custo não afetável. 

5. O largo do Poço, no final da rua Marechal Carmona, será reabilitado de acordo com o proje-

to 19, reordenando a circulação e o estacionamento, reabilitando locais para estadia, colo-

cando mobiliário urbano, arborização e requalificação do pavimento. É assumido como um 

custo não afetável. 

6. A reabilitação da Mata da Praça de Touros, com cerca de 2,5 hectares a poente do PU, está 

patente no projeto 20 e envolve a remodelação do parque de merendas, a regularização do 

campo da feira, um pequeno parque para autocaravanas, zonas de estadia e caminhos 
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pedonais, zona de estacionamento para a Praça de Touros e outros. Inclui ainda a instala-

ção dum picadeiro, projeto esse que será desenvolvido com carácter de exploração privada. 

Assim, a parcela do picadeiro é não afetável, sendo a restante considerada como um custo 

geral, a repartir segundo as regras definidas no ponto 2.2. 

7. O projeto 21 descreve a reabilitação do largo da rua do Lagar, reordenando a circulação e o 

estacionamento, reabilitando locais para estadia, colocando mobiliário urbano, arborização e 

requalificação do pavimento. É assumido como um custo não afetável. 

8. O vale central da aldeia será também ele reabilitado, de acordo com o projeto 22 que prevê 

a demolição de todos os elementos construídos na envolvente da linha de água, a limpeza e 

regularização do leito e margens, a construção de percurso pedonal e eventual aproveita-

mento agroturístico dos terrenos envolvidos. É assumido como um custo geral, a repartir 

segundo as regras definidas no ponto 2.2. 

2.7. REDISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS ESTIMADOS 

O quadro que se segue resume os custos estimados em infraestruturas, em equipamentos e 

espaços verdes previstos pelo PU, o que permite identificar o impacto financeiro por tipo de afeta-

ção. 

Assim o valor global de investimento a redistribuir por capacidade construtiva ascende a quase 

5,29 milhões de euros, sendo não afetáveis pouco mais de 4,04 milhões. 
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Quadro 7 – Redistribuição da Estimativa de Custos 
Redistribuição 

Investimentos Valores em € Geral Local 
Não  

Afetável Todas Número 

Infraestruturas Gerais 

Ampliação de estação elevatória de águas residuais 6.900 €     6.900 €  

ETAR compacta   155.440 €    UOPG 1 

ETAR compacta 38.860 €     38.860 €  

Infraestruturas Viárias 

Infraestrutura viária - N1, N2  162.000 €    162.000 €  

Infraestrutura viária - Parque de estacionamento 1   90.600 €    UOPG 6 

Infraestrutura viária - Parque de estacionamento 2    17.400 €   

Infraestrutura viária local – via L1 – Troço 1   64.820 €    UOPG 5 

Infraestrutura viária local – via L1 – Troço 2   259.280 €    UOPG 8 

Infraestrutura viária local – via L2   14.100 €    UOPG 8 

Infraestrutura viária local – via L3 35.900 €     35.900 €  

Infraestrutura viária local – via L4     28.700 €     

Infraestrutura viária local – via L5 e L6 – Troço 1   351.534 €    UOPG 1 

Infraestrutura viária local – via L5 e L6 – Troço 2 57.066 €     57.066 €  

Infraestrutura viária local – via L9 - cemitério     75.500 €     

Infraestrutura viária principal – via P1 – Troço 1   133.530 €    UOPG 4 

Infraestrutura viária principal – via P1 – Troço 1   211.370 €    UOPG 6 

Infraestrutura viária principal – via P1 – Troço 2   158.000 €    UOPG 7 

Infraestrutura viária principal – via P1 – Troço 3   73.400 €    UOPG 5 

Infraestrutura viária principal – via P2 Troço3     147.600 €     

Infraestrutura viária principal – via P3   214.700 €    UOPG 3 

Infraestrutura viária principal – via P3   214.700 €    UOPG 6 

Infraestrutura viária principal – via P3 644.100 €     644.100 €  

Infraestrutura viária secundária – via S2 – Troço 1   226.476 €    UOPG 1 

Infraestrutura viária secundária – via S2 – Troço 2 200.724 €     200.724 €  

Infraestrutura viária secundária – via S3 528.500 €     528.500 €  

Infraestrutura viária secundária – via S4     182.000 €     

Infraestrutura viária secundária – via S5     101.500 €     

Infraestrutura viária secundária – via S6    471.760 €     

Infraestrutura viária secundária – via S6   117.940 €    UOPG 2 

Infraestrutura viária secundária – via S7   154.050 €    UOPG 1 

Infraestrutura viária secundária – via S7   154.050 €    UOPG 6 

Infraestrutura viária secundária - via S8 T1  188.560 €     188.560 €  

Infraestrutura viária secundária - via S8 T2   295.440 €    UOPG 2 

Infraestrutura viária secundária – via S9 71.800 €     71.800 €  

Urbanismo e Habitação 

ORU do Núcleo Central da Aldeia    1.001.200 €     

Reabilitação e Qualificação da Habitação    250.000 €     

Divulgação/ Promoção Turística da Aldeia    150.000 €     

Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 6  60.000 €    UOPG 6 

Valorização das Entradas na Aldeia    16.000 €     
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Quadro 7 – Redistribuição da Estimativa de Custos (continuação) 
Redistribuição 

Investimentos Valores em € Geral Local 
Não  

Afetável Todas Número 

Equipamentos 

Ampliação do cemitério     48.900 €     

Construção da Casa Mortuária     90.000 €     

Construção do Lar de Idosos 1.852.200 €     1.852.200 €  

Polidesportivo Descoberto 255.200 €     255.200 €  

Reabilitação do Posto de Correios     138.000 €    

Reabilitação Grande campo de jogos 226.800 €     226.800 €  

Relocalização da Extensão do Centro de Saúde     172.500 €    

Reabilitação do Mercado Municipal     120.100 €    

Instalação da Sede da Creche Familiar 0 €     0 €  

Espaços Verdes e Espaços Públicos 

Construção do Parque da Aldeia 494.900 €     494.900 €  

Construção da Mata da Zona Nascente     35.400 €    

Construção da Ciclovia da Póvoa de São Miguel 72.000 €     72.000 €  

Reabilitação do Largo da Rua da Estrela     49.300 €    

Reabilitação do Largo do Poço     65.100 €    

Reabilitação da Mata da Praça de Touros 430.400 €     430.400 €  

Reabilitação da Mata da Pr. de Touros - Picadeiro (1)     810.000 €    

Reabilitação do Largo da Rua do Lagar     69.900 €    

Reabilitação do Vale Central da Aldeia 23.900 €     23.900 €  

Total 5.289.810 € 2.949.430 € 4.040.860 € 5.289.810 €  

(1) - A cobertura financeira do Picadeiro será feita por intermédio de entidade privada 

Contudo de acordo com o estipulado no ponto 2.2, a parcela de equipamentos foram assumidos 

como investimentos que serão sobretudo comparticipados por cada promotor em 20 €/m2 de 

capacidade construtiva quando se trata de habitação e de 10 €/m2 quando a capacidade constru-

tiva se destina a atividade económica. Haverá assim que abater 1,36 milhões de euros ao valor a 

redistribuir, isto é, ficará cerca de 3,93 milhões para redistribuir. 

Este valor no que respeita aos espaços verdes será suportado, para os projetos do Parque da 

Aldeia e da Mata da Praça de Touros (sem picadeiro), na proporção da população existente e da 

prevista. Ora dado que a população existente é de 770 pessoas e a prevista varia entre 220 a 410, 

os custos serão repartidos na proporção, pelo que o valor a deduzir será de entre 230 mil euros e 

de 360 mil euros a distribuir pelas UOPG com finalidade habitacional em função da respetiva 

população acrescida. 

Por último, no que respeita às infraestruturas de redistribuição geral, no valor de 1,94 milhões de 

euros, a proposta é que se redistribua 50% pela autarquia e os restantes 50% pelas UOPG todas, 

o que implica um valor de 14 €/m2 de capacidade construtiva para as UOPG destinadas a habita-

ção e de 7 €/m2 de capacidade construtiva para as UOPG destinadas a outros fins. 
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Assim, a comparticipação total por UOPG destinada a habitação será de 41 €/m2 (20+7+14) e a 

que respeita às UOPG com fins produtivos será de 17 €/m2. 

Quadro 8 – Redistribuição de Investimento por UOPG (afetação direta) 

Projeto Denominação Tipo de Intervenção Custo Total 

UOPG 1 

30 Infraestrutura viária local – via L5 e L6 Construção T2 351.534 € 

35 Infraestrutura viária secundária – via S2 Construção T1 226.476 € 

40 Infraestrutura viária secundária – via S7 Reabilitação 154.050 € 

44 Infraestruturas básicas gerais - ETAR compacta Construção 155.440 € 

Total 887.500 € 

UOPG 2 

39 Infraestrutura viária secundária – via S6 Reabilitação e alteração de traçado 117.940 € 

41 Infraestrutura viária secundária - via S8  Reabilitação T2 295.440 € 

Total 413.380 € 

UOPG 3 

34 Infraestrutura viária principal – via P3 Construção 214.700 € 

Total 214.700 € 

UOPG 4 

32 Infraestrutura viária principal – via P1 Reabilitação T1 133.530 € 

Total 133.530 € 

UOPG 5 

26 Infraestrutura viária local – via L1 Construção 64.820 € 

32 Infraestrutura viária principal – via P1 Reabilitação T3 73.400 € 

Total 138.220 € 

UOPG 6 

24 Infraestrutura viária - Parque de estacionamento 1 Construção 90.600 € 

32 Infraestrutura viária principal – via P1 Reabilitação T1 211.370 € 

34 Infraestrutura viária principal – via P3 Construção 214.700 € 

40 Infraestrutura viária secundária – via S7 Reabilitação 154.050 € 

4 Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 6 (UOPG6) Estudo Urbanístico 60.000 € 

Total 730.720 € 

UOPG 7 

32 Infraestrutura viária principal – via P1 Reabilitação T2 158.000 € 

Total 158.000 € 

UOPG 8 

26 Infraestrutura viária local – via L1 Construção 259.280 € 

27 Infraestrutura viária local – via L2 Reabilitação 14.100 € 

Total 273.380 € 
Total Geral 2.949.430 € 

Por seu turno o quadro 8 apresenta a redistribuição dos investimentos que foram diretamente afe-

tados às UOPG e permitem determinar que o valor médio para as UOPG com finalidade de habi-

tação varia entre 30 e 40 euros por m2 de capacidade construtiva, sendo esse valor de 7 a 20 

euros por m2 para as UOPG destinadas a atividade económica. 
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3. REDISTRIBUIÇÃO DO ESFORÇO FINANCEIRO PELOS INTERVENIENTES 

A responsabilidade dos promotores privados neste Plano de Urbanização, tendo em atenção o 

sistema de execução defendido, é bastante elevada. Para além do valor constante no quadro 8, 

que se atribui diretamente a cada UOPG, verifica-se pelo quadro seguinte – que inclui os restantes 

projetos previstos no PU –, que o suporte financeiro de outras entidades será também importante. 

Quadro 9 – Redistribuição do Peso Financeiro pelos Intervenientes 

Promotor Outras 

  Privado Autarquia 
Junta  

Freguesia Entidades Total 

Infraestruturas Gerais           

Ampliação estação elevatória de águas residuais   6.900 €     6.900 € 

ETAR compacta   38.860 €     38.860 € 

Infraestruturas Viárias           

Infraestrutura viária - N1, N2   162.000 €     162.000 € 

Infraestrutura viária - Parque de estacionamento 2   17.400 €     17.400 € 

Infraestrutura viária local – via L3   35.900 €     35.900 € 

Infraestrutura viária local – via L4   28.700 €     28.700 € 

Infraestrutura viária local – via L5 e L6 – Troço 2   57.066 €     57.066 € 

Infraestrutura viária local – via L9 - cemitério   75.500 €     75.500 € 

Infraestrutura viária principal – via P2 Troço3   147.600 €     147.600 € 

Infraestrutura viária principal – via P3   644.100 €     644.100 € 

Infraestrutura viária secundária – via S2 – Troço 2   200.724 €     200.724 € 

Infraestrutura viária secundária – via S3   528.500 €     528.500 € 

Infraestrutura viária secundária – via S4   182.000 €     182.000 € 

Infraestrutura viária secundária – via S5   101.500 €     101.500 € 

Infraestrutura viária secundária – via S6   471.760 €     471.760 € 

Infraestrutura viária secundária - via S8 T1   188.560 €   188.560 € 

Infraestrutura viária secundária – via S9   71.800 €     71.800 € 

Urbanismo e Habitação           

ORU do Núcleo Central da Aldeia   300.360 €   700.840 € 1.001.200 € 

Reabilitação e Qualificação da Habitação   250.000 €     250.000 € 

Divulgação/ Promoção Turística da Aldeia   45.000 €   105.000 € 150.000 € 

Valorização das Entradas na Aldeia   16.000 €     16.000 € 
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Quadro 9 – Redistribuição do Peso Financeiro pelos Intervenientes 

Promotor Outras 

  Privado Autarquia 
Junta  

Freguesia Entidades Total 

Equipamentos           

Ampliação do cemitério   48.900 €     48.900 € 

Construção da Casa Mortuária   90.000 €     90.000 € 

Construção do Lar de Idosos 1.111.320 € 740.880 €    1.852.200 € 

Polidesportivo Descoberto    255.200 €     255.200 € 

Reabilitação do Posto de Correios   41.400 €   96.600 € 138.000 € 

Reabilitação Grande campo de jogos   226.800 €     226.800 € 

Relocalização da Extensão do Centro de Saúde   51.750 €   120.750 € 172.500 € 

Reabilitação do Mercado Municipal   36.030 €   84.070 € 120.100 € 

Instalação da Sede da Creche Familiar   0 €     0 € 

Espaços Verdes e Espaços Públicos           

Construção do Parque da Aldeia   494.900 €     494.900 € 

Construção da Mata da Zona Nascente   35.400 €     35.400 € 

Construção da Ciclovia da Póvoa de São Miguel   72.000 €     72.000 € 

Reabilitação do Largo da Rua da Estrela   49.300 €     49.300 € 

Reabilitação do Largo do Poço   65.100 €     65.100 € 

Reabilitação da Mata da Praça de Touros   430.400 € 810.000 €   1.240.400 € 

Reabilitação do Largo da Rua do Lagar   69.900 €     69.900 € 

Reabilitação do Vale Central da Aldeia   23.900 €     23.900 € 

Total 1.111.320 € 6.302.090 € 810.000 € 1.107.260 € 9.330.670 € 

A estrutura deste quadro determina o seguinte: 

1. A construção do lar de idosos contará com a participação de entidades privadas sem fins 

lucrativos, num valor estimado em 60% do custo total; 

2. A operação da ORU poderá ser apoiada em 70% pelo novo QEC 2020; 

3. A parcela do Picadeiro na Mata da Praça de Touros será desencadeada sob a responsabilida-

de da Junta de Freguesia a qual procurará reunir parcerias necessárias para o efeito. 

O Município de Moura é, contudo, quem terá de assumir a maior fatia financeira e de gestão pro-

cessual, uma vez que grande parte das intervenções viárias preveem soluções mistas (construção 

nova e reabilitação), que ela ficará responsável pela execução dos equipamentos, para os quais o 

setor privado contribui apenas com um valor fixo relativamente diminuto (ver ponto 2.2) e ainda, 

dada a complexidade de outros investimentos (espaços verdes e ORU). 
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4. CRONOGRAMA DO INVESTIMENTO  

O prazo total considerado foi de 10 anos, isto é, o tempo previsto para a implementação do 

PUPSM antes da sua revisão. 

No que respeita ao cronograma de investimento, a opção foi a de apenas considerar os pro-

jetos referenciados no quadro 9 em que a autarquia é corresponsável. 

Numa primeira etapa contemplou-se sobretudo os projetos com capacidade de candidatura 

ao novo QEC 2020, pelo que há maior concentração no quadro de equipamentos, espaços 

verdes e na operação da ORU. 

Numa segunda etapa foi considerada a inclusão de investimentos viários mais pesados e 

cuja realização dependem da evolução da concretização das UOPG. De salientar que esta 

concretização poderá não só condicionar a evolução do investimento, como alterar significa-

tivamente este cronograma, que obedece às estimativas de evolução definidas no final do 

ponto 2.2 

Tendo esta redistribuição em conta, o investimento varia dum mínimo de 178 mil euros no 

primeiro ano, até um valor de pouco mais de 816 mil euros no sexto ano. 

 



 
Fase 2_Proposta de Plano 

[Programa de Execução/Plano de Financiamento] 

 

                                                                                                                                                                     

 24 

  Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel 

Quadro 10 – Cronograma do Investimento 
Unidade: € 

CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Total 

Infraestruturas Gerais                       

Ampliação de estação elevatória de águas residuais 6.900 €                   6.900 € 

ETAR compacta   38.860 €                 38.860 € 

Infraestruturas Viárias                       

Infraestrutura viária - N1, N2               81.000 €   81.000 € 162.000 € 

Infraestrutura viária - Parque de estacionamento 2   17.400 €                 17.400 € 

Infraestrutura viária local – via L3           35.900 €         35.900 € 

Infraestrutura viária local – via L4             28.700 €       28.700 € 

Infraestrutura viária local – via L5 e L6 – Troço 2         57.066 €          57.066 € 

Infraestrutura viária local – via L9 - cemitério           75.500 €         75.500 € 

Infraestrutura viária principal – via P2 Troço3 147.600 €                   147.600 € 

Infraestrutura viária principal – via P3               128.820 € 322.050 € 193.230 € 644.100 € 

Infraestrutura viária secundária – via S2 – Troço 2       100.362 € 100.362 €           200.724 € 

Infraestrutura viária secundária – via S3         105.700 € 264.250 € 158.550 €       528.500 € 

Infraestrutura viária secundária – via S4     91.000 € 91.000 €             182.000 € 

Infraestrutura viária secundária – via S5       50.750 € 50.750 €           101.500 € 

Infraestrutura viária secundária – via S6             94.352 € 235.880 € 141.528 €   471.760 € 

Infraestrutura viária secundária - via S8 T1           94.280 € 94.280 €       188.560 € 

Infraestrutura viária secundária – via S9               71.800 €     71.800 € 

Urbanismo e Habitação                       

ORU do Núcleo Central da Aldeia   60.072 € 60.072 € 60.072 € 60.072 € 60.072 €         300.360 € 

Reabilitação e Qualificação da Habitação   25.000 € 25.000 € 25.000 € 37.500 € 37.500 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 250.000 € 

Divulgação/ Promoção Turística da Aldeia     9.000 € 9.000 € 9.000 €   9.000 €   9.000 €   45.000 € 

Valorização das Entradas na Aldeia               16.000 €     16.000 € 
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Quadro 10 – Cronograma do Investimento 
Unidade: € 

CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Total 

Equipamentos                       

Ampliação do cemitério     48.900 €               48.900 € 

Construção da Casa Mortuária   90.000 €                 90.000 € 

Construção do Lar de Idosos     148.176 € 370.440 € 222.264 €           740.880 € 

Polidesportivo Descoberto   127.600 € 127.600 €               255.200 € 

Reabilitação do Posto de Correios         41.400 €           41.400 € 

Reabilitação Grande campo de jogos           113.400 € 113.400 €       226.800 € 

Relocalização da Extensão do Centro de Saúde         51.750 €          51.750 € 

Reabilitação do Mercado Municipal     36.030 €               36.030 € 

Instalação da Sede da Creche Familiar                     0 € 

Espaços Verdes e Espaços Públicos                       

Construção do Parque da Aldeia               98.980 € 247.450 € 148.470 € 494.900 € 

Construção da Mata da Zona Nascente   35.400 €                 35.400 € 

Construção da Ciclovia da Póvoa de São Miguel         72.000 €           72.000 € 

Reabilitação do Largo da Rua da Estrela           49.300 €        49.300 € 

Reabilitação do Largo do Poço             65.100 €     65.100 € 

Reabilitação da Mata da Praça de Touros           86.080 € 215.200 € 129.120 €     430.400 € 

Reabilitação do Largo da Rua do Lagar   69.900 €                 69.900 € 

Reabilitação do Vale Central da Aldeia 23.900 €                   23.900 € 

Total 178.400 € 464.232 € 545.778 € 706.624 € 807.864 € 816.282 € 803.582 € 786.600 € 745.028 € 447.700 € 6.302.090 € 
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5. PRINCÍPIOS PEREQUATIVOS 

Os princípios de perequação compensatória para o Plano de Urbanização da Póvoa de S. 

Miguel assentam na repartição dos custos de urbanização considerados como globais no 

presente documento e ainda, dentro de cada UOPG, dos que vierem a ser definidos pelo 

instrumento de gestão a que estiverem sujeitos. 

Embora estes princípios devam ser pormenorizados a seu tempo, em regulamento munici-

pal apropriado, apresentam-se de seguida elementos orientadores que podem ser adotados 

pela autarquia. 

A – Propõe-se que não exista sistema perequativo entre UOPG, por um lado porque qual-

quer uma delas poderá ser desenvolvida por loteamento, o que não cabe nas regras pere-

quativas entre unidades operativas, mas ainda porque as capacidades construtivas que 

divergem percentualmente das principais (0,8 para habitação) abrangem valores pouco sig-

nificativos. Apenas se poderia levantar dúvidas no que respeita às UOPG com fins produti-

vos, mas ainda assim, parece preferível não complicar o sistema. 

B – A repartição dos custos de urbanização decorrentes do PUPSM, que se contemplou no 

presente Programa de Execução foi efetuada da seguinte forma: 

1. Os encargos diretos por UOPG constam do quadro 8; 

2. Os encargos indiretos das infraestruturas a redistribuir serão assumidos em dinheiro 

pelos promotores das UOPG, que pagarão um valor mínimo de 14 €/m2 de capaci-

dade construtiva para habitação e de 7 €/m2 de capacidade construtiva para fins 

económicos, sendo o valor final dependente da valorização resultante dos projetos 

de execução, neste momento não existentes; 

3. Os encargos relativos a investimentos no grupo de Urbanismo e Habitação serão 

todos suportados diretamente pela autarquia, embora esta possa recorrer a apoio 

financeiro específico, sempre que isso for possível. 
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4. Os custos previstos com os equipamentos, serão suportados parcialmente pelos 

privados, que contribuem com 20 €/m2 de capacidade construtiva quando destinada 

a habitação e com 10 €/m2 de capacidade construtiva se destinada a atividades 

económicas. Cabe à autarquia suportar a restante parcela, quer recorra quer não a 

apoio financeiro externo ou de contratação com terceiros. 

5. A reabilitação do Parque da Aldeia e da Mata da Praça de Touros previstos no 

PUPSM respeitantes ao grupo de espaços verdes e a espaços públicos (expurga-

dos do picadeiro) serão suportados por cada UOPG destinada a habitação, na pro-

porção do número de novos residentes que cada uma proporcionar sobre a popula-

ção total da localidade. 

6. Por último, os restantes custos previstos no PUPSM serão assumidos por cada 

UOPG de acordo com os valores constantes nos quadros do presente relatório.  

Os seis pontos acima indicados são meramente indicativos, pois embora correspondam a 

uma solução que se considerou adequada, há certamente muitas outras possíveis. A dinâ-

mica de implementação do PU não se compadece, contudo, com procedimentos muito 

estanques, sendo preferível a adoção de modelos mais simples que possam facilitar a sua 

implementação. 

Por isso, no regulamento municipal específico para as questões da perequação, será men-

cionado que a repartição dos encargos será efetuada por um sistema baseado na capaci-

dade construtiva de cada UOPG/promotor, que é afinal o elemento fundamental do sistema 

acima proposto. 

Sempre que a autarquia assuma algum dos investimentos previstos no PU, cujo desenvol-

vimento é de atribuição privada, em sede de contrato de urbanização terá de ficar determi-

nado como se procederá ao reembolso dos respetivos custos, que podem ser em dinheiro 

ou em espécie. 

Para cada uma das UOPG o sistema perequativo utilizará o IMU respetivo, a área de 

cedência média e ainda a repartição dos encargos de urbanização internos. 

Dezembro de 2014 



                                                                                                                                                     Fase 2_ Proposta Plano
                                                                [Programa de Execução e Plano de Financiamento – Anexo Fichas de Projeto]

P 1

Operação de Reabilitação Urbana do núcleo central da Aldeia

Centro da Aldeia

Horizonte temporal Curto / Médio prazo

Conjunto articulado de intervenções que visam de forma integrada a reabilitação urbana do núcleo central da Aldeia. O presente projeto é 
composto pelas seguintes intervenções:
1 - Reabilitação da Casa do Povo destinada à reconversão funcional do edifício para atividades lúdicas tais como aulas de ginástica entre outras. 
O edifício poderá ainda manter café/ bar e albergar Sanitários Públicos em articulação com o seguinte projeto da Praça Central.
2 - Construção da Praça Central (envolvente à Casa do Povo). Trata-se da criação de uma praça pedonal, parcialmente arborizada e com funções 
polivalentes símbolo da “centralidade” do tecido edificado. Para além de funcionar como local de encontro/estadia diário, próximo de comércio, 
serviços e equipamentos públicos, este espaço poderá ainda ser utilizado para mercado, exposições ao ar livre, feiras ou festividades, assim como 
para extensão de atividades desenvolvidas na casa do povo. Preconiza-se um espaço amplo, sem obstáculos físicos ou visuais na sua parte 
central, devendo o respetivo projeto de concessão considerar as seguintes orientações: - Definir uma zona para instalação de bancas amovíveis 
(utilizadas no mercado, feira de livros, etc.); -  Distribuir a arborização, a iluminação e o mobiliário urbano (bancos, papeleiras, bebedouro) 
preferencialmente nas zonas laterais, onde poderão existir também algumas estruturas de sombreamento (pérgolas/ latadas); - A diferença de 
cotas entre a praça e os arruamentos envolventes deverá ser sempre resolvida através de rampas suaves, independentemente da criação de 
eventuais ligações mais diretas através de escadas
3 - Requalificação do espaço envolvente da igreja com objetivo o aumentar o espaço público livre na envolvente da igreja tendo em conta as 
seguintes orientações e considerando o estudo já elaborado para este local: - Beneficiação do enquadramento visual da igreja, melhoria das 
condições para a estadia através da instalação de mobiliário urbano, (bancos, papeleiras), em articulação com o já existente na proximidade 
(bebedouro); - Plantação de algumas árvores para enquadramento do edifício e ensombramento (seleção de espécies de pequeno porte, devido 
ao pouco espaço livre disponível); - Instalação de iluminação pública; - Requalificação geral dos pavimentos. 
As alterações de pavimentos devem sempre realizar-se após as obras de infraestruturas no subsolo  articuladas com as realizadas e a realizar na 
envolvente e com a drenagem superficial de pluviais.
4 - Requalificação da Rua do Alto da Vila (Infraestrutura viária secundária – via S1) como eixo preferencial para a instalação de funções 
comerciais. Para além da beneficiação do seu enquadramento visual, deverá ser possibilitada a melhoria das condições de conforto e segurança 
dos peões, designadamente através da execução das seguintes intervenções: - Ordenamento da circulação viária e do estacionamento automóvel 
e execução de pavimentações, incluindo a eliminação ou a adoção de sistemas de minimização de barreiras arquitetónicas nos passeios (por 
exemplo, degraus de acesso a edifícios, troços demasiado elevados relativamente à faixa de rodagem, etc.);
- Regularização do perfil viário; - Requalificação geral dos pavimentos, com clara demarcação/ separação entre a plataforma de circulação, os 
arruamentos e os restantes espaços pedonais e os estacionamentos; - Arborização geral do arruamento, permitindo o ensombramento dos 
passeios e lugares de estacionamento; - Estabelecimento de sentido único (nascente/poente), no troço T1; - Instalação de mobiliário urbano ao 
longo dos passeios (papeleiras, alguns bancos, recipientes para recolha seletiva de lixos); - Renovação do sistema de iluminação pública; 
- Melhoria e regularização do sistema superficial de drenagem de águas pluviais. Os pavimentos deverão ser cómodos para a circulação pedonal.
5 - Requalificação da Via P2 Troços 1 e 2 (Infraestrutura viária principal) sendo que as intervenções a desenvolver devem prever: - Beneficiação 
da via regularizando o perfil viário, atribuindo-lhe características urbanas; - Possível aumento da rede de distribuição de água; - Melhoria e 
regularização do sistema superficial de drenagem de águas pluviais.
6 - Valorização de Corredores de Circulação Pedonal designadamente  alguns espaços públicos que, de acordo com as propostas do PU, não têm 
funções de circulação automóvel ou de acesso a quaisquer construções adjacentes. Propõe-se a reconversão destes espaços para corredores de 
ligação entre diferentes espaços do tecido edificado, sendo destinados a circulação exclusivamente pedonal ou de bicicletas. Deverá melhorar-se 
o sistema de drenagem pluvial e eliminar-se quaisquer eventuais barreiras arquitetónicas existentes.
7 - Plano de acção de reabilitação para intervenções no espaço público, o qual enquadra as seguintes ações:- a identificação, após intervenções 
acima mencionadas, se existem outras intervenções de reabilitação relevantes a prever, qual a urgência e relevância dessas intervenções; - a 
identificação de soluções técnicas de circulação, mobiliário urbano, iluminação pública, vegetação, materiais e infraestruturas adequadas na 
realização de obras no aglomerado devendo privilegiar-se a sustentabilidade das soluções e enquadra utilização de materiais tradicionais da 
região; - Ordenamento esquemático da circulação rodoviária, pedonal e do estacionamento sabendo que os perfis serão definidos “caso a caso” 
consoante os constrangimentos existentes; - Pode indicar um faseamento para eventuais projetos a desenvolver na sequência deste.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Objetivo do projeto Reabilitação do centro da Aldeia

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

2.2. Criação de uma rede de espaços públicos beneficiando os existentes e criando novos

2.3. Beneficiação da rede de equipamentos colectivos

2.6. Salvaguarda e melhoria da Imagem global do aglomerado, privilegiando as características tradicionais mas incentivando a recuperação

3.2. Implementação de uma estrutura verde continua

4.1. Adaptação do parque de equipamentos às necessidades da população, através da melhoria, criação e potenciação da polivalência através da multiplicidade de usos

1. Beneficiar as infra-estruturas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica

4. Qualificar a vida urbana

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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Deve privilegiar a utilização de materiais tradicionais da região sempre que comportável em termos de custos e adequado à manutenção posterior 
do espaço. Os espaços verdes devem ser pensados com a menor necessidade de rega (apenas de instalação) e de manutenção apenas para 
limpeza e corte.

Observações

Horizonte temporal

Curto / Médio prazo

Investimento global 1.001.200,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

CMM, JFPSM, outras entidades

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  



                                                                                                                                                     Fase 2_ Proposta Plano
                                                                [Programa de Execução e Plano de Financiamento – Anexo Fichas de Projeto]

P 2

Programa Municipal de Apoio à reabilitação e qualificação da habitação

Área de intervenção do Plano de Urbanização da Póvoa de São Miguel

Horizonte temporal Curto / médio/ longo prazo

Estudo e proposta de programas de requalificação e qualificação habitacional, de acordo com a regulamentação do PUPSM, destinados ao 
incentivo à melhoria da imagem do aglomerado e à reabilitação de construções garantindo a integração volumétrica e a harmonia de composição 
arquitetónica da intervenção e orientando quanto aos materiais e técnicas construtivas a adotar seguindo os seguintes critérios principais: 
durabilidade; facilidade e custo de manutenção e conservação; técnicas construtivas tradicionais e materiais locais numa lógica de 
sustentabilidade e dinamização da economia regional; proteção de pessoas e bens contra riscos como incêndios, cheias e inundações entre 
outros.
O apoio referido deve passar por apoio técnico em projeto e obra e materiais a preço reduzido.
Deverá também considerar-se a hipótese de promover concursos como "A Rua mais bonita" em que com apoio público se procura promover a 
recuperação de fachadas e muros pelos próprios habitantes.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Melhoria da atratividade habitacional da aldeia

Horizonte temporal

Curto / médio/ longo prazo

Investimento global 250.000,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

CMM, JFPSM, IHRU, outras entidades

2.4. Prevenção de processos de urbanização e/ ou edificação que impeçam a valorização urbana, ambiental e paisagística da povoação

2.5. Regulamentação e disciplina da ocupação e promoção da reabilitação do edificado e da consolidação do tecido urbano existente em detrimento de novas frentes de 
expansão
2.6. Salvaguarda e melhoria da Imagem global do aglomerado, privilegiando as características tradicionais mas incentivando a recuperação

4.2. Promoção de acções de dinamização para a melhoria das condições de habitabilidade

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

4. Qualificar a vida urbana

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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P 3

Divulgação/ Promoção Turística da Aldeia

Horizonte temporal Curto / médio/ longo prazo

Projeto de divulgação e promoção da aldeia junto de associações/ rotas/ grupos/ empresas ligadas a atividades turísticas nas áreas de recreio e 
lazer (ex.: circuitos de bicicleta), desportos radicais (ex. Alentejo Adventure), turismo em espaço rural, gastronomia (ex. rota gastronómica, 
produtos certificados, produtos regionais) entre outros a identificar.
Apoio ao desenvolvimento de iniciativas locais. Das ações a desenvolver destaca-se a Integração da aldeia na rede existente de percursos 
turísticos de bicicleta (criação de trilhos e de ciclovias internas e externas) aproveitando a situação geográfica do aglomerado no cruzamento entre 
as ligações Amareleja, Moura e Mourão.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Atrair visitantes e turistas

Horizonte temporal

Curto / médio/ longo prazo

Investimento global 150.000,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

CMM, CCDRA, TdP, outras entidades

5.1. Integração de propostas já previstas e avaliadas em estudos e planos de incidência sobre a área nomeadamente no que respeita ao desenvolvimento da “vocação” da 
Aldeia da Póvoa de S. Miguel no quadro do sistema das Aldeias Ribeirinhas
5.2. Identificação de potenciais zonas para a instalação e desenvolvimento de empreendimentos turísticos

5.3. Implementação de acções de divulgação e promoção da aldeia junto de rotas/ grupos/ empresas de turismo

5. Promover a atractividade e a regeneração do tecido económico

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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P 4

 Estudo Urbanístico da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 6 (UOPG6)

Zona oeste da aldeia.

Horizonte temporal Curto / Médio prazo

O presente projeto visa a elaboração de um estudo urbanístico de integração dos diversos equipamentos a existentes e previstos para a UOPG6 
bem como dos espaços verdes envolventes garantindo a articulação da zona a norte da V1 com a zona a sul desta via.
Assim na execução do estudo urbanístico orientador desta UOPG pretende-se:
- estudar as relações possíveis e a partilha das funções comuns de apoio entre os diversos equipamentos e espaços verdes nomeadamente 
estacionamento, instalações sanitárias e balneários.
- proteger e reforçar os valores naturais em presença;
- definir um desenho urbano que potencie de forma adequada a utilização dos vários espaços e equipamentos integrando a localização dos usos e 
redes de serviço comum; 
definir o sistema geral de circulação pedonal e acesso automóvel de abastecimento e de emergência;
- definir polígonos máximos de implantação e cotas de referência para a implantação dos diversos equipamentos.

Antecede os projetos relativos aos equipamentos e espaços abrangidos pela UOPG.
Execução pelos serviços da Câmara Municipal, razão pela qual o custo acima apresentado não figura nos mapas de redistribuição financeira e no 
cronograma de investimento.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Promover a articulação de espaços e funções previstas para a UOPG6

Horizonte temporal

Curto / Médio prazo

Investimento global 60.000,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

CMM, JFPSM

2.2. Criação de uma rede de espaços públicos beneficiando os existentes e criando novos

3.1. Articulação da rede de espaços verdes de utilização colectiva com a rede de equipamentos

3.3. Valorização e protecção das linhas de água, de festo e áreas de relevo mais acentuado

4.1. Adaptação do parque de equipamentos às necessidades da população, através da melhoria, criação e potenciação da polivalência através da multiplicidade de usos

4.3. Promoção e incentivo ao surgimento de estruturas associativas

5.4. Implementação de áreas para equipamentos de atractividade turística que não se sobreponham aos previstos para a Aldeia da Estrela

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica

4. Qualificar a vida urbana

5. Promover a atractividade e a regeneração do tecido económico

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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P 5

Operação de Valorização das Entradas na Aldeia

Entrada Norte - Rotunda de confluência da EM 517 com as vias P2, P3 e S6.
Entrada Nascente - Limite sudoeste da área do PU, pela via S8.
Entrada Poente - Troço poente da via P1 (EN 386).
Entrada Sul - Troço Sul  da Via P1 (EN 386).

Horizonte temporal Longo prazo

O presente projeto consiste na concessão e instalação, nas principais entradas viárias na povoação, de sinalética indicativa de que a Póvoa de S. 
Miguel faz parte do conjunto das Aldeias Ribeirinhas das Terras do Grande Lago, podendo integrar outras indicações sobre a aldeia.
A título de exemplo, a sinalética poderá ser constituída por um pórtico em materiais tradicionais da região, ou estar associada a um elemento 
escultório, ou ser do tipo painel informativo ou “tótem”.
A tipologia e conteúdo informativo da sinalética deverão estar coordenados com outras intervenções existentes ou em curso para as demais 
aldeias ribeirinhas do Alqueva.

Este projeto deve ser pensado em articulação com os projetos relativos às intervenções nas infraestruturas viárias correspondentes.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Realçar a  imagem da aldeia no contexto regional

Horizonte temporal

Longo prazo

Investimento global 16.000,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável Câmara Municipal de Moura Entidades Envolvidas

2.6. Salvaguarda e melhoria da Imagem global do aglomerado, privilegiando as características tradicionais mas incentivando a recuperação

5.1. Integração de propostas já previstas e avaliadas em estudos e planos de incidência sobre a área nomeadamente no que respeita ao desenvolvimento da “vocação” da 
Aldeia da Póvoa de S. Miguel no quadro do sistema das Aldeias Ribeirinhas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

5. Promover a atractividade e a regeneração do tecido económico

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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P 6

Ampliação do cemitério

Cemitério

Horizonte temporal Curto / médio/ longo prazo

O projeto corresponde à expansão do cemitério, que atualmente já não tem dimensão suficiente para dar resposta às necessidades da aldeia.
A expansão do cemitério contemplada no plano será feita em duas fases: uma primeira que corresponde a um aumento de 20% da área para 
nascente a efetivar nos próximos 10 anos; e uma segunda fase de aumento de 20% a efetivar num horizonte de 20 anos.
Atendendo a que a primeira fase de expansão apenas permite a existência de mais cerca de 85 sepulturas, o que se estima insuficiente a prazo 
superior a 10 anos pelo que se justifica a segunda fase na qual o número de novas sepulturas ascende a um total de 175.
Em algumas zonas do Alentejo, tal como acontece na Póvoa, mantém-se uma tradição própria nos cemitérios, recorrendo-se a um sistema 
hermético de sepulturas não enterradas, denominadas de “ocos, com necessidade de circulação de ar para evacuar os gases de decomposição e 
garantir as condições de salubridade, considera-se o sistema a manter no âmbito deste projeto.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Aumentar a capacidade do cemitério da Póvoa de São Miguel

Horizonte temporal

Curto / médio/ longo prazo

Investimento global 48.900,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM, JFPSM Entidades Envolvidas

CMM, JFPSM

2.3. Beneficiação da rede de equipamentos colectivos

4.1. Adaptação do parque de equipamentos às necessidades da população, através da melhoria, criação e potenciação da polivalência através da multiplicidade de usos

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

4. Qualificar a vida urbana

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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P 7

Construção da Casa Mortuária

Rua da Igreja - Espaços de uso especial - Equipamentos

Horizonte temporal Curto prazo

O projeto tem como objetivo edificar um espaço qualificado para as atividades funerárias. Deverá ser assegurado na área do projeto um átrio 
exterior e articulação com o Parque de estacionamento 2 previsto no plano.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Criar um espaço digno para o serviço fúnebre

Horizonte temporal

Curto prazo

Investimento global 90.000,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

CMM, JFPSM

2.3. Beneficiação da rede de equipamentos colectivos

4.1. Adaptação do parque de equipamentos às necessidades da população, através da melhoria, criação e potenciação da polivalência através da multiplicidade de usos

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

4. Qualificar a vida urbana

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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P 8

Construção do Lar de idosos

Na área da Mata da Praça de Touros

Horizonte temporal Curto / Médio prazo

O projeto corresponde à construção de um centro de apoio à população enquadrada na faixa etária mais idosa do aglomerado.
O Lar deverá centralizar algumas valências existentes nos serviços atuais do aglomerado contemplando também outras destinadas a dar resposta 
a carências de serviço diagnosticadas. O projeto será composto por:
a) Lar com capacidade de albergar 30 utentes cerca de 18% da população base (167 indivíduos na faixa etária);
b) Centro de dia destina-se a fruição das relações interpessoais ao nível deste grupo etário, é constituído por uma unidade com capacidade para 
40 idosos, cerca de 30% da população base (167 indivíduos na faixa etária);
c) Relocalização dos serviços de apoio social, bem como as instalações dos serviços de apoio domiciliário (SAD24) que se destina à prestação de 
serviços que contribuem para a manutenção do indivíduo no seu meio sócio-familiar pondo à disposição dos indivíduos desta faixa etária diversas 
formas de ajuda adequadas à sua situação.
Pretende-se com a junção das valências acima referidas rentabilizar os equipamentos e recursos de apoio às atividades a desenvolver. 
O projeto de apoio poderá contar com a integração de uma área de exterior para a colocação de pequenas hortas.

A implementar de acordo com o  Estudo Urbanístico da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 6 (UOPG6)

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Reforçar a qualidade do serviço de apoio à população sénior

Horizonte temporal

Curto / Médio prazo

Investimento global 1.852.200,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável JFPSM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, ISS, entidades privadas, privados 
(perequação)

2.3. Beneficiação da rede de equipamentos colectivos

4.1. Adaptação do parque de equipamentos às necessidades da população, através da melhoria, criação e potenciação da polivalência através da multiplicidade de usos

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

4. Qualificar a vida urbana

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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P 9

Reabilitação do Polidesportivo descoberto como espaço para atividades Culturais e 
Recreativas

Zona norte da área de intervenção - Área afeta a equipamentos coletivos.

Horizonte temporal Médio prazo

O projeto abrande o atual campo de pequenos jogos o qual ao abrigo do presente projeto será coberto e dotado de balneários, bancadas e 
infraestruturas necessárias não só à prática desportiva bem como à realização de festas e outras atividades culturais.
O projeto pretende criar condições para a prática de atividades culturais e desportivas cobertas, nomeadamente Basquetebol, Voleibol, Andebol, 
Futsal, Ginástica, etc. Trata-se de um forte investimento na criação de condições para que a população tenha acesso a meios que permitam criar 
e desenvolver hábitos de vida mais saudáveis e equilibrados, ao longo de todo o ano aproveitando a parte da infraestrutura já existente.

A implementar de acordo com o  Estudo Urbanístico da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 6 (UOPG6)

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Potenciar a utilidade do equipamento

Horizonte temporal

Médio prazo

Investimento global 255.200,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável JFPSM Entidades Envolvidas

CMM, CCDR, privados (perequação)

2.3. Beneficiação da rede de equipamentos colectivos

4.1. Adaptação do parque de equipamentos às necessidades da população, através da melhoria, criação e potenciação da polivalência através da multiplicidade de usos

4.3. Promoção e incentivo ao surgimento de estruturas associativas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

4. Qualificar a vida urbana

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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P 10

Reabilitação do Posto de Correios

Rua dos Correios - Edifício das antigas instalações dos correios

Horizonte temporal Médio prazo

O projeto tem como objetivo melhorar as instalações do posto de correios.
Neste âmbito devem ser integradas e equipadas salas para formação com acesso à internet e desse também ser potenciar a valência de posto do 
de informação podendo este serviço de utilização pública disponibilizar informação atualizada sobre a freguesia, concelho e região.
 O projeto poderá incluir também uma zona como loja de produtos regionais.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Potenciar a utilidade do equipamento

Horizonte temporal

Médio prazo

Investimento global 138.000,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável JFPSM Entidades Envolvidas

CMM, JFPSM

2.3. Beneficiação da rede de equipamentos colectivos

4.1. Adaptação do parque de equipamentos às necessidades da população, através da melhoria, criação e potenciação da polivalência através da multiplicidade de usos

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

4. Qualificar a vida urbana

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  



                                                                                                                                                     Fase 2_ Proposta Plano
                                                                [Programa de Execução e Plano de Financiamento – Anexo Fichas de Projeto]

P 11

Reabilitação Grande campo de jogos

Zona Norte da área de intervenção - Área afeta a equipamentos coletivos

Horizonte temporal Médio / Longo prazo

O projeto de reabilitação do Grande Campo de jogos prevê a realização de intervenções que visam a valorização e a adequação do equipamento 
à pratica desportiva, designadamente através de:
- Melhoria do pavimento equacionando eventualmente vir a introduzir relva sintética caso seja possível enquadrar no custo previsto para o projeto;
- Fixação e melhoria das balizas segundo as regras de segurança;
- Construção de pequenas bancadas;
- Melhoria e ampliação do edifício de apoio tendo em conta o estudo a efetuar no âmbito do projeto P4.

A implementar de acordo com o  Estudo Urbanístico da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 6 (UOPG6)

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Melhorar as condições do equipamento

Horizonte temporal

Médio / Longo prazo

Investimento global 226.800,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM, JFPSM Entidades Envolvidas

CMM, JFPSM, privados (perequação)

2.3. Beneficiação da rede de equipamentos colectivos

4.1. Adaptação do parque de equipamentos às necessidades da população, através da melhoria, criação e potenciação da polivalência através da multiplicidade de usos

4.3. Promoção e incentivo ao surgimento de estruturas associativas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

4. Qualificar a vida urbana

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  



                                                                                                                                                     Fase 2_ Proposta Plano
                                                                [Programa de Execução e Plano de Financiamento – Anexo Fichas de Projeto]

P 12

Reabilitação de edifício para relocalização da extensão do centro de saúde

Rua do Lagar - Edifício contigo à Junta de freguesia (atuais instalações do apoio domiciliar)

Horizonte temporal Médio prazo

A relocalização da extensão do centro de saúde destina-se à melhoria das condições de prestação de serviços preventivos, curativos, de 
reabilitação e promoção da saúde. Destina-se a servir uma população base de 888 habitantes.
O projeto deverá incorporar o posto de colheita de análises.
A relocalização da extensão do centro de saúde está dependente da relocalização dos serviços de apoio domiciliário para área do projeto do 
Centro Sénior e consequente reabilitação do edifício onde atualmente funcionam os serviços de apoio domiciliário.

A intervenção está dependente da relocalização do serviço de apoio domiciliário para o Centro Sénior

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Melhorar as condições dos serviços de saúde prestados à população

Horizonte temporal

Médio prazo

Investimento global 172.500,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

CMM, JFPSM, ARS, outras entidades

2.3. Beneficiação da rede de equipamentos colectivos

4.1. Adaptação do parque de equipamentos às necessidades da população, através da melhoria, criação e potenciação da polivalência através da multiplicidade de usos

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

4. Qualificar a vida urbana

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  



                                                                                                                                                     Fase 2_ Proposta Plano
                                                                [Programa de Execução e Plano de Financiamento – Anexo Fichas de Projeto]

P 13

Reabilitação do Mercado Municipal

Rua da Igreja - Edifício do Mercado

Horizonte temporal Curto / Médio prazo

Pretende-se com este projeto a revitalização do espaço do mercado integrando usos diversificados, permitindo que o mesmo equipamento possa 
ser utilizado com mais do que uma valência, rentabilizando assim a sua utilização.
Atualmente o mercado, funciona uma vez por semana com poucas bancas em uso, o projeto a desenvolver para o espaços do mercado poderá 
manter essa função e ser complementado com outras atividades ou valências que aproveitem a disponibilidade do espaço nos períodos em que 
não ocorre a sua função convencional.
O projeto de reformulação do mercado deverá prever as seguintes valências: - Função atual de Mercado; - Salas polivalentes a utilizar pelas sedes 
das associações locais; - Espaços de restauração, com uma exploração do tipo cooperativa em que se promova os produtos regionais.
Complementarmente à função principal a Junta de Freguesia poderá promover projetos de venda de hortícolas, entre outras funções quer por 
iniciativa particular, cooperativa ou pública.
O espaços a destinar para as associações pode ser em espaço partilhado (tipo open space) e devem partilhar o espaço de reuniões e de receção.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Potenciar a utilidade do equipamento

Horizonte temporal

Curto / Médio prazo

Investimento global 120.100,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

CMM, JFPSM, outras entidades

2.3. Beneficiação da rede de equipamentos colectivos

4.1. Adaptação do parque de equipamentos às necessidades da população, através da melhoria, criação e potenciação da polivalência através da multiplicidade de usos

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

4. Qualificar a vida urbana

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  



                                                                                                                                                     Fase 2_ Proposta Plano
                                                                [Programa de Execução e Plano de Financiamento – Anexo Fichas de Projeto]

P 14

Instalação da sede da Creche Familiar

Rua do Lagar - Edifício da Pré-Escolar / Jardim-de-infância

Horizonte temporal Médio prazo

O projeto seguinte destina-se à integração nas instalações do pré-escolar / jardim de infância da sede da creche familiar.
A Creche Familiar, consiste na criação de um conjunto de amas, residentes na mesma zona geográfica, enquadradas técnica e financeiramente 
pelos Centros Regionais de Segurança Social, Santa Casa da Misericórdia ou Instituições Particulares de Solidariedade Social com atividades que 
se desenvolvem com crianças dos 0 anos de idade à idade regulamentar de ingresso no Ensino Básico.
O horário segue os parâmetros de organização de uma Creche.

A intervenção está dependente da relocalização do serviço de apoio domiciliário para o Centro Sénior

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Melhorar as condições de vida da população

Horizonte temporal

Médio prazo

Investimento global 0,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, ISS, outras entidades

2.3. Beneficiação da rede de equipamentos colectivos

4.1. Adaptação do parque de equipamentos às necessidades da população, através da melhoria, criação e potenciação da polivalência através da multiplicidade de usos

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

4. Qualificar a vida urbana

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  



                                                                                                                                                     Fase 2_ Proposta Plano
                                                                [Programa de Execução e Plano de Financiamento – Anexo Fichas de Projeto]

P 15

Construção do Parque da Aldeia

Zona central do tecido urbano entre a Rua do Alto da Vila, a Rua das Hortas e a Rua do Poço do Alto da Vila

Horizonte temporal Longo prazo

O projeto a desenvolver tem como objetivo a criação de um grande espaço predominantemente arborizado (cerca de 1,8ha) destinado à estadia, 
recreio e lazer da população. Incluirá áreas polivalentes, caminhos e zonas de estadia pavimentadas, iluminação pública, mobiliário urbano 
(bancos, papeleiras e recipientes para recolha seletiva de lixos, bebedouro) e, eventualmente, estruturas para ensombramento (pérgolas ou 
latadas).
O Parque será infraestruturado com rede de abastecimento de água para o bebedouro e para a rega de instalação.
A área poderá incorporar uma área para equipamento coletivo, verificando-se a necessidade do mesmo.
Pode ainda esta área integrar novos equipamentos lúdicos e de recreio, destinados não só às crianças, e a outras faixas etárias tais como:
- área relvada polivalente;
- Terreiro para jogos tradicionais; 
- Equipamento para recreio juvenil. 
Devido à pendente significativa do terreno, o espaço deverá ser modelado em várias plataformas aplanadas, as quais ficarão interligadas por 
sistemas conjuntos de taludes, muros de suporte e rampas de acesso pedonal.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Qualificação funcional, paisagística e ambiental do espaço público

Horizonte temporal

Longo prazo

Investimento global 494.900,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, privados (perequação)

2.2. Criação de uma rede de espaços públicos beneficiando os existentes e criando novos

2.6. Salvaguarda e melhoria da Imagem global do aglomerado, privilegiando as características tradicionais mas incentivando a recuperação

3.2. Implementação de uma estrutura verde continua

4.1. Adaptação do parque de equipamentos às necessidades da população, através da melhoria, criação e potenciação da polivalência através da multiplicidade de usos

5.4. Implementação de áreas para equipamentos de atractividade turística que não se sobreponham aos previstos para a Aldeia da Estrela

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica

4. Qualificar a vida urbana

5. Promover a atractividade e a regeneração do tecido económico

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  



                                                                                                                                                     Fase 2_ Proposta Plano
                                                                [Programa de Execução e Plano de Financiamento – Anexo Fichas de Projeto]

P 16

Construção da Mata da Zona Nascente

Entre a Rua das Hortas e a Rua do Lagar

Horizonte temporal Curto prazo

Criação de um espaço densamente arborizado, com um percurso pedonal de ligação entre a Rua das Hortas e a Rua do Lagar.
Atendendo à grande pendente do terreno, o percurso deverá ser implantado de modo a não exceder os 6% de inclinação, criando-se alguns locais 
de estadia intermédios devidamente equipados com bancos e papeleiras.
O percurso deverá possuir iluminação pública. Não se prevê a criação de espaços ajardinados, que necessitem da instalação de redes de rega.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Qualificação funcional, paisagística e ambiental do espaço público

Horizonte temporal

Curto prazo

Investimento global 35.400,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

2.2. Criação de uma rede de espaços públicos beneficiando os existentes e criando novos

2.6. Salvaguarda e melhoria da Imagem global do aglomerado, privilegiando as características tradicionais mas incentivando a recuperação

3.2. Implementação de uma estrutura verde continua

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  



                                                                                                                                                     Fase 2_ Proposta Plano
                                                                [Programa de Execução e Plano de Financiamento – Anexo Fichas de Projeto]

P 17

Construção da Ciclovia da Póvoa de São Miguel

Sensivelmente ao longo do limite Norte da aldeia

Horizonte temporal Médio prazo

Percurso destinado a utilização mista de peões e bicicletas no lado norte do aglomerado, passando pelo vale central da aldeia e pela sua principal 
área de equipamentos desportivos (poente). Permite, também, a ligação direta ao atual caminho rural que dá acesso às margens da albufeira do 
Alqueva.
A ciclovia acompanhará sensivelmente o traçado da Via P3 considerada no PU, implantando-se ao longo das faixas verdes arborizadas previstas 
para enquadramento desta via.
Aproveitará, sempre que possível, troços do atual estradão que contorna a aldeia a norte, para os quais se prevê a desativação da circulação 
automóvel.
O percurso deverá, preferencialmente, ser pavimentado com materiais permeáveis ou semipermeáveis.
Deverá ainda possuir algum mobiliário mínimo de apoio (bancos e papeleiras), para constituição de pequenos locais de descanso devidamente 
ensombrados por vegetação arbórea.
Pretende-se com este troço de rede promover a aldeia em grupos e rotas ligadas ao turismo.

A ciclovia proposta no PU deverá posteriormente ser integrada numa rede municipal ou, mesmo, intermunicipal de percursos cicláveis que 
interliguem os principais lugares com interesse turístico, cultural e paisagístico da região. Destaca-se a ligação direta à albufeira do Alqueva.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Qualificação funcional, paisagística e ambiental do espaço público

Horizonte temporal

Médio prazo

Investimento global 72.000,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, privados (perequação)

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

2.2. Criação de uma rede de espaços públicos beneficiando os existentes e criando novos

2.6. Salvaguarda e melhoria da Imagem global do aglomerado, privilegiando as características tradicionais mas incentivando a recuperação

3.2. Implementação de uma estrutura verde continua

5.3. Implementação de acções de divulgação e promoção da aldeia junto de rotas/ grupos/ empresas de turismo

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica

5. Promover a atractividade e a regeneração do tecido económico

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  



                                                                                                                                                     Fase 2_ Proposta Plano
                                                                [Programa de Execução e Plano de Financiamento – Anexo Fichas de Projeto]

P 18

Reabilitação do Largo da Rua da Estrela

Rua da Estrela

Horizonte temporal Médio prazo

Corresponde à reabilitação de uma anterior intervenção no espaço público, mas que se encontra atualmente com aspeto “descuidado”. Sugere-se 
a manutenção da atual estruturação do espaço em plataformas planas delimitadas por muros de suporte, procedendo-se às seguintes 
intervenções:
- Reordenamento da circulação viária e do estacionamento automóvel, tendo em conta a manutenção da acessibilidade às habitações localizadas 
do lado Poente do largo;
- Criação de alguns locais para estadia, quer no “interior” dos espaços contidos por muros quer na sua envolvente, incluindo a respetiva  
pavimentação, instalação de bancos, papeleiras e recipientes para recolha seletiva de lixos, bebedouro e, se necessário, eliminação de quaisquer 
degraus através da construção de pequenas rampas de acesso (de notar que os próprios muros de suporte poderão ser adaptados para muretes-
banco);
- Instalação de revestimentos vegetais do solo nos restantes espaços contidos por muros;
- Plantação de árvores para ensombramento das zonas de estadia e no passeio ao longo do arruamento;
- Instalação de iluminação pública e construção de rede de abastecimento de água para o bebedouro e para eventual rega automatizada;
- Requalificação geral dos pavimentos, incluindo repavimentações, com clara demarcação/ separação entre o arruamento e os restantes espaços 
pedonais e de circulação viária condicionada.
Sugere-se que passeios e outros espaços de circulação pedonal e/ou viária condicionada ou não (não esquecendo as vias de acesso aos edifícios 
do lado Poente do largo) sejam pavimentados se possível com materiais tradicionais da região.

As pavimentações deverão estar articuladas com as intervenções de beneficiação de vias e do sistema de drenagem pluvial propostas para os 
espaços adjacentes.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Qualificação funcional, paisagística e ambiental do espaço público

Horizonte temporal

Médio prazo

Investimento global 49.500,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

2.2. Criação de uma rede de espaços públicos beneficiando os existentes e criando novos

2.6. Salvaguarda e melhoria da Imagem global do aglomerado, privilegiando as características tradicionais mas incentivando a recuperação

3.2. Implementação de uma estrutura verde continua

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  



                                                                                                                                                     Fase 2_ Proposta Plano
                                                                [Programa de Execução e Plano de Financiamento – Anexo Fichas de Projeto]

P 19

Reabilitação do Largo do Poço

Final da Rua Marechal Carmona

Horizonte temporal Longo prazo

Criação de um espaço público para estadia, enquadrado por elementos arbóreos, procedendo-se às seguintes intervenções:
- Reordenamento da circulação viária e do estacionamento automóvel, tendo em conta a manutenção da acessibilidade às habitações localizadas 
do lado Norte-Poente do largo;
- Melhoramento do murete-banco existente junto ao poço, de modo a este fique mais confortável;
- Instalação de mobiliário urbano (outros bancos, papeleiras e recipientes para recolha seletiva de lixos, bebedouro);
- Limpeza e desobstrução da linha de drenagem natural que se desenvolve no limite sul do largo;
- Criação de uma cortina arbóreo-arbustiva junto ao muro da propriedade a sul do largo, permitindo não só o encobrimento desse elemento 
(visualmente muito desinteressante) como, também, alguma “renaturalização” da linha de drenagem natural aí existente;
- Eventual reconstrução do muro referido com materiais e/ou acabamentos esteticamente mais interessantes;
- Plantação de árvores noutros locais, para ensombramento das zonas de estadia e enquadramento de edifícios; 
- Instalação de iluminação pública e construção de rede de abastecimento de água para o bebedouro e para rega da vegetação a instalar; 
- Requalificação geral dos pavimentos, com demarcação/ separação entre arruamentos e os espaços pedonais e de circulação viária 
condicionada, incluindo aumento da área pavimentada com cubos de granito existente junto ao poço e eliminação de situações de risco para os 
peões, sobretudo para crianças ou pessoas com dificuldades visuais (resultantes da presença de valas de drenagem pluvial de grande 
profundidade).

As pavimentações deverão estar articuladas com as intervenções de beneficiação do sistema de drenagem pluvial propostas para os arruamentos 
adjacentes.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Qualificação funcional, paisagística e ambiental do espaço público

Horizonte temporal

Longo prazo

Investimento global 65.100,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

2.2. Criação de uma rede de espaços públicos beneficiando os existentes e criando novos

2.6. Salvaguarda e melhoria da Imagem global do aglomerado, privilegiando as características tradicionais mas incentivando a recuperação

3.2. Implementação de uma estrutura verde continua

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  



                                                                                                                                                     Fase 2_ Proposta Plano
                                                                [Programa de Execução e Plano de Financiamento – Anexo Fichas de Projeto]

P 20

Reabilitação da Mata da Praça de Touros

Zona Poente da área de intervenção, envolvente à Praça de Touros

Horizonte temporal Longo prazo

Trata-se do único espaço arborizado relevante da Póvoa de S. Miguel, com dimensão assinalável (cerca de 2,5 ha), atualmente subaproveitado 
face às suas potencialidades para atividades de recreio e lazer.
Deverá ser realizado um reordenamento geral do espaço ao abrigo do estudo urbanístico da UOPG 6 anterior a este projeto.
O presente projeto deve integrar prioritariamente:
- A remoção de lixos e materiais diversos depositados em alguns locais e a plantação de árvores nas zonas atualmente não arborizadas ou com 
menor densidade, de modo a diversificar o elenco florístico da mata (que atualmente se resume a eucaliptos).
- Reabilitação do parque de merendas existente, com novas mesas de merendas e locais específicos para fazer fogo e pontos com água potável;
- Regularização do Campo da Feira, destinado à realização de feiras periódicas ambulantes ou temáticas, correspondendo a uma área 
aproximada de 2450m2 (com capacidade de albergar 50 feirantes) a localizar junto ao troço norte da via S7;
- Criação de pequena zona para parque para autocaravanas, igualmente com pontos com água potável;
- Zonas de estadia e caminhos pedonais (podendo incluir um circuito de manutenção);
- Acessos, espaços de circulação e estacionamento de veículos afetos às atividades desenvolvidas no edifício da Praça de Touros,
- Acessos aos equipamentos existentes e a instalar a norte e a nascente nos termos do estudo urbanístico a desenvolver para a UOPG6.
Prevê-se ainda a instalação, na generalidade dos espaços, de novo mobiliário urbano (bancos, papeleiras e recipientes para recolha seletiva de 
lixos) e de iluminação pública.
Considera-se ainda a instalação de picadeiro (aprox. 40x60m) com edifício de apoio (max. 500m2) para sede, armazém, boxes e apoio social 
decorrente de uma aspiração expressa pela junta de Freguesia.

Sem a parcela do projeto e instalação do picadeiro o investimento global estimado reduz para 430.400€
A desenvolver depois do estudo urbanístico para a UOPG 6.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Qualificação funcional, paisagística e ambiental do espaço público e melhoria da atratividade turística da aldeia

Horizonte temporal

Longo prazo

Investimento global 1.240.400,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, CCDR, TdP, privados (perequação)

2.2. Criação de uma rede de espaços públicos beneficiando os existentes e criando novos

2.3. Beneficiação da rede de equipamentos colectivos

2.6. Salvaguarda e melhoria da Imagem global do aglomerado, privilegiando as características tradicionais mas incentivando a recuperação

3.1. Articulação da rede de espaços verdes de utilização colectiva com a rede de equipamentos

3.2. Implementação de uma estrutura verde continua

4.1. Adaptação do parque de equipamentos às necessidades da população, através da melhoria, criação e potenciação da polivalência através da multiplicidade de usos

4.3. Promoção e incentivo ao surgimento de estruturas associativas

5.4. Implementação de áreas para equipamentos de atractividade turística que não se sobreponham aos previstos para a Aldeia da Estrela

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica

4. Qualificar a vida urbana

5. Promover a atractividade e a regeneração do tecido económico

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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Reabilitação do Largo da Rua do Lagar

Rua do Lagar

Horizonte temporal Curto / Médio prazo

Criação de um espaço público para estadia, enquadrado por elementos arbóreos e zona ajardinada, procedendo-se às seguintes intervenções:
- Reordenamento da circulação viária e do estacionamento automóvel, tendo em conta a manutenção da acessibilidade às habitações localizadas 
do lado nascente do largo;
- Instalação de mobiliário urbano (bancos, papeleiras e recipientes para recolha seletiva de lixos, bebedouro);
- Eventual construção de pequenos muros de suporte, em alvenaria de pedra, para criação de plataformas aplanadas, as quais deverão ser 
sempre acessíveis através de rampas;
- Plantação de árvores para ensombramento de locais de estadia e do passeio ao longo do arruamento;
- Instalação de iluminação pública e construção de rede de abastecimento de água para o bebedouro e para rega da vegetação a instalar;
- Requalificação geral dos pavimentos, com clara demarcação/ separação entre o arruamento e os restantes espaços pedonais e de circulação 
viária condicionada.
 Sugere-se que passeios e outros espaços de circulação pedonal e/ou viária condicionada ou não (não esquecendo as vias de acesso aos 
edifícios do lado nascente do largo) sejam pavimentados utilizando materiais tradicionais da região ou na impossibilidade de o fazer deve recorrer-
se a outros materiais que se adaptem aos objetivos identificados.

As pavimentações deverão estar articuladas com as intervenções de beneficiação dos sistemas de drenagem pluvial e de abastecimento de água 
propostas para o arruamento adjacente.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Qualificação funcional, paisagística e ambiental do espaço público

Horizonte temporal

Curto / Médio prazo

Investimento global 69.900,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

2.2. Criação de uma rede de espaços públicos beneficiando os existentes e criando novos

2.6. Salvaguarda e melhoria da Imagem global do aglomerado, privilegiando as características tradicionais mas incentivando a recuperação

3.2. Implementação de uma estrutura verde continua

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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Reabilitação do Vale Central da Aldeia

Zona de pequeno vale na parte norte do tecido urbano

Horizonte temporal Curto prazo

Intervenção geral de requalificação ambiental e paisagística da linha de drenagem natural e da zona de vale adjacente, que pretende igualmente 
potenciar o melhor aproveitamento dos recursos pedológicos existentes.
Preconiza-se a execução das seguintes intervenções:
- A demolição de todos os elementos construídos na envolvente próxima da linha de água que possam constituir obstruções ao escoamento das 
águas em situações de grande pluviosidade (designadamente muros em alvenaria existentes, que constituem igualmente elementos visualmente 
muito desqualificados);
- A limpeza geral e regularização do leito e margens da linha de água, incluindo a instalação de vegetação para a estabilização das margens 
(diminuição dos processos de erosão) e enriquecimento paisagístico e biológico;
- A reativação dos sistemas culturais tradicionais nas áreas com solos de maior potencialidade agrícola que ocorrem na proximidade da aldeia 
(designadamente hortas e pomares) através de, por exemplo, a exploração desses terrenos por uma unidade de agroturismo ou similar.
- construção de percurso pedonal, emergência e veículos de apoio agrícola.
A demolição de muros existentes ou outros elementos construídos deverá, sempre que possível, deixar livre uma faixa de 10 m para cada lado da 
linha de água. A regularização da linha de água deverá incluir os trabalhos de modelação necessários para que esta adquira uma geometria, quer 
em perfil longitudinal quer na inclinação das margens, que facilite o rápido escoamento das águas pluviais e permita, em eventuais situações de 
pico de caudal, que as margens funcionem como zonas de alagamento (de modo a evitar que a água extravase para os terrenos circundantes). 
A vegetação a instalar (através de plantações e/ou sementeiras) deverá ser a característica das margens das ribeiras de regime torrencial desta 
região do Alentejo, conforme indicado no presente PU.
O percurso a construir deverá ter características naturalizadas, sendo pavimentado com materiais permeáveis. Possuirá algum mobiliário mínimo 
de apoio (bancos e papeleiras), para constituição de pequenos locais de descanso devidamente sombreados por vegetação arbórea. Não se 
prevê a instalação de iluminação pública.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Preservação de valores e qualificação da imagem da aldeia

Horizonte temporal

Curto prazo

Investimento global 23.900,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, CCDR, APA, privados (perequação)

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

2.2. Criação de uma rede de espaços públicos beneficiando os existentes e criando novos

2.6. Salvaguarda e melhoria da Imagem global do aglomerado, privilegiando as características tradicionais mas incentivando a recuperação

3.2. Implementação de uma estrutura verde continua

3.3. Valorização e protecção das linhas de água, de festo e áreas de relevo mais acentuado

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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Infraestrutura viária - N1 e N2

N1- Entrada  poente da aldeia , N2 -  A norte da aldeia, N3 - Entrada nascente da aldeia.

Horizonte temporal Longo prazo

Os nós identificados na planta de zonamento correspondem às interseções da rede prevista no PU, que deverão ser resolvidas por meio de 
rotunda ou outros tipo de nó.
- Nó 1, Corresponde à regularização das interceções entre as vias S2 e via P3. Neste nó deverá também ser assegurado o acesso ao caminho 
existente a norte que dá acesso à albufeira;
- Nó 2, Corresponde à regularização das interceções entre as vias P3, P2 e S6. Este nó corresponde à entrada a nordeste da aldeia, no sentido de 
Mourão. Deverão desenvolver-se, no âmbito do enquadramento paisagístico das entradas na aldeia, projetos específicos de enquadramento 
paisagístico para os nós a implementar. Estas intervenções deverão ainda coordenar-se com outros de valorização das entradas das aldeias 
ribeirinhas do Alqueva.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Melhoria da circulação viária qualificação das entradas

Horizonte temporal

Longo prazo

Investimento global 162.000,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, privados (perequação)

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

1.4. Regularização da rede viária existente

1. Beneficiar as infra-estruturas

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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Infraestrutura viária - Parque de estacionamento 1

A poente da área de intervenção  junto ao grande campo de jogos existente.

Horizonte temporal Médio prazo

As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
- Execução de uma bolsa de estacionamento, com capacidade de para apoiar as atividades a desenvolver nas áreas afetas a equipamentos 
coletivos e nos espaços verdes e de utilização coletiva de proximidade.
Poderá estabelecer-se a partida uma área aproximada de 1500m2, integrando 80 lugares para veículos ligeiros e 4 lugares para pesados de 
passageiros. No entanto terão de ser aferidos com base nas necessidades efetivas

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Ordenamento do estacionamento, apoio a actividades.

Horizonte temporal

Médio prazo

Investimento global 90.600,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM

1.4. Regularização da rede viária existente

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

1. Beneficiar as infra-estruturas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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Infraestrutura viária - Parque de estacionamento 2

A nascente da área de intervenção na área afeta a equipamentos coletivos.

Horizonte temporal Curto prazo

Este parque destina-se principalmente para o estacionamento do equipamento previsto.
As áreas efetivas variam consoante a necessidade dos equipamentos adjacentes.

Articular com o projeto de construção da Casa Mortuária

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Ordenamento do estacionamento, apoio a actividades.

Horizonte temporal

Curto prazo

Investimento global 17.400,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM

1.4. Regularização da rede viária existente

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

1. Beneficiar as infra-estruturas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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Infraestrutura viária local – via L1

Zona sul da área de intervenção

Horizonte temporal Longo prazo

As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
- Construção de uma via nova atribuindo-lhe características urbanas;
- Arborização da via;
- Integração estacionamento ao longo da via;
- Eventual ampliação da rede de distribuição de água, alimentada pelo sobrepressor de forma a permitir o abastecimento das zonas de expansão;
- Implementação de sistema superficial de drenagem de águas pluviais (execução de valetas e caleiras);
- Rede de drenagem de águas residuais.

As ações de reabilitação das vias e infraestruturas devem estar articuladas, independentemente das ações que se apresentem prioritárias. O 
dimensionamento do traçado das vias deverá observar o indicado no relatório e regulamento, relativamente ao estacionamento e ao perfil viário.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Aumento da estrutura viária melhorando as acessibilidades

Horizonte temporal

Longo prazo

Investimento global 324.100,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, privados (perequação)

1.1. Reforço e melhoria das infra-estruturas do sistema de abastecimento água

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

1. Beneficiar as infra-estruturas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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Infraestrutura viária local – via L2

Zona Centro da área de intervenção -  entre o Largo Luís de Camões e o entroncamento com a Via L1e L3

Horizonte temporal Longo prazo

As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
- Alteração da disciplina do tráfego condicionando o acesso aos residentes, sentido único (norte/sul);
- Regularização do perfil viário (beneficiação do pavimento existente e execução de passeios desnivelados ou de nível que garantam a segurança 
e conforto da circulação pedonal);
- Arborização da via;
- Melhoria e regularização do sistema superficial de drenagem de águas pluviais.

As ações de reabilitação das vias e infraestruturas devem estar articuladas, independentemente das ações que se apresentem prioritárias. O 
dimensionamento do traçado das vias deverá observar o indicado no relatório e regulamento, relativamente ao estacionamento e ao perfil viário.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Melhorar as condições infraestruturais e de circulação

Horizonte temporal

Longo prazo

Investimento global 14.100,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, privados (perequação)

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

1.4. Regularização da rede viária existente

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

3.2. Implementação de uma estrutura verde continua

1. Beneficiar as infra-estruturas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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Infraestrutura viária local – via L3

Zona sul da área de intervenção -  entre o entroncamento da via L1 e L2 até ao entroncamento com a via S8.

Horizonte temporal Médio / longo prazo

As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
- O acesso à zona poente da PSM ao tráfego proveniente da via S8;
-Regularização do perfil viário (beneficiação do pavimento existente e execução de passeios desnivelados ou de nível que garantam a segurança 
e conforto da circulação pedonal);
- Arborização da via;
- Melhoria e regularização do sistema superficial de drenagem de águas pluviais.

As ações de reabilitação das vias e infraestruturas devem estar articuladas, independentemente das ações que se apresentem prioritárias. O 
dimensionamento do traçado das vias deverá observar o indicado no relatório e regulamento, relativamente ao estacionamento e ao perfil viário.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Melhorar as condições infraestruturais e de acessibilidade

Horizonte temporal

Médio / longo prazo

Investimento global 35.900,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, privados (perequação)

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

1.4. Regularização da rede viária existente

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

3.2. Implementação de uma estrutura verde continua

1. Beneficiar as infra-estruturas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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Infraestrutura viária local – via L4

Zona Nascente da área de intervenção.

Horizonte temporal Médio / longo prazo

As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
- Ligação circular que permite o retorno à via P2;
 - Integração estacionamento na entrada mais a poente;
- Estabelecimento de sentido único (nascente/poente);
-Regularização do perfil viário (pavimentação da plataforma e execução de passeios desnivelados ou de nível que garantam a segurança e 
conforto da circulação pedonal); 
-Melhoria e regularização do sistema superficial de drenagem de águas pluviais.

As ações de reabilitação das vias e infraestruturas devem estar articuladas, independentemente das ações que se apresentem prioritárias. O 
dimensionamento do traçado das vias deverá observar o indicado no relatório e regulamento, relativamente ao estacionamento e ao perfil viário.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Melhorar as condições infraestruturais e de circulação

Horizonte temporal

Médio / longo prazo

Investimento global 28.700,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

1.4. Regularização da rede viária existente

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

1. Beneficiar as infra-estruturas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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Infraestrutura viária local – via L5 e L6

Zona poente da área de intervenção, bairro ortogonal poente.

Horizonte temporal Médio prazo

As duas vias identificadas correspondem às vias centrais, no sistema se circulação proposto para o bairro ortogonal poente, estas passam a 
assumir a função de distribuidoras do tráfego pelas restantes.
Na hipótese do nó de resolução da interceção entre as vias L6, L5 e P3 (ver relatório) não deverá ser permitida viragem à esquerda na via de 
saída L5 com a Via P3, optando-se por se utilizar a rotunda projetada mais a nascente.
Deverá existir, um pequeno separador central com faixa de viragem no cruzamento da via L6 com a via P3, para permitir o acesso em segurança à 
mesma.
As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
-Regularização do perfil viário (beneficiação do pavimento existente e execução de passeios desnivelados ou de nível que garantam a segurança 
e conforto da circulação pedonal);
- Arborização da via; 
- Estabelecimento de sentido único L5 (sul/norte) e L6 (norte /sul);
- Integração estacionamento ao longo da via nos troços T2.

As ações de reabilitação das vias e infraestruturas devem estar articuladas, independentemente das ações que se apresentem prioritárias. O 
dimensionamento do traçado das vias deverá observar o indicado no relatório e regulamento, relativamente ao estacionamento e ao perfil viário.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Aumento da estrutura viária melhorando as acessibilidades

Horizonte temporal

Médio prazo

Investimento global 408.600,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, privados (perequação)

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

1.4. Regularização da rede viária existente

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

3.2. Implementação de uma estrutura verde continua

1. Beneficiar as infra-estruturas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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Infraestrutura viária local – via L9 - cemitério

Zona nascente da área de intervenção, acesso ao cemitério.

Horizonte temporal Médio / longo prazo

As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
- Ligação à rede de circulação através da via S6;
- Regularização do perfil viário (execução de passeios desnivelados ou de nível que garantam a segurança e conforto da circulação pedonal);
- Integração de área de estacionamento junto ao cemitério;
- Arborização da via;
- Implementação de rede de drenagem pluvial.

As ações de reabilitação das vias e infraestruturas devem estar articuladas, independentemente das ações que se apresentem prioritárias. O 
dimensionamento do traçado das vias deverá observar o indicado no relatório e regulamento, relativamente ao estacionamento e ao perfil viário.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Aumento da estrutura viária melhorando as acessibilidades

Horizonte temporal

Médio / longo prazo

Investimento global 75.500,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

1.4. Regularização da rede viária existente

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

3.2. Implementação de uma estrutura verde continua

1. Beneficiar as infra-estruturas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  



                                                                                                                                                     Fase 2_ Proposta Plano
                                                                [Programa de Execução e Plano de Financiamento – Anexo Fichas de Projeto]

P 32

Infraestrutura viária principal – via P1

Zona sudoeste da área de intervenção, troço da EN 386.

Horizonte temporal Curto / médio/ longo prazo

As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
-Regularização do perfil viário (pavimentação da plataforma e execução de passeios desnivelados ou de nível que garantam a segurança e 
conforto da circulação pedonal);
-Integração de estacionamento longitudinal no troço T1;
- Arborização da via, nos troços T1 e T3;
- Integração do acesso à via L1 e vias a prever na UOPG 5, 6 e 4;
- Possível aumento da rede de distribuição de água;
- Melhoria e regularização do sistema superficial de drenagem de águas pluviais.

As ações de reabilitação das vias e infraestruturas devem estar articuladas, independentemente das ações que se apresentem prioritárias. O 
dimensionamento do traçado das vias deverá observar o indicado no relatório e regulamento, relativamente ao estacionamento e ao perfil viário.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Melhorar as condições infraestruturais e de acessibilidade

Horizonte temporal

Curto / médio/ longo prazo

Investimento global 576.300,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, privados (perequação)

1.1. Reforço e melhoria das infra-estruturas do sistema de abastecimento água

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

1.4. Regularização da rede viária existente

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

3.2. Implementação de uma estrutura verde continua

1. Beneficiar as infra-estruturas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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P 33

Infraestrutura viária principal – via P2 Troço3

Zona Centro – Nordeste da área de intervenção - desde o troço T2 da Via P1 integrando a Rua de Moura e 
Rua da Igreja Via S6 e via P3.

Horizonte temporal Curto prazo

As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
- Beneficiação da via regularizando o perfil viário, atribuindo-lhe características urbanas;
- Regularização do perfil viário (pavimentação da plataforma e execução de passeios desnivelados ou de nível que garantam a segurança e 
conforto da circulação pedonal);
- Integração de estacionamento ao longo do troço;
- Arborização do troço, permitindo o ensombramento dos passeios e lugares de estacionamento;
- Possível aumento da rede de distribuição de água;
- Melhoria e regularização do sistema superficial de drenagem de águas pluviais.

As ações de reabilitação das vias e infraestruturas devem estar articuladas, independentemente das ações que se apresentem prioritárias. Sugere-
se, caso seja possível, que a repavimentação do troço T3 siga a estereotomia e os materiais do resto da via. O dimensionamento do traçado das 
vias deverá observar o indicado no relatório e regulamento, relativamente ao estacionamento e ao perfil viário.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Melhorar as condições infraestruturais e de circulação

Horizonte temporal

Curto prazo

Investimento global 147.600,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM

1.1. Reforço e melhoria das infra-estruturas do sistema de abastecimento água

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

1.4. Regularização da rede viária existente

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

3.2. Implementação de uma estrutura verde continua

1. Beneficiar as infra-estruturas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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P 34

Infraestrutura viária principal – via P3

Zona Norte da área de intervenção

Horizonte temporal Longo prazo

As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
- A criação de uma via estruturante a norte perímetro urbano, com funções de via estruturante interna, garantindo uma alternativa ao 
atravessamento do núcleo antigo;
- Construção de uma via nova, beneficiando arruamentos e caminhos existentes que são sobrepostos pela nova via, atribuindo-lhes características 
urbanas;
- Integração de nó vário N1 e N2;
- Ampliação da rede de distribuição de água, nos troços que permitam o abastecimento das zonas de expansão;
- Implementação de rede de coletores separativos (rede de sumidouros e coletores de águas pluviais independente e aumento de coletores da 
rede de drenagem de águas residuais). 
A integração de estacionamento poderá ser prevista junto ao espaços de atividades económicas – agropecuária.

As ações de reabilitação das vias e infraestruturas devem estar articuladas, independentemente das ações que se apresentem prioritárias. O 
dimensionamento do traçado das vias deverá observar o indicado no relatório e regulamento, relativamente ao estacionamento e ao perfil viário.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Aumento da estrutura viária melhorando as acessibilidades

Horizonte temporal

Longo prazo

Investimento global 1.073.500,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, privados (perequação)

1.1. Reforço e melhoria das infra-estruturas do sistema de abastecimento água

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

1. Beneficiar as infra-estruturas

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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P 35

Infraestrutura viária secundária – via S2

Zona Centro – Noroeste da área de intervenção

Horizonte temporal Médio / longo prazo

As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
- O acesso ao interior no núcleo antigo a partir de uma ligação à Via P3;
- Regularização do perfil viário (pavimentação da plataforma e execução de passeios desnivelados ou de nível que garantam a segurança e 
conforto da circulação pedonal);
- Eventual ampliação da rede de distribuição de água, nos troços que permitam o abastecimento das zonas de expansão;
- Integração estacionamento ao longo da via, no troço T1;
- Eventual implementação de rede de coletores separativos (rede de sumidouros e coletores de águas pluviais independente e aumento de 
coletores da rede de drenagem de águas residuais).

As ações de reabilitação das vias e infraestruturas devem estar articuladas, independentemente das ações que se apresentem prioritárias. O 
dimensionamento do traçado das vias deverá observar o indicado no relatório e regulamento, relativamente ao estacionamento e ao perfil viário.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Melhorar as condições infraestruturais e de acessibilidade

Horizonte temporal

Médio / longo prazo

Investimento global 427.200,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, privados (perequação)

1.1. Reforço e melhoria das infra-estruturas do sistema de abastecimento água

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

1.4. Regularização da rede viária existente

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

1. Beneficiar as infra-estruturas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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P 36

Infraestrutura viária secundária – via S3

Zona Norte da área de intervenção - Junto ao vale central da aldeia

Horizonte temporal Médio / longo prazo

As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
- Ligação da via S2 com a via P3;
- Regularização do perfil viário (pavimentação da plataforma e execução de passeios desnivelados ou de nível que garantam a segurança e 
conforto da circulação pedonal);
- Implementação de rede de coletores separativos (rede de sumidouros e coletores de águas pluviais independente e aumento de coletores da 
rede de drenagem de águas residuais).

As ações de reabilitação das vias e infraestruturas devem estar articuladas, independentemente das ações que se apresentem prioritárias. O 
dimensionamento do traçado das vias deverá observar o indicado no relatório e regulamento, relativamente ao estacionamento e ao perfil viário.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Melhorar as condições infraestruturais e de acessibilidade

Horizonte temporal

Médio / longo prazo

Investimento global 528.500,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, privados (perequação)

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

1.4. Regularização da rede viária existente

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

1. Beneficiar as infra-estruturas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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P 37

Infraestrutura viária secundária – via S4

Zona Centro da área de intervenção, entre a Via S3 e o entroncamento com a Via P2

Horizonte temporal Médio prazo

As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
- Estabelecimento de sentido único (sul/norte);
- Permitir a saída da Via P2;
- Integração estacionamento ao longo da via, no troço T1;
- Regularização do perfil viário (beneficiação do pavimento existente e execução de passeios desnivelados ou de nível que garantam a segurança 
e conforto da circulação pedonal), no Troço 1 e no Troço 2 regularização do perfil viário (pavimentação da plataforma e execução de passeios 
desnivelados ou de nível que garantam a segurança e conforto da circulação pedonal); 
- Eventual aumento da rede de distribuição de água com o aumento e remodelação de condutas e órgãos da rede de distribuição de água;
- Melhoria e regularização do sistema superficial de drenagem de águas pluviais.

As ações de reabilitação das vias e infraestruturas devem estar articuladas, independentemente das ações que se apresentem prioritárias. O 
dimensionamento do traçado das vias deverá observar o indicado no relatório e regulamento, relativamente ao estacionamento e ao perfil viário.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Melhorar as condições infraestruturais e de circulação

Horizonte temporal

Médio prazo

Investimento global 182.000,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM

1.1. Reforço e melhoria das infra-estruturas do sistema de abastecimento água

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

1.4. Regularização da rede viária existente

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

1. Beneficiar as infra-estruturas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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P 38

Infraestrutura viária secundária – via S5

Zona Centro da área de intervenção

Horizonte temporal Médio prazo

As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
- Estabelecimento de sentido único (norte/sul);
- Permitir o acesso à via P2 a partir da Via S3;
- Regularização do perfil viário (pavimentação da plataforma e execução de passeios desnivelados ou de nível que garantam a segurança e 
conforto da circulação pedonal);
- Melhoria e regularização do sistema superficial de drenagem de águas pluviais.

As ações de reabilitação das vias e infraestruturas devem estar articuladas, independentemente das ações que se apresentem prioritárias. O 
dimensionamento do traçado das vias deverá observar o indicado no relatório e regulamento, relativamente ao estacionamento e ao perfil viário.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Melhorar as condições infraestruturais e de circulação

Horizonte temporal

Médio prazo

Investimento global 101.500,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

1.4. Regularização da rede viária existente

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

1. Beneficiar as infra-estruturas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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P 39

Infraestrutura viária secundária – via S6

Zona Nascente da área de intervenção

Horizonte temporal Longo prazo

As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
- A ligação da via ao final da via P2 e S8, contornando a PSM por nascente;
- Beneficiação da via regularizando e aumentando o perfil viário existente atribuindo-lhe características urbanas e construção, com as mesmas 
características, de novos troços na ligação à rede viária (início e fim);
- Integrar o acesso à via L9;
- Integração estacionamento ao longo da via;
- Arborização da via;
- Ampliação da rede de distribuição de água, nos troços que permitam o abastecimento das zonas de expansão;
- Implementação de rede de coletores separativos (rede de sumidouros e coletores de águas pluviais independente e aumento de coletores da 
rede de drenagem de águas residuais).

As ações de reabilitação das vias e infraestruturas devem estar articuladas, independentemente das ações que se apresentem prioritárias. O 
dimensionamento do traçado das vias deverá observar o indicado no relatório e regulamento, relativamente ao estacionamento e ao perfil viário.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Aumento da estrutura viária melhorando as acessibilidades

Horizonte temporal

Longo prazo

Investimento global 589.700,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, privados (perequação)

1.1. Reforço e melhoria das infra-estruturas do sistema de abastecimento água

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

1.4. Regularização da rede viária existente

1. Beneficiar as infra-estruturas

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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P 40

Infraestrutura viária secundária – via S7

Zona poente da área de intervenção, rua da escola.

Horizonte temporal Longo prazo

A intervenção na rua da escola integra a requalificação e o estabelecimento do acesso condicionado de parte da via (no troço que passa junto á 
escola primária), com o intuito de desviar o tráfego de passagem do espaço de circulação entre a escola primária e o parque infantil e da 
integração da via no nó de entrada a poente da aldeia.
As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
- Regularização do perfil viário (pavimentação da plataforma e execução de passeios desnivelados ou de nível que garantam a segurança e 
conforto da circulação pedonal);
- Integração estacionamento ao longo da via no troço T1 da via S7;
- Condicionamento do tráfego viário no restante troço existente;
- Alteração da disciplina do tráfego condicionando o acesso aos residentes;
- Possível ampliação da rede de distribuição de água, nos troços que permitam o abastecimento das zonas de expansão; 
- Implementação de rede de coletores separativos (rede de sumidouros e coletores de águas pluviais independente e aumento de coletores da 
rede de drenagem de águas residuais).

As ações de reabilitação das vias e infraestruturas devem estar articuladas, independentemente das ações que se apresentem prioritárias. O 
dimensionamento do traçado das vias deverá observar o indicado no relatório e regulamento, relativamente ao estacionamento e ao perfil viário.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Aumento da estrutura viária melhorando as acessibilidades

Horizonte temporal

Longo prazo

Investimento global 308.100,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, privados (perequação)

1.1. Reforço e melhoria das infra-estruturas do sistema de abastecimento água

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

1.4. Regularização da rede viária existente

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

1. Beneficiar as infra-estruturas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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P 41

Infraestrutura viária secundária - via S8

Zona Sudeste da área de intervenção - Entrada Nascente

Horizonte temporal Médio / Longo prazo

As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
- Melhoria das condições de entrada no núcleo antigo a partir de um acesso exterior;
- Beneficiação do pavimento existente no Troço 1 e regularização do perfil viário (pavimentação da plataforma e execução de passeios 
desnivelados ou de nível que garantam a segurança e conforto da circulação pedonal) no Troço 2; 
- Possível aumento da rede de distribuição de água com o aumento de condutas e órgãos da rede de distribuição de água;
- Melhoria e regularização do sistema superficial de drenagem de águas pluviais;
- Integração de estacionamento ao longo da via no troço T2;
- Arborização do arruamento no troço T2, permitindo o ensombramento dos passeios e lugares de estacionamento.

As ações de reabilitação das vias e infraestruturas devem estar articuladas, independentemente das ações que se apresentem prioritárias. O 
dimensionamento do traçado das vias deverá observar o indicado no relatório e regulamento, relativamente ao estacionamento e ao perfil viário.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Melhorar as condições infraestruturais e de circulação

Horizonte temporal

Médio / Longo prazo

Investimento global 484.000,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, privados (perequação)

1.1. Reforço e melhoria das infra-estruturas do sistema de abastecimento água

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

1.4. Regularização da rede viária existente

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

3.2. Implementação de uma estrutura verde continua

1. Beneficiar as infra-estruturas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano

3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  
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P 42

Infraestrutura viária secundária – via S9

Zona norte da área de intervenção - Ligação entre a via P3 e a via S3.

Horizonte temporal Longo prazo

As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
- A ligação entre as vias S3 e P3;
- Regularização do perfil viário (pavimentação da plataforma e execução de passeios desnivelados ou de nível que garantam a segurança e 
conforto da circulação pedonal);
- Possível ampliação e remodelação da rede de distribuição de água, nos troços que permitam o abastecimento das zonas de expansão;
- Implementação de rede de coletores separativos (rede de sumidouros e coletores de águas pluviais independente e aumento de coletores da 
rede de drenagem de águas residuais).

As ações de reabilitação das vias e infraestruturas devem estar articuladas, independentemente das ações que se apresentem prioritárias. O 
dimensionamento do traçado das vias deverá observar o indicado no relatório e regulamento, relativamente ao estacionamento e ao perfil viário.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Melhorar as condições infraestruturais e de acessibilidade

Horizonte temporal

Longo prazo

Investimento global 71.800,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

JFPSM, CMM, privados (perequação)

1.1. Reforço e melhoria das infra-estruturas do sistema de abastecimento água

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1.3. Potenciação e implementação de uma hierarquia viária com a definição da rede de estruturante

1.4. Regularização da rede viária existente

2.1. Salvaguarda das condições de segurança e conforto urbano nas deslocações pedonais, viárias e outras e suas relações

1. Beneficiar as infra-estruturas

2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano
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P 43

Ampliação e remodelação de estação elevatória de águas residuais

Existente - junto ao Loteamento existente

Horizonte temporal Curto prazo

O presente projeto contempla a ampliação da capacidade do equipamento eletromecânico instalado.
Este equipamento serve o Espaço de atividades económicas - indústria e armazéns e o Espaço Residencial de Preenchimento3.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Aumentar a capacidade de bombagem

Horizonte temporal

Curto prazo

Investimento global 9.900,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

CMM, JFPSM, privados (perequação)

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1. Beneficiar as infra-estruturas
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P 44

Infraestruturas básicas gerais - Execução de ETAR compacta

Junto ao campo de futebol

Horizonte temporal Curto prazo

As intervenções a desenvolver no âmbito deste projeto devem prever:
-A definição do tipo e grau de tratamento a dar ao efluente chegado à ETAR, que deverá cumprir os objectivos de qualidade impostos pela 
legislação em vigor, pelas linhas orientadores e numeradas pelos diferentes estudos já elaborados e pela CCDR;
-Caracterização de todas as componentes do projecto base ao nível das diferentes especialidades necessárias à sua execução.
A ETAR serve essencialmente a UOPG 1e 6 e uma pequena parte da área habitacional adjacente.

Objetivo (s) em que se Insere

Localização

Identificação do Projeto

Medida (s) em que se Insere

Caracteristicas

Observações

Objetivo do projeto Elevar o efluente para a rede que drena para a ETAR

Horizonte temporal

Curto prazo

Investimento global 194.250,00 €

Entidade Impulsionadora/ Responsável CMM Entidades Envolvidas

CMM, JFPSM, privados (perequação)

1.2. Reforço e melhoria dos sistemas de saneamento básico

1. Beneficiar as infra-estruturas
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Anexo ao Programa de Execução

Localização e identificação dos Projectos

Cartografia de referência: Cartografia Numérica Vetorial à Escala 1: 2 000 dos Aglomerados Urbanos do Concelho de Moura

Entidade proprietária: Câmara Municipal de Moura
Entidade produtora: BLOM Portugal - Edição de 2009
Série cartográfica oficial: não aplicável

Cartografia homologada pelo Direção-Geral do Território a 13 de julho de 2010 (Processo n.º 76)
Sistema de referência Hayford-Gauss Datum 73; Datum Altimétrico de Cascais
Exatidão posicional: EMQ planimétrico de 0,30 m e EMQ altimétrico de 0,33 m
Exatidão temática: melhor ou igual a 95% na completude e classificação
Escala de representação para reprodução em suporte analógico: 1:2.000
Precisão Posicional Nominal da saída gráfica: 1,42

Intervenções Urbanísticas integradas
P1# Operação de Reabilitação Urbana do núcleo central da Aldeia

P1.1 Reabilitação da Casa do Povo
P1.2 Construção da Praça Central
P1.3 Requalificação do espaço envolvente à Igreja
P1.4 Requalificação da Rua do alto da vila
P1.5 Requalificação da via P2, troços 1 e 2
P1.6 Valorização de corredores de circulação pedonal
P1.7* Plano de ação de reabilitação para intervenções em espaço público

P2* Programa Municipal de Apoio à reabilitação e qualificação da habitação
P3* Projeto de Divulgação/ Promoção Turística da Aldeia
P4 Estudo Urbanístico da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 6 (UOPG6)
P5 Operação de Valorização das Entradas na Aldeia

Equipamentos de Utilização coletiva
P6 Ampliação do cemitério
P7 Construção da Casa Mortuária
P8 Construção do Centro Sénior
P9 Reabilitação do Polidesportivo descooberto como espaço para atividades Culturais e Recreativas

P10 Reabilitação do Posto de Correios
P11 Reabilitação Grande campo de jogos
P12 Reabilitação de edifício para relocalização da extensão do centro de saúde
P13 Reabilitação do Mercado Municipal
P14 Instalação da sede da Creche Familiar

Espaços Verdes e de Utilização Coletiva
P15 Construção do Parque da Aldeia
P16 Construção da Mata da Zona Nascente
P17 Construção daCiclovia da Póvoa de São Miguel
P18 Reabilitação do Largo da Rua da Estrela
P19 Reabilitação do Largo do Poço
P20 Reabilitação da Mata da Praça de Touros
P21 Reabilitação do Largo da Rua do Lagar
P22 Reabilitação do Vale Central da Aldeia

Infraestruturas de circulação, saneamento e iluminação pública
P23 Infraestrutura viária - N1, N2
P24 Infraestrutura viária - Parque de estacionamento 1
P25 Infraestrutura viária - Parque de estacionamento 2
P26 Infraestrutura viária local – via L1
P27 Infraestrutura viária local – via L2
P28 Infraestrutura viária local – via L3
P29 Infraestrutura viária local – via L4
P30 Infraestrutura viária local – via L5 e L6
P31 Infraestrutura viária local – via L9 - cemitério
P32 Infraestrutura viária principal – via P1
P33 Infraestrutura viária principal – via P2 Troço3
P34 Infraestrutura viária principal – via P3
P35 Infraestrutura viária secundária – via S2
P36 Infraestrutura viária secundária – via S3
P37 Infraestrutura viária secundária – via S4
P38 Infraestrutura viária secundária – via S5
P39 Infraestrutura viária secundária – via S6
P40 Infraestrutura viária secundária – via S7
P41 Infraestrutura viária secundária - via S8
P42 Infraestrutura viária secundária – via S9
P43 Infraestruturas básicas gerais - Ampliação e remodelação de estação elevatória de águas residuais
P44 Infraestruturas básicas gerais - ETAR compacta

* sem representação cartográfica
# conforme descrição constante do Programa de Execução

Área de intervenção do plano
Limite de identificação das Unidades Operativas do Planeamento e Gestão (UOPG)

Operação de Reabilitação Urbana do Núcleo Central da Aldeia

Intervenções Urbanísticas Integradas

Equipamentos de Utilização Coletiva

Espaços Verdes e de Utilização Coletiva

Reabilitação de Infraestruturas de Circulação, Saneamento e Iluminação Pública


