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Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  

1. INTRODUÇÃO 

O Plano de Urbanização da Póvoa de São Miguel, que abreviadamente designamos por PUPSM, 

corresponde à área do aglomerado urbano da Póvoa de São Miguel, localizado na freguesia com o 

mesmo nome, Concelho de Moura.  

A área de intervenção do Plano de Urbanização corresponde, numa primeira fase, à totalidade do 

perímetro urbano definido pelo PDM de Moura tendo este sido alterado, resultando de ajustes e 

adequação do perímetro à escala do Plano e à dinâmica populacional do aglomerado. Além do 

perímetro urbano, a área de intervenção do Plano integra também áreas de solo rural. A área de 

intervenção total do plano corresponde, assim, a 78,2 ha. 

Com base no diagnóstico das potencialidades e debilidades, identificadas nomeadamente nos 

estudos de caracterização foram definidos os objetivos estratégicos de intervenção e as medidas 

programáticas a implementar, que foram sendo sistematizadas e posteriormente reforçadas com 

ações programáticas. A materialização dos objetivos do plano realiza-se, à escala do Plano de 

Urbanização, através do zonamento e prescrições regulamentares aplicáveis e definição de projetos 

específicos como a programação de equipamentos, de espaços verdes e de utilização coletiva ou na 

delimitação de infraestruturas de melhoramento do aglomerado desenvolvidos no programa de 

execução. 

O presente documento corresponde ao Relatório de fundamentação da proposta do PUPSM a qual 

reflete a ponderação dos pareceres e ata da reunião de acompanhamento realizada.  

O conteúdo deste relatório corresponde essencialmente à justificação e fundamentação do modelo da 

estrutura urbana, do regime de uso do solo e dos critérios de transformação do território proposto 

dando resposta aos objetivos traçados, materializando-se fundamentalmente na Planta de 

Zonamento e na Planta de Condicionantes e Regulamento. 

O presente relatório resulta então do trabalho desenvolvido no âmbito do Plano de Urbanização da 

Póvoa de S. Miguel de acordo com o definido contratualmente, bem como outras fases que se 

justificaram necessárias para o desenvolvimento desta, que consistiu no seguinte faseamento: 
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Fase 1 – Proposta preliminar de Plano  

Esta fase integrava dois momentos distintos, correspondendo à caracterização e diagnóstico, e a 

proposta preliminar de plano, tendo sido entregue em partes separadas: 

− Fase 1 (1.ª Parte – Estudos de caracterização): 

Nesta fase foi efetuada a recolha, caracterização e sistematização da informação. Tendo sido 

organizado segundo os diferentes domínios de intervenção, nomeadamente: caracterização biofísica, 

ocupação do território, património arquitetónico e arqueológico, população e condições sociais, 

atividades económicas, rede viária e infraestruturas. 

Partindo de uma primeira avaliação da informação disponível procedeu-se à preparação dos 

elementos cartográficos bem como de fichas de caracterização a utilizar nos levantamentos de 

campo, tendo sido selecionados um conjunto de parâmetros a caracterizar com vista à constituição 

de uma base sólida e objetiva de apoio à análise. 

Esta fase correspondeu à apresentação dos elementos de caracterização e diagnósticos sectoriais do 

aglomerado urbano da Póvoa, tratando-se, portanto, de um trabalho técnico que informou o trabalho 

das fases seguintes. 

− Fase 1 (2.ª Parte – Proposta preliminar de plano): 

Esta fase concluiu a caracterização e Diagnóstico da área de intervenção com a integração de novos 

elementos de caracterização. Nesta fase foi desenvolvido e sistematizado o diagnostico prospetivo 

tendo como base uma análise SWOT por domínio de análise identificando, de uma forma muito clara 

e sintética, os principais pontos fortes e fracos, problemas (ameaças), potencialidades 

(oportunidades). Assim com base nesta análise e na síntese do mesmo traçou-se quadro estratégico 

de intervenção do plano. 

Seguindo esta metodologia apresentou-se, nesta fase uma proposta preliminar de intervenção, 

integrando os elementos fundamentais à sua descrição, fundamentação e parametrização do modelo 

urbano apresentado.  

A apresentação deste trabalho correspondeu à conclusão formal da primeira fase do Plano de 

Urbanização da Póvoa se São Miguel – Moura. 
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Fase 2 – Proposta de Plano  

− Fase 2 – Relatório de progresso: 

No âmbito da avaliação Municipal da fase anterior entregue nomeadamente a correspondente à 

Proposta preliminar de plano (Fase 1 - 2.ª Parte – Proposta preliminar de plano), foi entregue um 

relatório de progresso (inscrevendo-se na metodologia preconizada para o reinício do Plano de 

Urbanização da Póvoa de São Miguel 2.ª fase) tendo como objetivo registar e validar os pedidos de 

alteração emitidos pela CM de Moura bem como outras necessárias por força da alteração da lei. 

− Fase 2 – Proposta Plano /1.ª versão: 

A Proposta apresentada em 2013 consistiu na entrega dos elementos do Plano de Urbanização 

necessários para a solicitação do acompanhamento pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional (CCDR) e entidades consultadas. 

− Fase 2 – Proposta de Plano: 

A Proposta de Plano corresponde à formalização da presente fase para realização da conferência de 

serviços. 

Após a realização da referida conferência e eventual concertação será preparada a versão da 

proposta de plano a apresentar a discussão pública disponibilizada e apresentada publicamente. 

Findo o período de discussão pública serão ponderadas as alterações sugeridas e preparada a 

versão final da proposta de plano a aprovar. 

 

2. CONTEÚDO DOCUMENTAL  

O PUPSM é composto nesta fase pelos seguintes elementos de constituição e acompanhamento: 

Elementos de constituição: 

− Regulamento; 

− 01 Planta de Zonamento à escala 1:2000; 

− 02 Planta de Condicionantes à escala 1:2000. 
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Elementos de acompanhamento: 

− Relatório; 

− 01 Planta de Enquadramento à escala 1:500.000; 

− 02 Planta da Situação Existente à escala 1:2000; 

− 03 Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Moura à escala 1:25.000; 

− 04 Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Moura à escala 1:5.000; 

− 05 Extrato da Planta de Condicionantes do PDM de Moura à escala 1:25.000; 

− 06 Traçado Esquemático da Rede Viária e Transportes Públicos à escala 1:2.000; 

− 07 Carta da Estrutura Ecológica à escala 1:2000; 

− 08 Traçado Esquemático da Rede de Abastecimento de Água à escala 1:2.000; 

− 09 Traçado Esquemático da Rede de Drenagem de Águas Pluviais à escala 1:2.000; 

− 10 Traçado Esquemático da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas à escala 

1:2.000; 

− 11 Traçado Esquemático da Rede de Distribuição de Energia Elétrica existente à escala 1:2.000; 

− 12 Traçado Esquemático da Rede de Distribuição Telecomunicações existente à escala 1:2.000; 

− 13 Traçado Esquemático da Rede de Recolha de Resíduos Sólidos à escala 1:2.000; 

− 14 Planta de Identificação das alterações ao perímetro urbano definido no PDM à escala 1:2.000; 

− 15 Planta de Riscos à escala 1:2.000. 

− Programa de execução incluindo Planta dos Projetos à escala 1:5.000 

− Relatório Ambiental 

− Estudos de Caracterização 

− Mapas do Ruído 

− Ficha de Dados Estatísticos 

 

A Proposta de alteração da Reserva Ecológica Nacional acompanha a proposta de plano. 
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3. INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM VIGOR 

O enquadramento da elaboração do Plano de Urbanização da Póvoa de São Miguel à data do início 

da elaboração do plano era essencialmente proporcionado por: 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/96 de 23 de fevereiro de 1996 que ratifica o Plano 

Diretor Municipal (PDM) de Moura, alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º39/2000 

de 30 de maio, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º27/2003 de 19 de fevereiro, pelo 

Aviso n.º 25 476/2008, de 22 de outubro e alterado por adaptação pelo aviso n.º 964/2011, de 10 

de janeiro; 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 70/2002 de 9 de abril de 2002que aprova o Plano 

Regional de Ordenamento do Território da Zona Envolvente da Albufeira do Alqueva (PROZEA); 

− Plano Estratégico de qualificação urbana e Ambiental das Aldeias Ribeirinhas das Albufeiras de 

Alqueva e Pedrógão (PE-AQUA) – constitui um instrumento de planeamento estratégico; 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/2006 de 2 de agosto que aprova a revisão do Plano de 

Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e Pedrógão (POAAP). 

− Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROF BA), aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de outubro de 2006. 

− Plano da Bacia Hidrográfica do Guadiana (PBHG), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 

16/2001, de 5 de dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 21-B/2001, de 31 de 

dezembro. 

Atualmente o enquadramento do plano sofreu alterações nomeadamente com a aprovação do PROT 

Alentejo, revogando assim o então Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona Envolvente 

da Albufeira do Alqueva (PROZEA).  

A proposta do PU veio no perído da sua elaboração a sofrer alterações de forma a adequar-se as às 

regras e linhas estratégicas definidas no seu novo enquadramento legal. Para além de toda a 

legislação relevante em termos nacionais, o enquadramento para a elaboração do Plano de 

Urbanização da Póvoa de São Miguel é essencialmente proporcionado pelos seguintes Instrumentos 

de Gestão territorial, de maior incidência territorial: 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/96 de 23 de fevereiro de 1996, que ratifica o Plano 

Diretor Municipal (PDM) de Moura, alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º39/2000 

de 30 de maio, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º27/2003 de 19 de fevereiro, pelo 
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Aviso 25476/2008 de 22 outubro, com alteração por adaptação pelo Aviso 964/2011 de 10 de 

janeiro - encontra-se à data deste relatório em revisão; 

− Resolução do Concelho de Ministros n.º 53/2010 de 2 de agosto de 2010 que aprova o Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA); 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/2006 de 2 de agosto que aprova a revisão do Plano de 

Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e Pedrógão (POAAP). 

Neste contexto, e tendo em conta a importância da articulação entre instrumentos de gestão territorial 

de caráter estratégico e/ou programático, importa destacar algumas orientações/medidas/objetivos 

contidos no novo PROTA Alentejo, que serão apreciados de forma mais profunda ao longo deste 

relatório, para além das análises já efetuadas aos restantes IGT no âmbito dos estudos de 

caracterização e da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). 

 

3.1. Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) 

O modelo territorial do PROT Alentejo, concretiza-se através de varias opções estratégicas que 

pretendem assegurar o desenvolvimento territorial do Alentejo interior e litoral. Para a área em estudo 

convém destacar importância que este PROTA dá ao aproveitamento de toda a envolvente do 

Alqueva indicando a como uma dos primeiros aspetos a ter em conta no desenvolvimento das suas 

opções estratégicas. 

(...)o aproveitamento da envolvente de Alqueva, a qual constitui um espaço destacado no modelo 

territorial da base económica regional, induzido pelo efeito da expansão da nova infra -estrutura 

hidroagrícola de suporte à modernização da agricultura da sub –região e pela sua atratividade sobre 

as atividades turísticas, associado às potencialidades criadas pelo novo lago mas também pela sua 

relação de proximidade com as cidades de Évora e Beja. (PROTA - Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 53/2010, preambulo) 

A aprovação do novo PROT Alentejo introduz então uma série de novos objetivos para o 

desenvolvimento estratégico da região do Alentejo, assentes em diversas opções estratégicas de 

base territorial, privilegiando a integração territorial e abertura ao exterior, conservação e valorização 

do ambiente e do património natural, diversificação e qualificação da base económica regional e 

afirmação do policentrismo e do desenvolvimento rural.  
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Opções estratégicas de base territorial  

Eixo Estratégico I - Integração Territorial e Abertura ao Exterior 

− Potenciar a abertura da Região ao exterior, tirando partido do seu posicionamento geográfico 

privilegiado no contexto nacional e ibérico, reforçando a competitividade das redes de 

infraestruturas de transporte e promovendo a constituição de um Sistema Regional de Logística 

Empresarial, por forma a dotar a região de condições de elevada qualidade de atração de 

empresas e de desenvolvimento empresarial; 

− Promover a internacionalização da região, através da consolidação da conectividade urbana 

externa, do desenvolvimento de serviços avançados e de uma aposta urbana diferenciadora; 

− Afirmar em termos europeus e internacionais os recursos naturais e a paisagem, em prol de uma 

maior integração territorial e de uma estratégia de construção de redes. 

Eixo Estratégico II - Conservação e Valorização do Ambiente e do Património Natural 

− Cumprir as metas ambientais, garantindo a manutenção e valorização da biodiversidade através 

de uma integração sólida entre a gestão dos sistemas naturais, em especial nas áreas 

classificadas para a conservação da natureza, e as oportunidades que se oferecem às atividades 

produtivas; 

− Promover o desenvolvimento sustentável dos espaços rurais e dos recursos naturais;  

− Prevenir os fatores e as situações de riscos naturais e tecnológicos e desenvolver dispositivos e 

medidas de minimização dos respetivos impactes e controlar e mitigar os processos associados à 

desertificação;  

− Assegurar a gestão integrada dos recursos hídricos, incluindo a proteção da rede hidrográfica e 

dos aquíferos e uma política de uso eficiente da água;  

− Valorizar e ordenar o Litoral potenciando o seu valor ambiental e económico à escala regional e 

nacional;  

− Assegurar uma gestão eficaz dos resíduos no que se refere à reciclagem multimaterial, 

valorização orgânica, incineração, com recuperação de energia, e confinamento técnico. 

Eixo Estratégico III - Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional 

− Reforçar e desenvolver de forma sustentada e mais competitiva os setores tradicionais 

estratégicos ampliando e qualificando as respetivas cadeias de valor, e consolidar o 

desenvolvimento das atividades estratégicas emergentes diversificando e qualificando a base 

económica e afirmando novos setores de especialização regional; 
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− Desenvolver o modelo de produção agroflorestal e agroindustrial com base nas fileiras 

estratégicas regionais, garantindo a utilização racional dos recursos disponíveis, promovendo a 

diversificação e valorização das produções e tornando operativa a multifuncionalidade dos 

sistemas agrossilvo-pastoris e do património agrícola e rural; 

− Aumentar a atratividade das áreas rurais, com base na multifuncionalidade da agricultura e na 

melhoria global da qualidade de vida; 

− Consolidar o Alentejo como destino turístico associado a uma oferta qualificada e ajustada às 

características ambientais, naturais e patrimoniais, desenvolvendo uma fileira de produtos 

turísticos de elevada qualidade e identidade na Região. 

− Promover a constituição de uma Rede Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação ajustada ao 

perfil produtivo regional e às dinâmicas económicas regionais, fomentadora da competitividade 

empresarial e respondendo aos desafios da modernização e qualificação da base económica 

regional. 

Eixo estratégico IV - Afirmação do Policentrismo e do Desenvolvimento Rural 

− Desenvolver um sistema policêntrico de âmbito regional, assente num conjunto de centros 

urbanos de nível superior, capazes de articular redes regionais, de promover a sua integração 

funcional e de gerar níveis acrescidos de cooperação estratégica; 

− Estruturar redes de centros urbanos sub-regionais assentes na concertação intermunicipal de 

recursos e equipamentos, capazes de sustentar a coesão territorial e de garantir o acesso a 

serviços coletivos e funções urbanas de gama alargada; 

− Garantir a qualificação das concentrações urbanas estruturantes através da regeneração e 

valorização urbanística e da potenciação dos valores patrimoniais existentes; 

− Articular as redes de acessibilidade e organizar os sistemas de transporte em torno de uma 

mobilidade sustentável, de forma a consolidar o sistema urbano policêntrico e a promover a 

equidade territorial; 

− Promover o acesso às redes e ao uso das TIC, nomeadamente por parte das empresas e dos 

serviços públicos, contribuindo para um desenvolvimento mais integrado e uma maior coesão 

territorial. 
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Figura 1 – Extrato do Modelo Territorial do PROT Alentejo 

Sub-sistema urbano 

A Administração Central e Local, conjuntamente com as Associações de Municípios e outras 

instituições, deve: 

− Afirmar os subsistemas urbanos enquanto espaços de cidadania, de valorização de recursos, de 

residência e de quadros de vida, e como referencial de desenvolvimento urbano-rural; 

− Garantir que nos subsistemas urbanos há uma distribuição de serviços e uma oferta de 

equipamentos que promovem a polivalência e a complementaridade funcional bem como a 

equidade territorial; 

− Fixar alguns serviços públicos de nível supramunicipal segundo uma lógica de concertação 

interurbana, sobretudo nos territórios de baixa densidade demográfica 

− Garantir que os centros urbanos sedes de concelho possuem um leque de serviços necessários e 

fundamentais para a qualidade de vida dos residentes e para a sustentabilidade territorial dos 

territórios de baixa densidade; 

− Organizar, neste contexto de cooperação interurbana, os tipos de serviços em função da natureza 

da mobilidade a incrementar (deslocação do utente ao serviço ou serviços itinerantes) e das 
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infraestruturas a utilizar (mobilidade física ou digital – teleserviços), de forma a assegurar uma 

oferta de serviços com qualidade e satisfazer as necessidades da população. 

 

 

 

Figura 2 – Extrato do Sistema Urbano e de Coesão Territorial 

Normas Orientadoras e de Natureza Operacional 

A Póvoa de são Miguel insere-se na área delimitada do Pólo de desenvolvimento turístico – Alqueva, 

zona de desenvolvimento turístico – C. O Lago artificial do Alqueva segundo o PROTA criou novas 

oportunidades de desenvolvimento nomeadamente as associadas ao turismo e lazer. A Póvoa de 

São Miguel integra o conjunto de aldeias com potencial desenvolvimento de atividade turísticas 

associadas ao plano de água (touring cultural e de natureza, pesca desportiva, turismo náutico de 

recreio, etc), através do desenvolvimento de infraestruturas de apoio. 

(…) 92 — A orientação estratégica de posicionamento turístico do Alentejo deverá privilegiar produtos 

que associem o recreio e lazer com o património histórico e ambiental, a gastronomia, o artesanato, a 

cultura, a natureza e a descoberta, bem como com a interação entre as atividades turísticas e as 

atividades agrícolas e florestais no espaço rural. Neste sentido, devem ser estimuladas iniciativas 

inovadoras (de preferência em rede), que contribuam para uma maior afirmação e dinâmica de 

produtos já com tradição e consolidados na região, de que se destacam: 

a) Circuito turístico (touring cultural, patrimonial e paisagístico); 
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b) Sol e Mar; 

c) Gastronomia e vinhos; 

d) Turismo de Natureza, 

e) Turismo no Espaço Rural (TER), 

f) Turismo Cinegético. 

(PROTA - Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, Desenvolvimento turístico - IV.2.B. - 

Normas Específica) 

Embora o PROTA indique que cabe exclusivamente aos PDM identificar as formas de implementação 

dos novos empreendimentos turísticos (norma 177), o mesmo, para os dois pólos turísticos nacionais 

classificados pelo PENT (Litoral Alentejano e Alqueva) identifica, de forma a estruturar o processo de 

ocupação turística as formas a implementar para cada parte dos referidos territórios. Assim o PROTA, 

define para a Póvoa de S. Miguel (Concelho de Moura) a possível implementação de um Núcleos 

Urbanos de Turismo e Lazer. 

177 — No quadro do ordenamento territorial da região, a inserção territorial dos novos 

empreendimentos turísticos poderá adotar as seguintes formas de implementação: 

a) Em solo rural: 

i) Empreendimentos Turísticos Isolados (ETI); 

ii) Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT). 

b) Em solo urbano: 

i) Empreendimentos Turísticos em perímetros urbanos; 

ii) Empreendimentos Turísticos em Núcleos Urbanos de Turismo e Lazer (NUTL). 

(PROTA - Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, Planeamento Urbano, Urbanização e 

Edificação C — Planeamento e Edificação Turística I.V.3-B — Normas Específicas) 
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Figura 3 – Sub-sistema de desenvolvimento turístico 

No âmbito do Planeamento Urbano, Urbanização e Edificação, o PROTA estabelece um conjunto de 

normas específicas referentes à elaboração e revisão de PMOT, a norma 140 aponta os aspetos 

gerais a ter em conta na elaboração dos PU e PP das quais se destacam para este território as 

alíneas c) e d). 

(…) 140- A política de ordenamento urbano deve assentar na elaboração e implementação de 

instrumentos de planeamento territorial, nomeadamente, de PU e PP, no estabelecimento de 

mecanismos de execução coordenada e programada do planeamento urbano e na definição de uma 

política de solos e de taxas urbanísticas, em estreita consonância com a estratégia de 

desenvolvimento local e o com o modelo do sistema urbano estabelecidos, nomeadamente, no plano 

diretor municipal. Neste sentido, a administração local deve: 

a) Elaborar Planos de Urbanização em todos os centros urbanos sedes de concelho; 

b) Qualificar as periferias degradadas ou desqualificadas existentes, programando as expansões 

urbanas, preservando o caráter concentrado tradicional e acautelando a integração (formal, funcional 
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e material) das novas construções, e mantendo as características de transição entre as áreas 

urbanas e rurais; 

c) Estabelecer nos PMOT, particularmente nos PU e PP, as opções e medidas de valorização e 

qualificação dos espaços públicos e da imagem urbana, como fatores fundamentais de promoção da 

qualidade de vida e da identidade urbana; 

d) Privilegiar nos núcleos urbanos antigos (independentemente da respetiva classificação 

patrimonial), sempre que possível, a afetação das áreas ainda livres de edificação para espaços 

públicos equipados e espaços verdes, necessários à resolução das questões de desafogo, de 

remate, regeneração da vida urbana e de articulação dos tecidos urbanos. (PROTA - Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 53/2010, Planeamento Urbano, Urbanização e Edificação / A — 

Planeamento e edificação em solo urbano - I.V.3-B — Normas Específicas - Estruturação urbana) 

Embora com maior incidência na elaboração dos PDM a norma 145 indica os critério a definir para a 

preservação da função residencial e que importa aqui no âmbito do PU espelhar na sua estratégia e 

consequentemente nas medidas e ações a prever, com cabimento possível para um PU. 

145 — A Administração Local, em colaboração e com o apoio da Administração Central, deve 

preservar a função residencial e conceber um tecido urbano integrador em termos sociais: 

a) Definir uma política municipal de habitação, em sede do PDM ou eventualmente recorrendo à 

conceção de um Programa Local de Habitação enquanto instrumento estratégico para a definição de 

programas na área habitacional, em articulação com outras políticas de desenvolvimento social e 

económico. As disposições contidas nestes programas ganharão eficácia se devidamente integradas 

noutros instrumentos de planeamento territorial, designadamente PP ou PU, garantindo um 

compromisso recíproco de articulação. Os problemas de habitação devem ser especificados em 

função das diversidades territoriais locais, incluindo nomeadamente a problemática das áreas rurais 

ou das áreas de forte atratividade para a segunda residência; 

b) De forma a atenuar progressivamente carências habitacionais observadas a nível municipal, a 

administração local poderá definir a afetação de quotas de habitação a custos controlados nas novas 

urbanizações a garantir pelos promotores privados. Um Programa Local de Habitação ou a 

regulamentação dos PMOT podem ser instrumentos de previsão de quotas mínimas de habitação 

acessível a estratos sociais com menores recursos, atendendo às diferentes realidades territoriais; 

c) Dados os valores patrimoniais em presença, deve-se fomentar a reabilitação do parque edificado 

existente, estabelecendo medidas de discriminação positiva para a reabilitação dos tecidos 

habitacionais existentes, promovendo ações de reabilitação urbana e dando prioridade à intervenção 
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e requalificação dos espaços públicos em áreas consolidadas, em prol de um reforço da qualidade 

residencial; 

d) Facilitar o acesso das famílias jovens a alojamentos a preços razoáveis (aquisição ou 

autoconstrução de habitação a custos limitados). 

No âmbito deste PU destaca-se ainda a necessidade de observação do conteúdo expresso na norma 

143: 

 “143 — A delimitação dos perímetros urbanos, em sede de elaboração e revisão de PMOT, 

nomeadamente PDM, deve respeitar os seguintes critérios: 

a) Dar prioridade à consolidação da área urbana, recorrendo à conservação, colmatação e 

densificação dos tecidos existentes. Neste sentido, em cada aglomerado, a ampliação dos perímetros 

urbanos deve ocorrer apenas quando o somatório das áreas urbanas consolidadas e comprometidas 

atinjam os 70 % (não contabilizando as áreas de estrutura ecológica urbana) do perímetro urbano; 

b) Condicionar a dimensão das áreas de expansão (solo cuja urbanização seja possível programar) 

ao limite máximo de 30 %, da área do perímetro urbano existente (excluindo os solos afetos às zonas 

industriais e os solos afetos à estrutura ecológica urbana); 

c) Delimitar a estrutura ecológica municipal em solo urbano. Estas áreas devem estabelecer ligações 

funcionais com as áreas rurais envolventes, podendo incluir, nomeadamente, parques, jardins 

(públicos ou privados), linhas de água e respetivas margens, áreas de povoamento de sobreiro e 

azinheira, e ou hortas/zonas agrícolas urbanas, matas, espaços verdes educativos/desportivos, sebes 

naturais. 

Estas áreas destinam -se a promover a qualidade de vida urbana e procuram minimizar e compensar 

os efeitos da forte impermeabilização do solo urbano; 

d) Considerar o princípio da reclassificação do solo urbano em solo rural, quando se verifique que a 

sua dimensão é excessiva face à fundamentação técnica ou quando as áreas delimitadas no 

perímetro urbano não reúnam as condições para integrar solo urbano; 

e) Promoção de um desenvolvimento urbano compacto, que contrarie a urbanização dispersa e 

contenha a expansão urbana, respeitando os imperativos de economia do solo e dos demais recursos 

territoriais, conforme as orientações estabelecidas no PNPOT. 
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(PROTA - Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, Planeamento Urbano, Urbanização e 

Edificação / A — Planeamento e edificação em solo urbano - I.V.3-B — Normas Específicas - 

Estruturação urbana). 

4. CARTOGRAFIA 

Cartografia de referência utilizada no âmbito do Plano de Urbanização da Póvoa de São Miguel, ao 

abrigo da legislação em vigor aplicável: Decreto-Lei nº 202/2007, de 25 de maio e Decreto 

Regulamentar nº 10/2009, de 29 de maio. 

 

4.1. Cartografia à escala 1:500 000 

 
 
Carta de Portugal Continental – DGT 
Entidade proprietária: Direção-Geral do Território 
Escala 1:500 000 
Projeção Transversa de Mercator PT-TM06 
ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) 
Datum Altimétrico de Cascais 
Atualizada, editada e publicada em Dezembro de 2013 
 
 
Disponível para descarga no formato matricial no site da DGT 
[http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/series_cartograficas_nacionais/serie
_cartografica_1500_000/] 
 
 

4.2. Cartografia à escala 1:2000 

 
 
Cartografia Numérica Vetorial dos Aglomerados Urbanos do Concelho de Moura* 
Entidade proprietária: Câmara Municipal de Moura 
Entidade produtora: BLOM Portugal 
Escala 1:2000 
Projecão de Gauss-Kruger 
Elipsóide de Hayford 
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 
Edição de 2009 
 
 
* Cartografia homologada pelo Direção-Geral do Território a 13 de julho de 2010 (Processo n.º 
76) 
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4.3. Limites Administrativos 

 
 
Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) 
Propriedade: DGT – Disponibilização gratuita 
[http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta_administrativa_oficial_de_port
ugal__caop_/caop_em_vigor/] 
Versão: 2014 
Projeção Transversa de Mercator PT-TM06 
ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) 
 
 

4.4. Vértices Geodésicos e Marcas de Nivelamento 

 
 
Rede Geodésica Nacional (RGN) 
Propriedade: DGT – Disponibilização através de ofício 508/2013 de 06.12.2013. 
Projecão de Gauss-Kruger 
Elipsóide de Hayford 
Datum 73 
 
 

4.5. Precisão Posicional Nominal (PPN) 

 
 

HP DesignJet 1050C plus Deformação linear da 
impressora por metro DEFLP 

0,38 mm* 
0,2% m* (2 mm/m) 

*valores da especificação técnica da impressora 

Quadro 1 – Quadro com especificação técnica da precisão de impressão 

 

O quadro acima representa os valores de referência da especificação técnica da impressora. 

Contudo, a deformação linear foi aferida por impressão de um vetor com 1 metro de comprimento e 

medição com régua de aço, obtendo-se um valor manifestamente inferior, utilizado no cálculo 

conforme demonstração no quadro seguinte. 
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   [DimLinear] [EP] [DefLinear] [DefDoc] [PPN] 

Escala de 
Reprodução 

Dimensão linear 
cartografada 

segundo direção 
do rolo 

Exatidão 
Posicional 

Planimétrica 

Deformação 
linear da 

saída gráfica* 

Deformação do 
Documento à 

escala de 
reprodução 

Precisão 
Posicional 
Nominal da 

saída gráfica 

Peça Desenhada 

  (m) (m) (m) (m) (m) 

C01 Planta de Zonamento 2000 0,87 0,3 0,0008 1,392 1,42 

C02 Planta de Condicionantes 2000 0,87 0,3 0,0008 1,392 1,42 

          0,0008     

A01 Planta de Enquadramento 100000 0,267 - 0,0008 21,36 - 

A02 Planta da Situação Existente 2000 0,87 0,3 0,0008 1,392 1,42 

A03 Extrato da Planta de Ordenamento do PDM Moura 25000 0,279 - 0,0008 5,58 - 

A04 Extrato da Planta de Ordenamento do PDM Moura 5000 0,277 - 0,0008 1,108 - 

A05 Extrato da Planta de Condicionantes do PDM Moura 25000 0,279 - 0,0008 5,58 - 

A06 Traçado Esquemático da Rede Viária e de Transportes Públicos 2000 0,87 0,3 0,0008 1,392 1,42 

A07 Carta da Estrutura Ecológica 2000 0,87 0,3 0,0008 1,392 1,42 

A08 Traçado Esquemático da Rede de Abastecimento de Água 2000 0,87 0,3 0,0008 1,392 1,42 

A09 Traçado Esquemático da Rede de Saneamento - Drenagem de Águas Pluviais 2000 0,87 0,3 0,0008 1,392 1,42 

A10 Traçado Esquemático da Rede de Saneamento - Drenagem de Águas Residuais Domésticas 2000 0,87 0,3 0,0008 1,392 1,42 

A11 Traçado Esquemático da Rede de Distribuição de Energia Elétrica 2000 0,87 0,3 0,0008 1,392 1,42 

A12 Traçado Esquemático da Rede de Distribuição de Telecomunicações 2000 0,87 0,3 0,0008 1,392 1,42 

A13 Traçado Esquemático da Rede de Recolha de Resíduos Sólidos 2000 0,87 0,3 0,0008 1,392 1,42 

A14 Planta de Identificação das alterações ao Perímetro Urbano definido no PDM em vigor 2000 0,87 0,3 0,0008 1,392 1,42 

A15 Planta de Riscos 2000 0,87 0,3 0,0008 1,392 1,42 

        0,3 0,0008     

X01 Estudo de Caraterização Acústica – Mapa de Ruído da Situação Futura: Lden 2000 0,87 0,3 0,0008 1,392 1,42 

X02 Estudo de Caraterização Acústica – Mapa de Ruído da Situação Futura: Ln 2000 0,87 0,3 0,0008 1,392 1,42 

X03 Planta de Localização dos Projectos 2000 0,87 - 0,0008 1,392 - 

*valor obtido por aferição 

                     Quadro 2 - Cálculo da Precisão Posicional Nominal das peças gráficas 
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5. ÁREA DE INTERVENÇÃO 

5.1. Inserção Territorial 

O aglomerado da Póvoa de são Miguel, sede de freguesia com o mesmo nome pertence ao concelho 

de Moura. 

A freguesia da Póvoa de São Miguel localiza-se no Baixo Alentejo e constitui uma das 62 freguesias 

desta NUT III. Em termos regionais a freguesia situa-se na sub-região denominada Margem Esquerda 

do Guadiana e faz fronteira com os concelhos de Mourão e Reguengos de Monsaraz. 

A área de intervenção do PUPSM foi definida tendo como referência a delimitação indicada no Plano 

Diretor Municipal de Moura (PDMMA). O plano reajustou o perímetro urbano com base em cartografia 

atual e numa escala de trabalho mais aproximada, resultando uma área territorial de 78,2ha. 
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Figura 4- – Localização da área da intervenção do PUPSM (sobre CAOP 2014) 

O concelho de Moura integra um total de 5 freguesias, 2 das quais é urbana, sendo as restantes 

predominantemente rurais. A freguesia de Póvoa de S. Miguel faz parte deste último grupo mas 

integra dois núcleos urbanos – a Póvoa de S. Miguel e a Estrela. A área de intervenção do Plano, que 

corresponde ao aglomerado mais a Sul, faz fronteira com a freguesia urbana de Moura e Amareleja. 
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Figura 5 - Freguesias do concelho de Moura 

No que se refere às infraestruturas de transporte e acessibilidade, a Póvoa de S. Miguel apresenta 

boas ligações rodoviárias a Moura e Amareleja, através da EN 386 (que confina com o aglomerado a 

Sudoeste) e a Mourão (sede do concelho de Mourão), através da EM 517. A Amareleja corresponde 

à freguesia mais próxima, cerca de 10 km, seguida de Moura, a cerca de 17 km e de Mourão, 

aproximadamente 20 km. A inserção da área de intervenção na rede rodoviária principal realiza-se 

em cerca de 45 minutos, através das ligações ao IP2 para o eixo Sul-Norte correspondente a Faro-

Portelo (fronteira com Espanha em Bragança) e ao IP8 para o eixo Oeste/Este correspondente a 

Sines-Vila Verde de Ficalho (fronteira com Espanha em Serpa). 
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Figura 6 - Localização da área da intervenção do PUPSM (sobre Virtual Earth Street Map) 

Num raio de ação de cerca de 20 Km, encontram-se diversas localidades com as quais a aldeia 

mantém relações privilegiadas, quer em termos funcionais (caso da sede de concelho, Amareleja e a 

povoação de Santo Amador), quer em termos afetivos (caso da aldeia da Luz a 16 Km). A vila de 

Mourão ganhou importância com a melhoria da estrada que liga as 2 povoações, permitindo um 

acesso mais rápido a serviços públicos e a outro tipo de comércio (esta melhoria enquadra-se nos 

investimentos provenientes do projeto do Alqueva). 

Num contexto regional, destaca-se o Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e a infraestrutura 

aeroportuária de Beja, especialmente vocacionada para o desenvolvimento do setor turístico na zona 
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do Alqueva (entre outros), que poderá potenciar a beneficiação das redes de transportes e 

infraestruturas da sub-região do Baixo Alentejo.  

Para além do Guadiana, que banha o interior Alentejano e que nesta zona alimenta as Albufeiras, o 

curso de água mais próximo da Póvoa de São Miguel é a Ribeira do Zebro situada a Norte e que 

desagua na albufeira e da qual o curso de água que atravessa a Póvoa é afluente. 

 

Figura 7 - Hidrografia principal da área da intervenção do PUPSM 

 

6. ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO 

6.1. Síntese Caracterização/Diagnostico prospetivo (análise swot) 

O capítulo que se inicia corresponde à apresentação dos diagnósticos sectoriais, e a súmula dos 

aspetos considerados como mais relevantes que correspondem à síntese de diagnóstico. 
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Na elaboração desta síntese de diagnóstico foram tidos em consideração os estudos de 

caracterização e observadas as alterações tanto ao nível do seu quadro de intervenção estratégica, 

bem como as alterações mais evidentes ao panorama sócio económico de incidência sobre este 

território. 

Para cada domínio estudado foi apresentado uma análise SWOT, avaliando uma análise interna - 

pontos fortes e pontos fracos - e uma análise externa - oportunidades e ameaças, procurando retratar 

os principais elementos que os caracterizam, potenciam e condicionam.  

A análise interna corresponde a uma avaliação dos fatores internos aos diversos sistemas/domínios 

que constituem o território a planear, descrevendo-os no que eles têm de mais marcante, em termos 

positivos ou negativos.  

A análise externa diz respeito à avaliação dos fatores exógenos à área do plano ou ao setor em 

análise que com esta interagem, que poderão condicionar ou propiciar novas perspetivas para o 

desenvolvimento do aglomerado.  

Seguidamente procedeu-se à sistematização (Quadro 3) da análise através de uma agregação dos 

vários domínios/setores, relevando os principais pontos fortes e pontos fracos, bem como as 

principais oportunidades e ameaças, identificando assim os fatores dominantes ou de maior 

importância para cada um deles. 

Para o estudo do território as componentes identificadas foram as seguistes: 

1. Inserção Territorial, Acessibilidades e Infraestruturas, que corresponde á analise das ligações 
e sinergias com os núcleos envolventes e com o Alqueva, das acessibilidades, rede urbana, e suas 
infraestruturas; 

2. Ambiente e Paisagem, cujos temas de análise se debruçaram sobre a fisiografia, o clima e 
conforto bioclimático, os valores naturais e paisagísticos, a aptidão ecológica do território, a 
estrutura geológica existente e o uso do solo; 

3. Morfologia e Ocupação Urbana, que corresponde á analise da imagem e estrutura urbana, dos 
espaços exteriores públicos, dos parâmetros de ocupação e usos, da dinâmica urbanística e 
construtiva, das características do edificado e do património arquitetónico e arqueológico; 

4. População, Equipamentos e Dinâmica Cultural, que corresponde á analise dos aspetos 
demográficos, condições sociais e dinâmica cultural e associativa; 

5. Atividades Económicas, que corresponde á análise da dinâmica económica, da aptidão e do 
emprego. 
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 PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
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 � Reserva de água com capacidade para o abastecimento das 

necessidades da população atual com folga; 

� A rede de drenagem de águas residuais tem capacidade para drenar 
o caudal atual proveniente das águas residuais domésticas; 

� A rede de drenagem de águas residuais abrange toda a povoação. 

� Tempos de atravessamento da localidade; 

� Baixa frequência de passagem de transportes públicos, cuja oferta é também escassa; 

� Estacionamento deficiente; 

� Inexistência de percursos ou corredores de circulação exclusivamente pedonal ou destinados a 
veículos não motorizados (ciclovias); 

� Grandes deficiências nas condições de conforto e segurança em que se realizam as deslocações 
de peões (arruamentos sem passeios e com grandes pendentes, obstáculos físicos, falta de 
ensombramento, etc.); 

� Em período de estiagem há decréscimo significativo da qualidade e quantidade da água para 
abastecimento; 

� Mau estado em alguns troços da rede de distribuição de água; 

� ETAR existente, em deficiente estado de conservação, sem monitorização; 

� Há coletores de águas residuais domésticas que não estão ligados á rede; 

� Em época de pluviosidade elevada a rede unitária não tem capacidade para drenar os caudais 
envolvidos; 

� Rede com troços unitários sem capacidade para drenar os caudais pluviais; 

� Drenagem de águas pluviais deficiente; 

� Integração na rede rodoviária nacional principal em tempos de viagem mais longos do que seria 
desejável. 

� Distância Geográfica à Albufeira do Alqueva quando comparada com outras aldeias de água; 

� Potenciar a aptidão turística do aglomerado, melhorando as 
acessibilidades ao pólo de aproveitamento turístico 
associado ao Alqueva; 

� Melhoramento do funcionamento da rede de acessibilidade 
e circulação existente; 

� Bom estado de conservação das acessibilidades a partir de 
Mourão; 

� Localização na interseção das ligações viárias entre a 
Amareleja, Moura e Mourão; 

� Proximidade da Albufeira com acesso e “área de recreio” 
previsto pelo POAAP (dist. cerca de 2,5 Km medidos no 
caminho existente); 

� Proximidade da fronteira com Espanha; 

� Possibilidade de melhoria no abastecimento de água; 

� Novo sistema de captações de água subterrânea para 
alimentar o Concelho, a implementar em Fonte da Telha, 
Moura; 

� Melhoramento do funcionamento da ETAR com a 
possibilidade da introdução de um tratamento de afinação 
do efluente. 

� Atrasos/ inviabilização/abandono do projeto 
“Terras do Grande Lago”; 

� A não beneficiação das acessibilidades a partir 
de Moura e Portel. 

� Captação de águas de superfície com 
decréscimos de caudais e de qualidade em 
período de Estiagem. 

� Contaminação da linha de água a jusante da 
ETAR. 

2.
 A

M
B

IE
N

T
E

 E
 P

A
IS

A
G

E
M

 

� Não foram detetados fatores geológicos, hidrogeologicos ou 
geotécnicos que impeçam ou condicionem a urbanização do 
território; 

� Existência de terrenos disponíveis para expansão do aglomerado 
com exposições solares e pendentes adequadas; 

� Existência de um grande espaço de utilização pública arborizado 
(mata de eucalipto), embora se encontre atualmente subaproveitada; 

� Envolvente da área do Plano sem degradações paisagísticas, com 
espaços agrícolas e florestais que proporcionam um agradável 
enquadramento visual; 

� Panorâmicas interessantes para a envolvente, a partir das zonas de 
maior altitude da área do Plano; 

� Interesse das linhas de água e pequenas parcelas agrícolas 
adjacentes como elementos de diversidade visual e de “memória” do 
modo tradicional de utilização do território. 

� Generalidade dos terrenos não edificados sem qualquer uso produtivo (abandono das culturas de 
sequeiro) com um fraco revestimento vegetal do solo, sobretudo ao nível dos estratos arbóreo-
arbustivos; 

� Margens das linhas de água sem galeria ripícola e, em alguns troços, ocupadas com muros ou 
construções; 

� Algumas áreas com limitações para a construção de edifícios, Infraestruturas ou espaços 
públicos exteriores (declives muito acentuados e/ou exposições solares muito frias ou muito 
quentes); 

� Atividades humanas ao ar livre limitadas em alguns períodos do ano (clima muito quente e seco 
no verão e muito frio no inverno); 

� Arruamentos e espaços exteriores públicos no interior da aldeia sem arborizações/ 
ensombramento (desconforto para os peões no verão); 

� Aspeto desordenado/degradado da paisagem na periferia do núcleo edificado mais antigo (com 
muros e construções de aspeto precário, depósitos de entulhos e sucatas); 

� Imagem global da aldeia dissonante das tipologias características da região; 

� Por não se encontrarem ainda totalmente ocupadas, as 
principais linhas de água e respetivas margens podem ser 
integradas na “estrutura verde urbana”, constituindo 
importantes corredores de circulação hídrica (escoamento 
das águas pluviais), atmosférica (amenização climática) e, 
também, biológica; 

� O ensombramento proporcionado pela mata de eucalipto e 
a sua dimensão considerável “apela” à qualificação e 
diversificação dos equipamentos de recreio/estadia 
disponibilizados. 

� Riscos de erosão do solo, sobretudo nas zonas 
de maior declive (características geológicas dos 
terrenos conjugadas com cobertura vegetal 
inadequada); 

� A obstrução das linhas de drenagem hídrica 
natural pode originar inundações nos terrenos 
envolventes em caso de ocorrência de 
precipitações intensas. 
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Quadro 3 - Quadro SWOT, “ diagnósticos sectoriais” 

 PONTOS FORTES PONTOS FRACOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
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� Uniformidade em termos de cércea e número de pisos – unidade e 
identidade; 

� Bom/ razoável estado (geral) de conservação dos edifícios; 

� Núcleo concentrado e consolidado com existência de poucas zonas 
dispersas; 

� Índice de utilização do solo baixo (0,13) nos Solos Urbanizados – baixa 
densidade construída; 

� Aumento da dinâmica urbanística, medida pelo aumento de pedidos de 
licenciamento/ autorização, a partir de 2000; 

� Alguma presença de edifícios tradicionais ou que preservam a traça 
original; 

� Estrutura hierárquica bem marcada na distribuição dos usos das suas 
frentes rua; 

� Existência de características visíveis da arquitetura tradicional da região 
nomeadamente habitações perfeitamente adaptadas ao clima existente; 

� Utilização ainda que pontual de pedra da região para a construção de 
murros; 

� Existência de ligações pavimentadas entre as áreas habitacionais, de 
serviços e de equipamentos, embora com deficiências. 

� Zonas degradadas com edifícios em mau estado e em ruína – degradação e descaracterização urbana; 

� Grande peso de edifícios devolutos (cerca de ¼ dos analisados) e de edifícios com uso sazonal – 
abandono do núcleo antigo; 

� O aglomerado não apresenta uma uniformidade arquitetónica, capaz de o distinguir como conjunto de 
grande valor; 

� Forte peso de construções débeis ligadas à agricultura e pecuária dentro do núcleo urbano consolidado – 
degradação ambiental e descaracterização urbana; 

� Situações de adição de elementos, dissonantes em edifícios de base tradicional; 

� Inexistência de algum elemento patrimonial marcante (ex. imóvel classificado) como ponto de interesse e 
visitação – inexistência de elemento de referência do sitio; 

� Abandono das técnicas construtivas e de composição tradicionais e adaptadas ao território e opção por 
materiais e de composição da fachada impróprios para o local – perda de identidade do aglomerado, 
inadaptação ao clima e ineficiência energética.  

� Reduzida “oferta” de espaços exteriores, ajardinados ou não, devidamente equipados para estadia/lazer 
ou atividades desportivas; 

� Inexistência de uma rede de espaços verdes de utilização coletiva de articulação com os equipamentos; 

� Generalidade das zonas exteriores entre os arruamentos e os edifícios sem intervenções de valorização 
estética ou funcional (por vezes também por pavimentar); 

� Desarticulação, em termos de localização, entre os atuais espaços ajardinados ou troços de arruamentos 
arborizados e o mobiliário urbano existente (bancos e bebedouros); 

� Deficiente estado de conservação dos espaços públicos e pouca atratividade. 

� Existência de uma grande propriedade na posse da Junta de 
Freguesia – Herdade da Coutada – que poderá permitir 
agilizar o processo de execução do plano mediante os 
sistemas de execução e mecanismos de perequação a 
considerar no plano; 

� Preocupação dos agentes locais em qualificar a imagem dos 
espaços públicos (exemplos na envolvente da igreja e na 
entrada Poente da aldeia). 

� Requalificações do espaço urbano consolidado atendendo a 
que os solos a programar (PDM) resumem-se a 23% do total; 

� Intervenções conjuntas de requalificação de pavimentos, 
Infraestruturas subterrâneas e drenagem pluvial possibilitarão 
a definição de perfis para os arruamentos existentes mais 
confortáveis para os peões e com um diferenciação mais 
clara (e segura) entre a circulação automóvel e pedonal; 

� Boas condições para aumento da capacidade de alojamento; 

� Existência de alojamentos que podem ser reabilitados; 

� Testemunho do tipo de construção tradicional da zona; 

� Melhor aproveitamento das potencialidades da mata de 
eucalipto; 

� Possibilidade de regularização das atividades ligadas 
agricultura e pecuária dentro da área do plano devido à 
disponibilidade de grandes áreas livres. 

� Dimensão média das parcelas e da frente 
de rua reduzida, o que poderá prejudicar 
os processos de reutilização e 
recuperação do espaço; 

� Continuar a permitir alterações ao parque 
edificado ou novas construções com 
introdução de elementos incaracterísticos 
– perda de identidade do aglomerado 
inadaptação ao clima e ineficiência 
energética 

� A manutenção da atual imagem pouco 
qualificada da aldeia condiciona 
fortemente a sua atratividade para fixação 
de população e inviabiliza o 
desenvolvimento de atividades 
relacionadas com o setor do turismo. 

4.
 P

O
P

U
L

A
Ç

Ã
O

, E
Q

U
IP

A
M

E
N

T
O

S
 E

 D
IN

Â
M

IC
A

 C
U

L
T

U
R

A
L
 

� Contributo da comunidade de etnia cigana (10-15) famílias para a 
dinâmica demográfica e dimensão média das famílias; 

� Consciência dos problemas de habitação existentes por parte das 
entidades locais e atuação em casos de pobreza e exclusão social; 

� Existência de alojamentos vagos favorecedores do mercado e de procura 
e oferta quer para 2ª habitação quer para a instalação de equipamentos e 
serviços coletivos para os mais variados fins, nomeadamente turísticos; 

� Aumento dos índices de juventude e de renovação da população em idade 
potencialmente ativa (15-64 anos); 

� Migrações internas com saldos positivos hipoteticamente decorrentes do 
retorno de migrantes e emigrantes e do surgimento temporário de 
empregos associados à construção da Barragem do Alqueva; 

� Enraizamento local pois a quase totalidade da população nasceu e vive na 
Póvoa de São Miguel; 

� Diminuição das taxas de analfabetismo entre 1991 e 2001; 

� Existência de equipamentos sociais que cobrem as necessidades básicas 
da população ao nível da saúde, educação e ação social; 

� Fortes tradições ligadas à tauromaquia e à caça e surgimento de novas 
atividades como os passeios a cavalo e a vela; 

� Existência de várias estruturas associativistas. 

� Dificuldade de aceitação da comunidade de etnia cigana por parte da população local, devido às injustiças 
na distribuição dos apoios sociais estatais (RSI) nomeadamente por comparação com outros sistemas 
sociais (reformas) e com outros grupos (idosos); 

� Significativa percentagem de alojamentos vagos em situação indefinida, na sua maioria ao abandono, em 
consequência de situações de herança mal resolvidas;    

� Défices em indicadores das condições de habitabilidade, nomeadamente banho e retrete;    

� Decréscimo populacional. 

� Envelhecimento da população, marcado pelo declínio da natalidade e aumento da longevidade da 
população idosa; 

� Fraca capacidade de sustentabilidade potencial dos idosos pelos ativos residentes na freguesia; 

� Manutenção de taxas de analfabetismo elevadas, particularmente acentuadas no caso das mulheres e da 
população idosa;  

� Baixo nível de instrução da população devido à entrada precoce dos jovens no mercado de trabalho e ao 
envelhecimento da população; 

� Limitações físicas de alguns equipamentos: exiguidade de espaços no caso da Extensão do Centro de 
Saúde; distâncias entre equipamentos educativos e centro da aldeia condicionadas pelas características 
climatéricas da região (baixas temperaturas no inverno e excessivo calor e secura no verão); 

� Inexistência de serviços de apoio à pequena infância compatíveis com os horários dos jovens casais com 
ocupação profissional. 

� Perspetiva de surgimento de diversos empreendimentos e 
equipamentos com fins turísticos na zona envolvente do 
Alqueva; 

� Dinamização do mercado e de procura e oferta quer para 2ª 
habitação quer para a instalação de equipamentos e serviços 
coletivos para os mais variados fins, nomeadamente 
turísticos.  

� Ao surgimento de novos serviços estarão associadas 
oportunidades de emprego temporário e permanente; 

� Aumento da capacidade empreendedora da região e 
surgimento de empresas de animação turística cujas ofertas 
turísticas poderão beneficiar a população permanente e 
flutuante da aldeia; 

� Implementação de uma politica de polivalência dos 
equipamentos, existência de edifícios no interior do 
aglomerado (ex: Casa do Povo) subaproveitados e que 
poderão passar por processos de reconversão funcional. 

� Indefinição quanto à vocação específica 
das aldeias ribeirinhas mais próximas, 
nomeadamente a Estrela, o que poderá 
acentuar a concorrência ao invés da 
complementaridade entre as mesmas, 
gerando frustração junto de pessoas e de 
grupos. 
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 � Recursos humanos disponíveis. � Economia assente no setor primário; 

� Demasiada dependência de subsídios; 

� Ausência de pessoas com vocação para o empreendedorismo; 

� Ausência de sociedades com dimensão para imprimir desenvolvimento; 

� Estrutura local voltada para a subsistência. 

� Nomeação do PROTA com freguesia com potencial 
desenvolvimento de um Núcleos Urbanos de Turismo e 
Lazer; 

� O Plano de Urbanização. 

� A dinâmica de outras localidades mais 
bem localizadas na área do Alqueva; 

� A desertificação e o envelhecimento da 
população ativa; 

� A ausência de dinâmica própria; 

� Dissolução da Gestalqueva. 
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� Não foram detetados fatores geológicos, hidrogeologicos ou 
geotécnicos que impeçam ou condicionem a urbanização do território; 

� Existência de terrenos disponíveis para expansão do aglomerado com 
exposições solares e pendentes adequadas; 

� Envolvente da área do Plano sem degradações paisagísticas, com 
espaços agrícolas e florestais que proporcionam um agradável 
enquadramento visual; 

� Panorâmicas interessantes para a envolvente, a partir das zonas de 
maior altitude da área do Plano; 

� Interesse das linhas de água e pequenas parcelas agrícolas adjacentes 
como elementos de diversidade visual e de “memória” do modo 
tradicional de utilização do território; 

� Manutenção de alguma unidade e identidade do espaço urbano com 
alguma presença de edifícios tradicionais ou que preservam a traça 
original e Bom/ razoável estado (geral) de conservação dos edifícios 

� Núcleo concentrado e consolidado com existência de poucas zonas 
dispersas; 

� Existência de características visíveis da arquitetura tradicional da região 
nomedamente habitações perfeitamente adaptadas ao clima existente; 

� Existência de alojamentos vagos favorecedores do mercado e de 
procura e oferta quer para 2ª habitação quer para a instalação de 
equipamentos e serviços coletivos para os mais variados fins, 
nomeadamente turísticos; 

� Aumento dos índices de juventude e de renovação da população em 
idade potencialmente ativa (15-64 anos); 

� Migrações internas com saldos positivos hipoteticamente decorrentes 
do retorno de migrantes e emigrantes e do surgimento temporário de 
empregos associados à construção da Barragem do Alqueva; 

� Enraizamento local pois a quase totalidade da população nasceu e vive 
na Póvoa de São Miguel; 

� Existência de equipamentos sociais que cobrem as necessidades 
básicas da população ao nível da saúde, educação e ação social; 

� Fortes tradições ligadas à tauromaquia e à caça e surgimento de novas 
atividades como os passeios a cavalo e a vela; 

� Existência de várias estruturas associativistas; 

� Recursos humanos disponíveis. 

� Baixa frequência de passagem de transportes públicos, cuja oferta é também escassa; 

� Estacionamento deficiente; 

� Integração na rede rodoviária nacional principal em tempos de viagem mais longos do 
que seria desejável; 

� Inexistência de percursos ou corredores de circulação exclusivamente pedonal ou 
destinados a veículos não motorizados (ciclovias); 

� Grandes deficiências nas condições de conforto e segurança em que se realizam as 
deslocações de peões; 

� Decréscimo significativo da qualidade e quantidade da água para abastecimento em 
período de estiagem; 

� ETAR existente, em deficiente estado de conservação, sem monitorização; 

� Coletores de águas residuais domésticas que não estão ligados à rede; 

� Drenagem de águas pluviais deficiente; 

� Generalidade dos terrenos não edificados sem qualquer uso produtivo e com um fraco 
revestimento vegetal do solo; 

� Margens das linhas de água sem galeria ripícola e, em alguns troços, ocupadas com 
muros ou construções; 

� Atividades humanas ao ar livre limitadas em alguns períodos do ano devido ao clima; 

� Aspeto desordenado/ degradado da paisagem na periferia do núcleo edificado mais 
antigo; 

� Imagem global da aldeia dissonante das tipologias características da região; 

� Distância Geográfica à Albufeira de Alqueva quando comparada com outras aldeias de 
água; 

� Zonas com degradação e descaracterização urbana; 

� Grande peso de edifícios devolutos (cerca de ¼ dos analisados) e de edifícios com 
uso sazonal; 

� Inexistência de algum elemento patrimonial marcante como ponto de interesse e 
visitação; 

� Abandono das técnicas construtivas e de composição tradicionais e adaptadas ao 
território. 

� Reduzida “oferta”, de espaços exteriores, ajardinados ou não, devidamente equipados 
para estadia/lazer ou atividades desportivas e inexistencia de uma rede de EVUC; 

� Situações de alojamentos vagos em consequência de situações de herança por 
resolver; 

� Decréscimo populacional; 

� Envelhecimento da população, marcado pelo declínio da natalidade e aumento da 
longevidade da população idosa; 

� Fraca capacidade de sustentabilidade potencial dos idosos pelos ativos residentes na 
freguesia; 

� Baixo nível de instrução da população; 

� Limitações físicas de alguns equipamentos; 

� Inexistência de serviços de apoio à pequena infância compatíveis com os horários dos 
jovens casais com ocupação profissional;   

� Economia assente no setor primário; 

� Demasiada dependência de subsídios; 

� Ausência de pessoas com vocação para o empreendedorismo; 

� Ausência de sociedades com dimensão para imprimir desenvolvimento; 

� Estrutura local voltada para a subsistência. 

� Proximidade da Albufeira com acesso e “área de recreio” previsto pelo 
POAAP (dist. cerca de 2,5 Km medidos no caminho existente); 

� Potenciar a aptidão turística do aglomerado, melhorando as 
acessibilidades ao pólo de aproveitamento turístico previsto no POAAP; 

� Localização na interseção das ligações viárias entre a Amareleja, 
Moura e Mourão; 

� Proximidade da fronteira com Espanha; 

� Melhoramento do funcionamento da ETAR com a possibilidade da 
introdução de um tratamento de afinação do efluente; 

� Possibilidade de integração das principais linhas de água e respetivas 
margens na “estrutura verde urbana por não se encontrarem ainda 
totalmente ocupadas; 

� Preocupação dos agentes locais em qualificar a imagem dos espaços 
públicos (exemplos na envolvente da igreja e na entrada Poente da 
aldeia). 

� Dinamização do mercado e de procura e oferta quer para 2ª habitação 
quer para a instalação de equipamentos e serviços coletivos para os 
mais variados fins, nomeadamente turísticos; 

� Existência de alojamentos que podem ser reabilitados; 

� Existência de uma grande propriedade na posse da Junta de Freguesia  

� Requalificações do espaço urbano consolidado atendendo a que os 
solos a programar (PDM) resumem-se a 23% do total; 

� Testemunho do tipo de construção tradicional da zona; 

� Possibilidade de criação, fora do tecido urbano mais consolidado, de 
“corredores verdes” com percursos exclusivamente pedonais e/ou 
ciclovias. 

� Perspetiva de surgimento de diversos empreendimentos e 
equipamentos com fins turísticos na zona envolvente do Alqueva 
associadas a oportunidades de emprego temporário e permanente; 

� Aumento da capacidade empreendedora da região e surgimento de 
empresas de animação turística cujas ofertas turísticas poderão 
beneficiar a população permanente e flutuante da aldeia. 

� Desenvolvimento de um Núcleos Urbanos de Turismo e Lazer; 

� A execução das proposta no âmbito do Plano de Urbanização. 

� Atrasos/ inviabilização7abandono do 
projeto “Terras do Grande Lago”; 

� A não beneficiação das acessibilidades a 
partir de Moura e Portel; 

� Contaminação da linha de água a jusante 
da ETAR; 

� Dimensão média das parcelas e da frente 
de rua reduzida, o que poderá prejudicar 
os processos de reutilização e 
recuperação do espaço; 

� Continuar a permitir alterações ao parque 
edificado ou novas construções com 
introdução de elementos incaracterísticos 
– perda de identidade do aglomerado 
inadaptação ao clima e ineficiência 
energética 

� A manutenção da atual imagem pouco 
qualificada da aldeia condiciona 
fortemente a sua atratividade para 
fixação de população e inviabiliza o 
desenvolvimento de atividades 
relacionadas com o setor do turismo. 

� Indefinição quanto à vocação específica 
das aldeias ribeirinhas mais próximas, 
nomeadamente a Estrela, o que poderá 
acentuar a concorrência ao invés da 
complementaridade entre as mesmas, 
gerando frustração junto de pessoas e de 
grupos. 

� A dinâmica de outras localidades mais 
bem localizadas na área do Alqueva; 

� A desertificação e o envelhecimento da 
população ativa; 

� A ausência de dinâmica própria. 

 

Quadro 4 - Quadro SWOT, “ síntese de diagnóstico”. 
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6.2. Definição do Quadro Estratégico 

O processo de definição dos objetivos estratégicos de intervenção e das medidas programáticas a 

implementar para o desenvolvimento do quadro estratégico, a que o plano se propõem, tem como 

primeiro exercício o diagnostico sectorial, fundamentado nos estudos de caracterização realizados, 

por especialidade/setor de análise, que se encontram sistematizados no capitulo anterior. 

A síntese de diagnóstico permite perceber as metas a ter em conta para a definição/concretização 

dos objetivos estratégicos de intervenção e subsequentemente nas medidas programáticas a 

implementar. 

Em complemento, aos diagnósticos realizados, o plano definiu em paralelo uma lista de princípios de 

ordenamento específicos a ter em conta na concretização das medidas programáticas, que permitem 

o exercício de articulação e verificação entre as metas, objetivos estratégicos de intervenção e 

medias programáticas. 

Os objetivos estratégicos de intervenção e invariavelmente as metas e medidas programáticas foram 

sendo consolidados progressivamente ao longo do desenvolvimento do plano, tendo sido feita, 

periodicamente a sua verificação e adaptação, à medida que o diagnostico prospetivo e propostas de 

ocupação também foram ajustados. 
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O esquema que se segue representa o modelo do processo de definição dos objetivos estratégicos 

de intervenção e subsequentemente das medidas programáticas a implementar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 – Processo de definição dos objetivos estratégicos / medidas programáticas. 
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6.3. Metas 

O diagnóstico prospetivo, permite antever alguns elementos fundamentais a ter em conta para a 

definição das principais Metas a atingir. 

O primeiro de todos eles prende-se com a imagem global um pouco cuidada da aldeia. Apesar de se 

considerar um núcleo com uma ocupação concentrada, o aglomerado não apresenta uma 

uniformidade urbana e arquitetónica, muito devido ao abandono das técnicas construtivas e de 

composição tradicionais e ao aspeto desordenado/ degradado da paisagem na periferia do núcleo.  

O segundo elemento corresponde à tendência existente de abandono e do envelhecimento da 

população ativa, aliada possivelmente a algumas limitações físicas dos equipamentos e qualidade 

dos espaços urbanos que limitam a fixação da população, e em certa medida com a ausência de 

dinâmica própria. Contudo o aglomerado apresenta um enraizamento local forte, pois a quase 

totalidade da população residente nasceu na Póvoa de São Miguel e apresenta apesar de tudo um 

índice de juventude considerável, capaz de potenciar a regeneração do núcleo. 

Por último, verificou-se a necessidade de indefinição do aglomerado quanto à vocação específica 

dentro das aldeias ribeirinhas (turística), capaz de potenciar o aparecimento de agentes com 

dimensão para imprimir desenvolvimento. 

Com base nas premissas resumidamente descritas e anteriormente tratadas no diagnóstico 

prospetivo apresentado, sistematizado no quadro SWOT, identificaram-se as seguintes metas que 

consubstanciam a visão diretora dos objetivos estratégicos de intervenção a atingir com o Plano: 

− Tornar o aglomerado num espaço urbano de qualidade e de amigável acolhimento; 

− Tornar a Póvoa de S. Miguel num lugar disponível e atrativo para viver, trabalhar e passear. 
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6.4. Objetivos Estratégicos de Intervenção 

Os objetivos estratégicos de intervenção correspondem às grandes linhas orientadoras das propostas 

de desenvolvimento do Plano, ou seja o que se terá de fazer para atingir as Metas. Para o PUPSM 

foram considerados cinco grandes objetivos estratégicos de intervenção, nomeadamente: Beneficiar 

as infraestruturas; Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano; Valorizar e 

desenvolver a estrutura ecológica; Qualificar a vida urbana e Promover a atratividade e a 

regeneração do tecido económico. 

O1. Beneficiar as infraestruturas 

Este objetivo estratégico de intervenção surge, no sentido de enquadrar as ações de adequação das 

infraestruturas básicas às necessidades de conforto urbano que promovem as condições de 

habitabilidade, nomeadamente através da melhoria e beneficiação, das infraestruturas de tratamento 

e abastecimento de água, e também as ações de melhoria do ambiente urbano como a estruturação 

da rede de circulação. 

O2. Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano 

Este objetivo pretende reunir ações que visem a salvaguarda e melhoria da imagem global do 

aglomerado, como forma de coesão territorial, através da prevenção e estruturação da ocupação do 

solo de modo a garantir a qualidade ambiental e as boas condições de mobilidade, da valorização do 

património cultural, da melhoria da rede de equipamentos coletivos e da qualificação dos espaços 

públicos, traduzindo assim a satisfação das necessidades de qualidade urbana. 

O3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica 

Através da valorização e salvaguarda dos elementos ambientais e paisagísticos em presença, o 

presente objetivo pretende identificar as ações de promoção de uma estrutura ecológica continua. 

Esta estrutura deve assentar num conjunto de espaços com funções urbanas diversificadas, que vão 

desde o espaço adjacente à habitação até às áreas de lazer e recreio periféricas de maior dimensão, 

bem como as áreas com funções de proteção e integração paisagística. 

O4. Qualificar a vida urbana 

O fenómeno da dificuldade de fixação da população e a tendência do abandono dos núcleos mais 

interiores constitui ainda um verdadeiro flagelo para a população, hoje em dia a situação pode 

inverter-se. Assim este objetivo preconiza o reforço e reunião das ações de melhoria dos serviços e 

equipamentos que cubram as necessidades básicas da população ao nível da saúde, educação e 

ação social e promoção de novos locais de emprego, (algumas das ações já previstas nos anteriores 
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objetivos), como fator de coesão social e territorial, traduzindo-se através da criação de uma rede de 

atrações para o aglomerado. 

O5.Promover a atratividade e a regeneração do tecido económico 

O presente objetivo surge na tentativa imprimir, num território tendencialmente sujeito ao 

despovoamento e ao estigma da indefinição quanto à vocação específica dentro do conjunto das 

aldeias ribeirinhas, uma dinâmica própria e de pró-atividade. Essa dinâmica deverá apoiar-se nas 

ações preconizadas nos anteriores objetivos nomeadamente, as de qualificação da identidade e 

unidade ao espaço urbano, bem como nas de valorizar e desenvolvimento da estrutura ecológica. 

Existem contudo domínios onde a dinâmica tem ainda espaço para crescer, sendo evidente que entre 

eles sobressaem as atividades económicas do turismo e outras, bem como parte das sociais e das 

culturais. Assim deverão ainda ser desenvolvidas no âmbito deste objetivo ações de incentivo à 

instalação de pequenas e médias empresas, ligadas a industria serviços e turismo. 

A definição dos objetivos estratégicos de intervenção tem como fundamento a garantia do 

desenvolvimento das sinergias entre os vários setores/domínios de análise, fazendo precaver de uma 

forma sintetizada as ideias chave que deverão nortear o desenvolvimento do aglomerado e permitir-

lhe atingir os objetivos definidos. 

Embora diferenciados, os objetivos estratégicos de intervenção, simultaneamente articulam-se e 

beneficiam-se, mutuamente nas ações que desenvolvem. 
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O esquema que se segue ilustra as principais sinergias entre os objetivos estratégicos de intervenção 

definidos e identifica os que reforçam os grandes orientadores da estratégia - Metas (4 e 5). Embora 

estes não produzam resultados diretos nos demais objetivos, estes são mobilizadores da maioria das 

intervenções, uma vez que absorvem os benefícios da concretização dos restantes objetivos (1, 2 e 

3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2 – principais sinergias entre os objetivos estratégicos de intervenção. 

1. Beneficiar as 
infraestruturas 

 

2. Qualificar e conferir 
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ao espaço urbano 
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4. Qualificar a vida 
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6.5. Princípios de Ordenamento 

A definição de princípios de ordenamento e gestão é certamente importante quer no que respeita aos 

efeitos diretos que produzem na sua aplicação relativa à estrutura de ocupação, uso e transformação 

do solo, enquadramento das ações/propostas (medidas programáticas/projetos) quer pela sua 

integração na definição das metas e objetivos. 

O Plano, optou por identificar um conjunto de onze princípios de ordenamento e gestão, 

fundamentais, enumerados abaixo: 

• P1 Salvaguarda dos valores naturais e do património cultural, preservando as zonas mais 

sensíveis; 

• P2 Valorização do ambiente urbano, reforçando a estrutura verde, interditando os usos que 

possam causar desconforto urbano e problemas de saúde pública e melhorando as condições de 

mobilidade para peões e bicicletas. 

• P3 Salvaguarda do interesse público/coletivo, com a delimitação de áreas destinadas ao 

recreio e lazer da população, à instalação de mobiliário urbano, e à implementação/ reabilitação e 

relocalização /promoção da polivalência de equipamentos coletivos; 

• P4 Salvaguarda do interesse individual/ privado, procurando evitar situações de conflito 

com a ocupação urbana existente e consequentemente a necessidade de demolições; 

• P5 Adequação das tipologias habitacionais/ turísticas, à procura potencial; 

• P6 Distribuição racional de usos mistos e localização pontual de bolsas de usos 

específicos, criação de áreas preferenciais para a função residencial flexibilizando os usos 

compatíveis e complementares de forma a potenciar a revitalização do aglomerado e criação de 

áreas para o desenvolvimentos de usos diferenciados com infraestruturas adequadas ao seu 

desenvolvimento; 

• P7 Minimização dos custos, das infraestruturas, dos espaços verdes e dos equipamentos 

através da polivalência dos mesmos; 

• P8 Reforço da identidade e imagem do aglomerado, manutenção de baixa densidade de 

ocupação e criação de um quadro normativo quanto à ocupação do solo e arquitetura adaptado às 

condições climatéricas e à arquitetura tradicional sem ser demasiado restritivo que iniba iniciativas de 

reabilitação; 
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• P9 Reforço da atratividade, residencial e “turística”; 

• P10 Reabilitação e consolidação do núcleo existente, através da definição de medidas de 

ordenamento que promovam a consolidação do aglomerado em detrimento da programação de 

grandes áreas de expansão, a transformação do espaço público e outras que incentivem a ocupação 

dos vazios existentes e a manutenção de uma linguagem construtiva tradicional;  

• P11 Adequação do modelo de execução, às particularidades desta área – pequena 

dimensão da propriedade, fraca pressão urbanística. 

O esquema que se segue identifica os princípios de ordenamento e gestão fundamentais a adotar na 

concretização das ações no âmbito dos objetivos estratégicos de intervenção. 
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Esquema 3 -  Princípios de ordenamento e gestão a adotar na concretização das ações a desenvolver. 

1. Beneficiar as 
infraestruturas 
 

P2 – Valorização do 
ambiente urbano  

P3 - Salvaguarda 
do interesse 
público  

P4 - Salvaguarda 
do interesse 
privado  

P7 - Minimização 
dos custos  

P8 - Reforço da 
identidade e imagem 
do aglomerado  

P9 - Reforço da 
atratividade  

P11 - Adequação 
do modelo de 
execução  

2.Qualificar e 
conferir identidade e 
unidade ao espaço 
urbano 

P1 - Salvaguarda 
dos valores 
naturais e do 
património cultural. 

P2 – Valorização do 
ambiente urbano  

P3 - Salvaguarda 
do interesse 
público  

P4 - Salvaguarda 
do interesse 
privado  

P6 - Distribuição racional 
de usos mistos e 
localização pontual de 
bolsas de usos específicos 

P7 - Minimização 
dos custos  

P8 - Reforço da 
identidade e imagem 
do aglomerado  

P9 - Reforço da 
atratividade  

P10 - Reabilitação  
e consolidação do 
núcleo existente  

P11 - Adequação 
do modelo de 
execução  

P1 - Salvaguarda 
dos valores 
naturais e do 
património cultural. 

P3 - Salvaguarda 
do interesse 
público  

P6 - Distribuição racional 
de usos mistos e 
localização pontual de 
bolsas de usos específicos 

P9 - Reforço da 
atratividade  

P2 – Valorização do 
ambiente urbano  

P3 - Salvaguarda 
do interesse 
público  

P5 - Adequação das 
tipologias  

P9 - Reforço da 
atratividade  

P10 - Reabilitação  
e consolidação do 
núcleo existente  

5. Promover a 
atratividade e a 
regeneração do 
tecido económico 

P5 - Adequação das 
tipologias  

P7 - Minimização 
dos custos  

P8 - Reforço da 
identidade e imagem 
do aglomerado  

P9 - Reforço da 
atratividade  

P11 - Adequação 
do modelo de 
execução  
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Objetivos estratégicos de intervenção 

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

4. Qualificar a vida 
urbana 

P2 – Valorização do 
ambiente urbano  
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6.6. Medidas Programáticas 

No apoio ao desenvolvimento e implementação dos objetivos estratégicos de intervenção, definiram-

se medidas programáticas que correspondem a um conjunto de opções essenciais para o 

desenvolvimento dos mesmos. 

Em face do diagnóstico traçado, sugerem-se as seguintes medidas programáticas agrupadas por 

objetivo estratégico de intervenção, que se apresentam num quadro de ligação com os objetivos a 

que se destinam: 
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Objetivos Estratégicos Medidas Programáticas 

1.1 – Reforço e melhoria das infraestruturas 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 infraestruturas 
(através da melhoria e dimensionamento adequado das infraestruturas do subsolo e 
aéreas) 

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; 

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

2.3 – Beneficiação da rede de equipamentos coletivos; 

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.Qualificar e conferir identidade e unidade ao espaço urbano 
(através da prevenção e estruturação da ocupação do solo de modo a garantir a 
qualidade ambiental, a mobilidade e a preservação do património cultural) 

2.6 – Salvaguarda e melhoria da Imagem global do aglomerado, privilegiando as características tradicionais mas incentivando à recuperação; 

3.1 – Articulação da rede de espaços verdes de utilização coletiva com a rede de equipamentos; 

3.2 – Implementação de uma estrutura verde continua; 3. Proteger e valorizar os sistemas que constituem a estrutura ecológica 

3.3 – Valorização e proteção 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; 

4.2 – Promoção de ações de dinamização para a melhoria das condições de habitabilidade; 

4. Qualificar a vida urbana 
(através da melhoria dos serviços e equipamentos que cubram as necessidades 
básicas da população ao nível da saúde, educação e ação social e promoção de 
novos locais de emprego) 

4.3 – Promoção e incentivo ao surgimento de estruturas associativas. 

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 ações de divulgação e promoção da aldeia junto de rotas/ grupos/ empresas de turismo; 

5.4 – Implementação de áreas para equipamentos de atratividade turística que não se sobreponham aos previstos para a Aldeia da Estrela; 

5. Promover a atratividade e a regeneração do tecido económico 
(através do incentivo à instalação de pequenas e médias empresas, ligadas a industria 
serviços e turismo de forma a dinamizar a economia) 

5.5 – Ordenamento e promoção de áreas para a instalação de atividades económicas. 

 

Quadro 5 – Tabela das medidas programáticas a adotar no âmbito dos objetivos estratégicos de intervenção 
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6.7. Ações e projetos 

O desenvolvimento e implementação dos objetivos estratégicos de intervenção e das medidas 

programáticas passa pela aplicação do zonamento do território abrangido pelo plano e respetiva 

regulamentação e ainda pela execução dos seguintes projetos: 

Operações integradas: 

1 ORU do Núcleo Central da Aldeia Operação de Reabilitação Urbana 
2 Prog. Mun. de Apoio à Reabilitação e Qualificação da Habitação Programa Municipal de Apoio  
3 Divulgação/ Promoção Turística da Aldeia Marketing 
4 Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 6 (UOPG6) Estudo Urbanístico 
5 Valorização das Entradas na Aldeia Operação de Valorização 

 

Equipamentos: 

6 Ampliação do cemitério Nova construção  
7 Construção da Casa Mortuária Nova construção  
8 Construção do Lar de Idosos Nova construção  
9 Polidesportivo Descoberto (atividades Culturais e Recreativas) Reabilitação  
10 Reabilitação do Posto de Correios Reabilitação  
11 Reabilitação Grande campo de jogos Reabilitação  
12 Relocalização da Extensão do Centro de Saúde Reabilitação de edifício 
13 Reabilitação do Mercado Municipal Reabilitação  
14 Instalação da Sede da Creche Familiar Ação Administrativa 

 

Espaços verdes e de utilização coletiva: 

15 Construção do Parque da Aldeia Nova construção  
16 Construção da Mata da Zona Nascente Nova construção  
17 Construção da Ciclovia da Póvoa de São Miguel Nova construção  
18 Reabilitação do Largo da Rua da Estrela Reabilitação  
19 Reabilitação do Largo do Poço Reabilitação  
20 Reabilitação da Mata da Praça de Touros Reabilitação  
21 Reabilitação do Largo da Rua do Lagar Reabilitação 
22 Reabilitação do Vale Central da Aldeia Reabilitação  

 

Infraestruturas: 

23 Infraestrutura viária - N1, N2 Construção 
24 Infraestrutura viária - Parque de estacionamento 1 Construção 
25 Infraestrutura viária - Parque de estacionamento 2 Construção 
26 Infraestrutura viária local – via L1 Construção 
27 Infraestrutura viária local – via L2 Reabilitação 
28 Infraestrutura viária local – via L3 Reabilitação 
29 Infraestrutura viária local – via L4 Reabilitação 
30 Infraestrutura viária local – via L5 e L6 ReabilitaçãoT1 e Construção T2 
31 Infraestrutura viária local – via L9 - cemitério Reabilitação 
32 Infraestrutura viária principal – via P1 Reabilitação 
33 Infraestrutura viária principal – via P2 Troço3 Reabilitação 
34 Infraestrutura viária principal – via P3 Construção 
35 Infraestrutura viária secundária – via S2 Reabilitação T2 e Construção T1 
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36 Infraestrutura viária secundária – via S3 Reabilitação 
37 Infraestrutura viária secundária – via S4 Reabilitação 
38 Infraestrutura viária secundária – via S5 Reabilitação 
39 Infraestrutura viária secundária – via S6 Reabilitação parcialmente alteração de traçado 
40 Infraestrutura viária secundária – via S7 Reabilitação 
41 Infraestrutura viária secundária - via S8 Reabilitação 
42 Infraestrutura viária secundária – via S9 Reabilitação 
43 Ampliação e remodelação de estação elevatória de águas residuais Construção 
44 ETAR compacta Construção 

 

O conteúdo e programação relativa aos projetos mencionados constam do Programa de Execução e 

Plano de Financiamento. 

O quadro da página seguinte demonstra a cobertura dos objetivos e medidas estabelecidas pelos 

projetos apresentados. 

Apenas a medida 5.5. não se encontra coberta por projetos uma vez que a sua execução será em 

princípio de iniciativa privada nos termos definidos na planta de zonamento e regulamento 

relativamente aos 3 Espaços de Atividades Económicas propostos. 
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Objetivos

Projetos
Medidas 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

1 ORU do Núcleo Central da Aldeia X X X X X x X

2 Prog. Mun. de Apoio à Reabilitação e Qualificação da Habitação X X X X

3 Divulgação/ Promoção Turística da Aldeia X X X

4 Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 6 (UOPG6) X X x X X X

5 Valorização das Entradas na Aldeia X X

6 Ampliação do cemitério X X

7 Construção da Casa Mortuária X X

8 Construção do Lar de Idosos X X

9 Polidesportivo Descoberto (atividades Culturais e Recreativas) X X X

10 Reabilitação do Posto de Correios X X

11 Reabilitação Grande campo de jogos X X X

12 Relocalização da Extensão do Centro de Saúde X X

13 Reabilitação do Mercado Municipal X X

14 Instalação da Sede da Creche Familiar X X

15 Construção do Parque da Aldeia X X X x X

16 Construção da Mata da Zona Nascente X X X X

17 Construção da Ciclovia da Póvoa de São Miguel X X X X X

18 Reabilitação do Largo da Rua da Estrela X X X X

19 Reabilitação do Largo do Poço X X X X

20 Reabilitação da Mata da Praça de Touros X X X X X X X X

21 Reabilitação do Largo da Rua do Lagar X X X X

22 Reabilitação do Vale Central da Aldeia X X X X X

23 Infraestrutura viária - N1, N2 X X

24 Infraestrutura viária - Parque de estacionamento 1 X X

25 Infraestrutura viária - Parque de estacionamento 2 X X

26 Infraestrutura viária local – via L1 X X X X

27 Infraestrutura viária local – via L2 X X X X X

28 Infraestrutura viária local – via L3 X X X X X

29 Infraestrutura viária local – via L4 X X X X

30 Infraestrutura viária local – via L5 e L6 X X X X X

31 Infraestrutura viária local – via L9 - cemitério X X X X X

32 Infraestrutura viária principal – via P1 X X X X X X

33 Infraestrutura viária principal – via P2 Troço3 X X X X X X

34 Infraestrutura viária principal – via P3 X X X

35 Infraestrutura viária secundária – via S2 X X X X X

36 Infraestrutura viária secundária – via S3 X X X X

37 Infraestrutura viária secundária – via S4 X X X X X

38 Infraestrutura viária secundária – via S5 X X X X

39 Infraestrutura viária secundária – via S6 X X X X

40 Infraestrutura viária secundária – via S7 X X X X X

41 Infraestrutura viária secundária - via S8 X X X X X X

42 Infraestrutura viária secundária – via S9 X X X X X

43 Ampliação e remodelação de estação elevatória de águas residuais X

44 ETAR compacta X

10 19 19 18 24 10 11 1 1 11 2 16 2 13 1 4 2 1 2 3 0

O4 Qualificar a 
vida Urbana

O5 Promover a atratividade e a 
regeneração do tecido 

económico

O1 Beneficiar as 
infraestruturas

O2 Qualificar e conferir idendentidade 
e unidade ao espaço urbano

O3 Prot. e valoriz. 
os sistemas que 

constituem a 
estrutura ecológica

TOTAL  
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7. SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Este capítulo respeita à listagem e caracterização das servidões e restrições de utilidade pública, 

decorrentes da legislação em vigor, que abrangem a área de intervenção do Plano de Urbanização 

da Póvoa de São Miguel. 

A organização da referida listagem encontra-se desenvolvida de acordo com o documento da Direção 

Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) intitulada “servidões e 

restrições de utilidade pública” que reúne e sistematiza toda a legislação referente a servidões e 

restrições de utilidade pública que deve ser representada nas Plantas de Condicionantes dos 

Instrumentos de Gestão Territorial. 

As servidões e restrições de utilidade pública aplicáveis com correspondência na Planta de 

Condicionantes são as seguintes: 

Recursos Naturais : 

− Recursos hídricos – domínio hídrico composto pelos leitos e margens dos cursos de água; 

O Domínio Hídrico é composto por: leitos das águas do mar, cursos de água, lagos e lagoas, bem 

como as respectivas margens e zonas adjacentes. 

Todas as parcelas privadas de leitos ou margens públicos estão sujeitas às servidões estabelecidas 

por lei e, nomeadamente, a uma servidão de uso público no interesse geral do acesso às águas e da 

passagem ao longo das águas, da pesca, da navegação ou flutuação, quando se trate de águas 

navegáveis ou flutuáveis, e ainda da fiscalização e polícia das águas pelas autoridades competentes. 

Nas parcelas privadas de leitos ou margens públicos, bem como no respectivo subsolo e no espaço 

aéreo correspondente, não é permitida a execução de quaisquer obras, permanentes ou temporárias, 

sem licença do Ministério das Obras Públicas, pela Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos. 

Na área de intervenção do Plano de Urbanização da Póvoa de São Miguel existem um curso de água 

não navegáveis nem flutuáveis, cujas margens, nos termos do disposto na Lei n.º 16/2003 de 4 de 

Junho, tem a largura de 10 m. 

Aplica-se a nomeadamente seguinte legislação: 
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Lei n.º 58/2005 29 de Dezembro Aprova a lei da Água, transpondo para a ordem 
jurídica nacional a Directva n.º2000/60/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Outubro, e estabelecendo as bases e o quadro 
institucional para  

Lei n.º 54/ 2005 15 de Novembro Estabelece a titularidade dos recursos hídricos 
Lei n.º 16/2003 4 de Junho 3ª alteração ao Decreto-Lei n.º 468/71 de 5 de 

Novembro revê, actualiza e unifica o regime jurídico 
dos terrenos do domínio público hídrico 

Decreto Regulamentar 
n.º 277,  I Série, 1990 

30 de Novembro Rectifica o Decreto-lei n.º 302/90 

Decreto-lei n.º 302/90 26 de Setembro Define a ocupação e uso da faixa costeira 
Decreto-Lei n.º 468/71  5 de Novembro Estabelece servidões  para os terrenos do domínio 

hídrico 

 

Recursos ecológicos 

− Reserva Ecológica Nacional (REN); 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) é constituída por áreas com características ecológicas 

especiais, que através de condicionalismos e restrições à sua utilização possam garantir protecção 

dos ecossistemas existentes.  

As atividades permitidas e interditas nas áreas de REN são as estabelecidas na legislação em vigor, 

nomeadamente: 

Decreto-Lei n.º 239/2012 2 de novembro Altera o Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de agosto 
Decreto-Lei n.º 166/2008 22 de agosto Aprova o Regime Jurídico da Reserva Ecológica 

Nacional e revoga o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 
de Março 

 

A REN do Concelho de Moura foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º113/96 de 27 

de Julho de 1996 ao abrigo do Decreto Lei n.º 93/90 de 19 de março. 

No âmbito da elaboração do presente plano é apresentada uma proposta de alteração à delimitação 

da Reserva Ecológica Municipal de Moura na área de intervenção do plano. O processo é constituído 

e acompanhado pelos elementos necessário à sua correta instrução. 

Infraestruturas 

− Rede Rodoviária Nacional e Regional - Estrada Nacional desclassificada sob a jurisdição da EP 

(EN) 386; 
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A servidão relativa a rede rodoviária destina-se à protecção de áreas adjacentes a rede, de forma a 

assegurar a qualidade de utilização e manutenção da mesma. 

As estradas nacionais (EN) são parte integrante da rede nacional complementar, a estas compete-

lhes assegurar as ligações entre a rede nacional fundamental e os centros urbanos de influência 

concelhia ou supra concelhia, mas infra distrital. Para efeitos de delimitação a servidão prevê uma 

faixa de protecção, variável segundo a classificação da estrada e a ocupação pretendida. 

As actividades permitidas e interditas nas vias e faixas de protecção são as estabelecidas na 

legislação em vigor, nomeadamente: 

 

O lanço da Estrada Nacional (EN) 386 que é abrangido pelo plano, conforme identificação constante 

da planta de condicionantes, encontra-se desclassificado mas permanece sob a jurisdição da EP, SA. 

até à sua integração na rede municipal. 

 

− Estradas e Caminhos Municipais - Estrada Municipal (EM) 517  

As estradas ou caminhos municipais à semelhança das estradas de classificação nacional, 

constituem faixas de protecção que garantam a segurança da circulação bem como a sua 

manutenção e beneficiação.  

As actividades permitidas e interditas nas vias e faixas de protecção, são as estabelecidas na 

legislação em vigor, nomeadamente: 

Decreto-Lei n.º 222/98 17 de Julho Revê e actualiza o regime jurídico de rede de estradas 
nacionais (PRN).Revoga o DLn.º380/85 

Decreto-Lei n.º 637/76 29 de Julho Regulamenta o licenciamento de objectos de publicidade 
nas áreas urbanas 

Decreto-Lei n.º 38.382/51 07 de 
Outubro 

Promulga o regulamento geral das edificações urbanas 

Lei n.º 2.110/61 19 de Agosto Promulga o regulamento geral das estradas e caminhos 
municipais. 

 

O PUPSM abrange um troço da EM 517 identificado na Planta de Condicionantes. 

Decreto-Lei n.º 13/94  15 de Janeiro Servidão “non aedificandi” das estradas nacionais 
segundo o PRN 
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8. OUTROS CONDICIONAMENTOS 

8.1. Riscos 

A temática dos riscos é desenvolvida no relatório ambiental no âmbito dos trabalhos de avaliação 

ambiental estratégica. 

Com base nos trabalhos acima referidos importa referir na área abrangida pelo PU da Póvoa de São 

Miguel os seguintes Riscos: 

- Incêndios florestais: categorias de perigosidade alta e muito alta na zona noroeste da área de 

intervenção; 

- Risco de incêndios urbanos: a mitigar nos termos da legislação aplicável em vigor; 

- Risco de inundações: O zonamento proposto defendo o território pela inclusão em geral das linhas 

de água e respetivas margens na estrutura ecológica ou pontualmente em áreas com ocupação 

existente sujeitas a projetos no âmbito os quais se minimizará a vulnerabilidade atual nomeadamente 

o projeto de reabilitação do Vale central da Aldeia e o estudo urbanístico da UOPG 6. O Plano faz a 

delimitação das áreas afetas aos regimes do domínio hídrico e reserva ecológica nacional.  

- Riscos tecnológicos: deverá cumprir-se a legislação aplicável nomeadamente no que respeita ao 

posto de abastecimento de combustível e às indústrias que se venham a instalar. 

Tendo em consideração o acima exposto a planta de riscos cartografa as categorias de perigosidade 

alta e muito alta relativa ao risco de incêndio florestal proveniente dos trabalhos do PMDFCI e, apesar 

deste plano não estar aprovado, delimita-se em torno do aglomerado populacional, circunscrito pelo 

perímetro urbano definido no plano, uma faixa de gestão de combustível com largura de 100 metros. 

8.2. Ruído 

Os mapas do Ruído e respetiva memória descritiva são apresentados em documento autónomo 

salientando-se do trabalho realizado que de acordo com a caraterização da situação atual baseada, 

nos níveis sonoros registados nas campanhas de medição acústica realizadas e nos mapas de ruído 

elaborados, verifica-se o cumprimento dos limites regulamentares aplicáveis à globalidade da área de 

intervenção do plano, quer no cenário atual quer no cenário futuro. 

8.3. Património 

Na área de intervenção do Plano de Urbanização da Póvoa de São Miguel não são conhecidos 

vestígios arqueológicos nem distinguidos edifícios em termos de classificação patrimonial. 
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A proposta de plano transpõem da legislação geral orientações caso sejam encontrados vestígios 

arqueológicos e define a área envolvente à igreja Matriz para a qual quaisquer intervenções devem 

ser acompanhadas de arqueólogo. 

Em termos de património cultural são no âmbito do presente Plano identificados como edifícios mais 

relevantes a este nível, a escola Básica do primeiro ciclo e a igreja Matriz. Atendendo ao seu 

simbolismo e importância social e cultural não se permite a sua demolição. 

9. ZONAMENTO  

9.1. Classificação e Qualificação do Solo 

A proposta de ocupação, uso e transformação do solo apresentada na planta de zonamento engloba 

as seguintes Categorias e Subcategorias de espaço, segundo a classificação e qualificação do 

Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio: 

 

Solo 
Rural 

Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal -Tipo I – Vocação 
agrícola 

  Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal -Tipo II – Vocação 
silvopastoril 

   

Solos Urbanizados 

Espaços centrais  

Espaços residenciais Espaços residenciais consolidados 

 Espaços residenciais de preenchimento 

Espaços de uso especial - equipamentos  

Espaços Verdes Espaços verdes de utilização coletiva  

Solo 
Urbano 

 

 Espaços verdes de proteção e enquadramento 

 Solos Urbanizáveis 

Espaços residenciais propostos  

Espaços de atividades económicas propostos  Espaços de atividades económicas propostos - Indústria e armazéns  

 Espaços de atividades económicas propostos - Terciário 

 Espaços de atividades económicas propostos - Agropecuária  

Espaços Verdes  Espaços verdes de proteção e enquadramento propostos – Tipo I 

 

 Espaços verdes de proteção e enquadramento propostos – Tipo II 
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As Infraestruturas representadas na planta de zonamento são as seguintes: 

Vias principais existentes  Vias Principais (P) 

Vias principais propostas 

Vias secundárias existentes Vias Secundárias (S) 

Vias secundárias propostas 

Vias locais estruturantes existentes 

Vias locais estruturantes existentes a condicionar 

Rede rodoviária1 

Vias locais estruturantes (L) 

Vias locais estruturantes propostas 

  

Ciclovia  Percursos pedonais 
e cicláveis 

 
Reconversão para caminhos e caminhos pedonais e mistos (pedonais e cicláveis) 

9.2. Área de Intervenção/Perímetro urbano 

A área de intervenção do PUPSM é constituída por categorias de solo urbano e de solo rural. O solo 

urbano corresponde ao perímetro urbano do aglomerado e integra todas as categorias pertencentes 

ao solo urbanizado e ao solo urbanizável. O solo rural corresponde às áreas complementares do 

aglomerado que e integram outros usos não urbanos, nomeadamente atividade agrícola e turismo. 

No âmbito deste PU, foram feitas as alterações ao perímetro definido no Plano Diretor Municipal de 

Moura (ver capítulo 17.1), consideradas necessárias para uma melhor adequação às necessidades 

do plano provenientes nomeadamente da escala de trabalho mais aproximada que permite ao 

PUPSM, uma avaliação mais detalhada da ocupação do solo. 

                                                
1
 São representados os sentidos de transito quando únicos. 
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Figura 8 – Identificação das alterações do perímetro urbano e área de intervenção do plano.  

Desta forma entende-se que a definição do perímetro urbano da Póvoa de S. Miguel é composto 

pelos solos urbanizados e pelos solos urbanizáveis integrando a Estrutura Ecológica urbana. 

Na delimitação do perímetro urbano foram tidos em conta os seguintes aspetos: 

− Delimitação dos espaços urbanos constantes da Carta de Ordenamento do PDM de Moura; 

− Ajustes à delimitação do PDM decorrentes da mudança de escala de trabalho; 

− Propostas de alteração à delimitação do PDM resultantes dos diagnósticos, objetivos e propostas 

efetuados; 

− Definição da estrutura urbana de expansão articulada com a rede de circulação geral do 

aglomerado; 

− Definição da Estrutura Ecológica Urbana. 

Importa todavia reforçar que a área de intervenção é superior ao perímetro urbano na medida em que 

também integra áreas de solo rural, diferenciando-se da situação mais convencional em PU cuja área 

de intervenção corresponde ao perímetro urbano e não contempla áreas de solo rural.  
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Critérios de delimitação das áreas de expansão e dos espaços residenciais de preenchimento 

A determinação das áreas de expansão e dos espaços residenciais de preenchimento baseou-se nos 

seguintes critérios gerais: 

− Limites existentes de muros, prédios rústicos e propriedades sempre que possível. 

− Nas situações em que não existe limite da propriedade, o dimensionamento foi definido em função 

de outras referências: caminhos existentes, zonas de declive acentuado ou taludes, existência de 

linhas de água e outros condicionamentos físicos; 

− Afastamentos às vias/caminhos existentes e às vias propostas, que variam conforme a 

subcategoria de solo, nomeadamente nas áreas de espaços de atividades económicas em que se 

adotaram distancias maiores. Nas zonas de expansão habitacional, considerou-se uma distância 

média com aproximadamente de 30metros. 

 

9.3. Solo Rural 

A parte norte do PUPSM abrange algumas áreas qualificadas no PDM de Moura como “Áreas 

Agrossilvo-pastoris”. Na articulação da proposta de ocupação, uso e transformação do solo 

apresentada no PUPSM relativamente às categorias e subcategorias definidas no novo quadro 

legislativo a área do PDM em questão será designada como Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e 

Florestal diferenciando-se contudo as vocações específicas de cada zona. 

 

9.3.1. Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal 

Os Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal em Solo rural, identificados na proposta do PUPSM, 

correspondem às áreas qualificadas no PDM de Moura como “Áreas Agrossilvo-pastoris”, para as 

quais o PUPSM considerou com espaços vocacionados para usos florestais ou agrícolas e para 

atividades de pastorícia, e outros usos compatíveis com a sua exploração sustentada, visam a 

prossecução dos seguintes objetivos definidos par estas áreas: 

− Garantir o adequado enquadramento paisagístico do aglomerado da Póvoa de S. Miguel; 

− Potenciar o uso produtivo do solo, assegurando simultaneamente a manutenção e valorização dos 

elementos fundamentais da estrutura ecológica e dos valores culturais; 
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− Possibilitar a diversificação de usos ou atividades com interesse socioeconómico, designadamente 

turísticos, beneficiando da proximidade às infraestruturas e serviços disponíveis no perímetro 

urbano. 

A maior parte dos terrenos abrangidos por esta categoria de espaços encontram-se atualmente sem 

uso produtivo direto. De facto, predominam áreas sem coberto vegetal ou com matos rasteiros, 

referenciando-se apenas uso florestal (pinheiro manso) nas zonas limítrofes a poente da área do 

PUPSM e algumas culturas extensivas de sequeiro na parte nordeste. Existem, também, áreas de 

depósitos de sucatas e de outros materiais inertes. 

Para além de se estar perante uma paisagem de baixa qualidade visual, o escasso revestimento 

vegetal dos terrenos é manifestamente inadequado e insuficiente para prevenir a erosão dos solos 

nas zonas de maior declive. 

Relativamente à principal linha de drenagem natural existente, de regime torrencial, verifica-se que a 

galeria ripícola é praticamente inexistente. Como seria expectável, junto a esta linha de água ocorrem 

estreitas faixas de solos que aparentam maior potencialidade agrícola, por vezes ainda ocupadas 

com culturas de regadio (hortas ou pomares), embora se encontrem maioritariamente incultas. A 

existência de algumas construções tradicionais (embora em ruínas), poços e outras estruturas 

relacionadas com o antigo aproveitamento agrícola destas áreas constitui marcas de humanização do 

território com algum interesse cultural (memória do modo de vida tradicional da população) e 

paisagístico (possuem elementos que introduzem diversidade visual em espaços onde predominam 

as monoculturas). 

Muito provavelmente, o estado atual de “abandono” da generalidade dos terrenos está relacionado 

com a expectativa que tem existido nos últimos anos de as áreas rurais localizadas a Norte da PSM 

(Póvoa de S. Miguel) poderem vir a ser classificados como solo urbano. 

 

9.3.2. Áreas especificas 

Verificando-se que, no conjunto dos espaços programados para expansão do aglomerado, não se 

entende como necessária a classificação dos solos em causa como urbanos, importa definir 

condições de uso destes terrenos que possibilitem a sua valorização económica, ambiental e 

paisagística, conforme os objetivos já enunciados. 

Não obstante ao uso agrícolas e florestais e a atividades de pastorícia predominante o PU distingue 

dois tipos de áreas de forma a identificar níveis de desenvolvimento agrícola: 
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− Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal - Tipo I – vocação agrícola; 

− Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal - Tipo II – vocação silvopastoril. 

 

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal - Tipo I – Vocação agrícola 

Sem prejuízo de um aproveitamento agrícola mais intensivo de outras áreas do solo rural dos solos 

de maior aptidão localizam-se junto do curso de água. 

 

Figura 9 – Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal. 

Estas áreas correspondem aos terrenos abrangidos pelo PUPSM que apresentam maior fertilidade. 

Tradicionalmente, estas áreas eram exploradas de um modo mais intensivo do que os terrenos 

envolventes, como o comprova a ainda existência de algumas parcelas com culturas de regadio, 

assim como de poços e outras estruturas tradicionais relacionadas com a atividade agrícola. 

Por constituírem uma memória do modo tradicional de aproveitamento sustentado dos solos com 

maior aptidão agrícola, aliado ao facto de introduzirem uma diversificação visual que contrasta com 

as monoculturas nos restantes espaços rurais, estas áreas constituem marcas de humanização do 

território com interesse cultural e paisagístico. 

Pretende-se revalorizar estes espaços, salvaguardando os recursos pedológicos existentes e 

promovendo um melhor aproveitamento da sua vocação produtiva através da reativação dos 
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sistemas culturais tradicionais de regadio, designadamente hortas e pomares. Tal poderá ser 

conseguido através de, por exemplo, a exploração desses terrenos por uma unidade de agroturismo 

ou similar. Na linha de água adjacente, deverão ser criadas condições para a reconstituição da 

galeria ripícola com espécies autóctones. 

Os elementos edificados que contribuem para a especificidade das suas características visuais 

deverão igualmente ser mantidos, recuperados ou reconstruídos. Destacam-se os muros de 

delimitação das propriedades, tradicionalmente em alvenaria de pedra seca. 

Estas áreas poderão estar associadas a outros usos compatíveis, designadamente habitacionais ou 

turísticos, desde que tal não implique o aumento da área edificada pré-existente ou a 

impermeabilização dos solos. 

 

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal - Tipo II – vocação silvopastoril 

Os espaços do tipo II correspondem as restantes áreas integradas na categoria de solo rural. 

 

9.3.3. Potencial desenvolvimento de Empreendimentos de turismo no espaço rural 

Sem prejuízo dos usos existentes, nestas áreas poderá incentiva-se o desenvolvimento de 

empreendimentos turísticos beneficiando da proximidade às infraestruturas e serviços disponíveis no 

perímetro urbano. 

Os projetos de empreendimentos de turísticos deverão evidenciar a articulação do empreendimento 

com a aldeia. 

As áreas realçadas na figura seguinte correspondem aos locais onde o PUPSM considera adequado 

e desejável a instalação de empreendimentos turísticos. 
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Figura 10 – Localização das áreas de potencial desenvolvimento de empreendimentos de turismo no espaço rural. 

De um modo geral a edificação nos espaços que integram o solo rural, para garantir a melhoria do 

enquadramento paisagístico da aldeia, deverá destinar-se principalmente a fins habitacionais (sob a 

forma de habitações unifamiliares) ou turísticos, excluindo-se atividades que não são compatíveis 

com a proximidade a áreas residenciais, como a, extração de inertes e industrias não relacionadas 

diretamente com a produção agrícola ou florestal. A regularização das atividades ligadas à agricultura 

e pecuária nestas áreas deverão integrar um adequado enquadramento paisagístico e prever, 

obrigatoriedade no âmbito do projeto a desenvolver o tratamento dos efluentes. 

Preconiza-se igualmente a preservação dos muros de delimitação das propriedades existentes em 

alvenaria de pedra e outras estruturas tradicionais diretamente relacionadas com a atividade agrícola 

(poços, tanques, sistemas de rega eventualmente existentes, etc.). 
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9.4. Solo Urbano 

O conjunto das áreas integradas em solo urbano corresponde na sua totalidade ao perímetro urbano 

definido pelo PUPSM. 

A ocupação proposta deve privilegiar o tecido urbano existente, apostando, enquanto prioridade de 

intervenção, na sua consolidação e requalificação, preenchimento dos espaços intersticiais e 

estruturação dos espaços periféricos parcialmente ocupados ou infraestruturados, dando resposta às 

necessidades de desenvolvimento do aglomerado. Serão, por isso, estabelecidos os parâmetros, 

regras e índices urbanísticos que privilegiem ocupações integradas e valorizadoras da estrutura 

urbana atual, respeitando alturas, alinhamentos, linguagens arquitetónicas, materiais e outros 

princípios valorizadores das edificações e do espaços públicos, garantindo a integração das novas 

construções e a manutenção das características arquitetónicas do aglomerado.  

As áreas de expansão a considerar devem complementar as necessidades atuais da aldeia, que 

incluem os compromissos urbanísticos em vigor, a implantação de atividades económicas ou outros 

usos essenciais como equipamentos e/ou serviços que necessitem de maior consumo de área e não 

encontrem resposta na estrutura atual do aglomerado. Serão ainda tidos em conta os espaços verdes 

que complementam a estrutura ecológica urbana através da valorização dos solos com potencial 

aproveitamento agrícola ou de lazer e da definição de novos espaços verdes de proteção e 

enquadramento, contribuindo desta forma para o enobrecimento da imagem global do aglomerado, 

das condições de vivência urbana, de habitabilidade e para uma melhoria significativa da qualidade 

do ambiente urbano local. 

A Junta de Freguesia dispõe de uma parte considerável das parcelas do território da freguesia bem 

como de alguns imóveis e mostra interesse e capacidade em investir na melhoria do aglomerado. A 

conjugação das intenções com a CMMA presentes neste plano representa uma mais valia para o 

aglomerado, devendo-se para tal tirar um devido aproveitamento da disponibilidade de solo e dos 

imóveis de pertença da Junta. Esse aproveitamento poderá ser feito através da instalação de novos 

equipamentos ou serviços públicos, ou para a criação de unidades de alojamento destinadas a 

famílias carenciadas, conforme desenvolvido no capítulo13. 

Os pontos seguintes descrevem com maior pormenor as categorias e subcategorias que 

consubstanciam o solo urbano da PSM (Póvoa de São Miguel). 
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Desenvolvimento turístico no solo urbano 

No solo urbano é admitida atividade turística, sendo a mesma incentivada, através das valências de 

alojamento ou de serviços prestados como sendo a restauração e a atividade culturais e lúdicas. 

Para além das tipologias turísticas mais comuns a implementar nestas áreas urbanas, sugere-se o 

desenvolvimento do alojamento local, e complementarmente do aproveitamento dos fogos devolutos 

para o desenvolvimento da atividade. 

 

9.5. Solo Urbanizado 

Considera-se que o solo urbano corresponde aos espaços urbanos do PDM, após ajustes resultantes 

da alteração de escala e da necessidade de adaptação decorrente dos estudos efetuados, 

abrangendo, ainda, algumas áreas de preenchimento situadas na continuidade das áreas já 

urbanizadas e apoiadas nas infraestruturas existentes. 

Ao solo urbanizado correspondem às áreas que já se encontram total ou parcialmente urbanizadas, 

nomeadamente através de operações urbanísticas, e integram as seguintes categorias e 

subcategorias funcionais adiante descritas: 

− Espaços centrais  

− Espaços residenciais:  

a) Espaços residenciais consolidados; 

b) Espaços residenciais de preenchimento. 

− Espaços de uso especial: 

a) Espaços de uso especial – equipamentos; 

− Espaços verdes: 

b) Espaços verdes de utilização coletiva; 

c) Espaços verdes de proteção e enquadramento. 

 

 

 

Espaços centrais / Espaços residenciais consolidados  
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Os espaços centrais e os espaços residenciais consolidados correspondem a áreas cuja capacidade 

de edificação já se encontra praticamente esgotada. Pretende-se com a delimitação destas áreas 

identificar o tecido urbano que deve, em primeiro lugar ser reabilitado, preenchido e consolidado 

principalmente ao nível da infraestruturação e da imagem do espaço público que se pretende 

uniforme e singular. 

As principais intervenções públicas a realizar nestas áreas têm como principais objetivos: 

− Melhorar as condições de circulação e acesso, nomeadamente através da reabilitação das vias 

existentes e criação de novas;  

− Melhorar os espaços públicos existentes, através regulamentação da promoção da qualidade dos 

espaços a prever; 

− Melhorar o serviço de equipamentos coletivos apostando na polivalência dos mesmos; 

− Melhorar as condições de habitabilidade promovendo esta zona como zona prioritária para a 

criação de projetos e programas específicos de reabilitação, contribuindo para a consolidação do 

tecido urbano existente. 

 

9.5.1. Espaços centrais  

Os espaços centrais delimitados concentram o núcleo antigo. Estes espaços distinguem-se dos 

restantes espaços residenciais consolidados pela concentração de atividades terciárias que 

desempenham funções de centralidade nomeadamente comercio e serviços.  

Sendo os espaços centrais, bem com os espaços residenciais consolidados, aqueles que concentram 

a maior ocupação e por sua vez o testemunho da origem do aglomerado, o plano define parâmetros a 

aplicar sobre o conjunto do edificado potenciando a qualificação da imagem global do aglomerado. 

Privilegiam-se as intervenções de conservação e requalificação dos edifícios existentes, a 

manutenção da traça dos edifícios tradicionais e a correção de dissonâncias. Permite-se ainda a 

construção de novos edifícios, bem como obras de ampliação e de alteração, sempre que 

respeitando as características da envolvente edificada. 

Para a realização de obras de edificação devem ser respeitadas as regras de construção 

arquitetónica de imagem tradicional, bem como as características mais marcantes da ocupação dos 

lotes nomeadamente o alinhamento das fachadas, de modo a que as frentes principais das novas 

edificações fiquem alinhadas com as frentes existentes, desde que garantam a passagem de 

infraestruturas, tais como o alargamento da rede viária (ver capítulo 12.1), e a inexistência de 
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barreiras arquitetónicas, tendo nestes casos de estudar-se um novo alinhamento. 

De forma a reforçar os eixos e dos pontos de concentração de comércio (preferencialmente ligado à 

restauração e bebidas bem como outros de âmbito local) e serviços o plano de forma indicativa e 

orientadora, assinala onde os mesmos se devem desenvolver. 

 

Figura 11 – Localização preferencial das frentes de desenvolvimento das atividades terciárias 

 

9.5.2. Espaços residenciais  

Os espaços residenciais são constituídos por áreas que se destinam maioritariamente a funções 

residenciais, integrando outros usos, compatíveis e complementares com a utilização dominante. 

Atendendo aos diferentes graus de concretização, bem como a dimensão ou função que assumem 

dentro do aglomerado, distinguiram-se dois níveis ou subcategorias funcionais de espaços 

residenciais, designadamente: 

− Espaços residenciais consolidados; 

− Espaços residenciais de preenchimento. 
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9.5.2.1Espaços residenciais consolidados 

Os espaços residenciais consolidados abrangem as zonas de crescimento agarradas às vias 

perpendiculares à via principal do crescimento do aglomerado integrando a zona de expansão 

ortogonal Poente do aglomerado. 

O uso do solo predominante nos espaços residenciais é o habitacional, incentivando-se no entanto, 

(em complemento ao incentivo, para a instalação de empreendimentos de turismo no espaço rural) a 

promoção da atividade turística, e à instalação de equipamentos de utilização coletiva mesmo que 

não previstos, no presente plano. 

As medidas a implementar na reestruturação urbanística e na proteção e edificação correspondem às 

já sintetizadas no capítulo dos espaços centrais. 

9.5.2.2Espaços residenciais de preenchimento (ERp) 

As áreas que integram os espaços residenciais de preenchimento correspondem às áreas 

intersticiais, parcelas expectantes e de fecho da estrutura urbana existente, localizando-se na 

continuidade dos espaços residenciais consolidados ou centrais e apoiadas nas infraestruturas 

existentes. A planta de zonamento identifica quatro espaços residenciais de preenchimento. 

Para estas áreas propõe-se a consolidação ocupação do tecido urbano de modo ordenado, através 

da ocupação dos lotes ou parcelas expectantes bem como da delimitação de zonas de ocupação à 

imagem das situações existentes rematando a malha urbana. Estas áreas deverão corresponder em 

termos de periodicidade ao primeiro momento de expansão do aglomerado, após o preenchimento 

dos espaços centrais e dos espaços residenciais consolidados, sem prejuízos de iniciativas 

particulares de qualidade. 

O uso preferencial para estas zonas é a habitação. 

Uma vez que estas áreas apresentam características diferentes em termos de topografia ocupação e 

parcelamento do território distinguem-se quatro espaços residenciais de preenchimento para os quais 

se indicam as características gerais de ocupação. 
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Espaço residencial de preenchimento 1 (ERp 1) 

Os espaços residenciais de preenchimento 1 localizam-se a parte noroeste da área de intrevenção e 

correspondem ao fecho da malha ortogonal existente. Têm com objetivos beneficiar as zonas 

urbanas consolidadas, estruturando e disciplinando o uso do solo, de forma a garantir a valorização 

urbana, ambiental e paisagística desta área que se encontra, em termos de imagem urbana, bastante 

degradada. 

Em relação às características de ocupação dos lotes, estes espaços deverão preferencialmente 

adotar as orientações das frentes principais da estrutura consolidada de forma a não descaracterizar 

a estrutura de frente de rua definida. No caso específico do conjunto de construções a nascente da 

via S2, a orientação das frentes principais é naturalmente para Poente.  

A ocupação dos logradouros deverá seguir as características definidas para as zonas dentro da área 

urbana.  

As operações urbanísticas a realizar no espaço residencial de preenchimento 1 deverão garantir 

continuidade da estrutura hierárquica existente e seguir o traçado das vias, aplicando as dimensões 

previstas no PU (ver capítulo 15.2.5) e na demais legislação aplicável em vigor. A realização das 

obras de conjunto do ERp 1 deverá ainda contemplar as alterações ao sistema de circulação às vias 

no bairro ortogonal poente (ver capítulo 15.2.4). 

No caso específico do conjunto de construções a nascente da via S2, as operações urbanísticas 

deverão contemplar a construção do acesso às traseiras, adotando as dimensões previstas no PU e 

na demais legislação aplicável em vigor. 

Espaço residencial de preenchimento 2 (ERp 2) 

O espaço residencial de preenchimento 2 localiza-se na parte sul do aglomerado na zona mais a 

nascente, e pode dizer-se que está dividida em duas áreas embora os critérios de dimensionamento 

sejam os mesmos. Estas áreas visam funcionar como rótulas de transição entre a malha consolidada, 

com uma estrutura parcelar de pequena dimensão e com densidades de ocupação do solo maiores, e 

as áreas cuja estrutura parcelar é de maiores dimensões e de características rurais. 

No que diz respeito à ocupação dos lotes, a frente principal das construções deverá ser adossada ao 

limite do lote na frente da rua principal previstas em sede de operação urbanística ou para o pátio, ou 

situação similar, no caso de se promover o agrupamento de edificações, na criação de praças ou 

pequenos espaços públicos de utilização coletiva. 
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A restante frente do lote deverá ser murada através de muros altos (ver capítulo 12.1), sendo os que 

confrontem com o espaço rural médios ou baixos, ou ter uma construção cuja cobertura funcione 

como terraço de forma a garantir a continuidade de fachadas na frente de rua. 

O desenho urbano deverá promover pequenos espaços públicos como por exemplo pequenos pátios, 

pracetas e largos, assentando sobre a estrutura cadastral existente, promovendo de uma forma 

articulada a linguagem espacial do núcleo antigo. 

A estrutura viária urbana a definir deverá seguir as dimensões previstas no PU (capitulo 15.2.5), e 

demais legislação em vigor aplicável. Neste caso específico a estrutura viária urbana a prever terá de 

adotar as características indicadas para os espaços centrais e residenciais consolidados conforme o 

capítulo 12.3. 

 

Espaço residencial de preenchimento 3 (ERp 3) 

A zona a sul do aglomerado, identificada como espaço residencial de preenchimento 3, corresponde 

em grande parte a uma operação de loteamento em vigor (alvará n.º1/98), sendo que, as 

características da ocupação futuras são definidas em função das características já estabelecidas no 

loteamento aprovado, nomeadamente afastamentos, alinhamentos, orientação das fachadas, etc., 

potenciando-se assim um espaço coerente e com uma imagem coesa. Deve também proporcionar-se 

a integração com o tecido urbano envolvente. 

Os lotes a definir fora do loteamento devem ter uma dimensão aproximada dos lotes definidos no 

loteamento existente. 

 

9.5.3. Espaços de uso especial - Equipamentos  

Os espaços de uso especial - equipamentos correspondem, respetivamente, às áreas já ocupadas 

por equipamentos coletivos e a áreas para as quais se propõe a instalação de novos equipamentos, 

que possam vir a ser necessários a médio longo prazo enquadrando equipamentos existentes que 

necessitam de reabilitação. 

A programação de equipamentos (desenvolvida no capítulo 14), para além do seu objetivo principal 

(distribuição equitativa dos equipamentos à população), aposta na rentabilização dos recursos pré 

existentes, ou seja na instalação de novos equipamentos em imóveis ou espaços existente e na 

polivalência dos mesmos. 
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Os espaços de uso especial - equipamentos ás áreas  correspondem delimitados na planta de 

zonamento e integra resumidamente os seguintes equipamentos: 

Equipamentos existentes: 

Educação: 

− Escola 1ºCEB (integrando o Pólo Biblioteca Municipal) – E1;  

− Salas Formação – E2; 

− Pré-escolar / Jardim de infância – E4; 

Saúde: 

− Farmácia São Miguel – E3; 

Desportivos e de lazer: 

− Sociedade Recreativa – E5;  

− Parque infantil 0-5 – E6; 

Culto: 

− Igreja de São Miguel – E7;  

− Igreja Evangélica – E8; 

Administrativos: 

− Junta da Freguesia – E9; 

Outros: 

− Multibanco – E10; 

− Posto Abastecimento Combustível – E11. 

Equipamentos existentes: a intrvir 

Desportivo e lazer: 

− P1.1. - Casa do Povo a reabilitar para funções recreativas e culturais e integração de instalações 

sanitárias de utilização pública; 

− P9 – Polidesportivo descoberto a reabilitar como espaço para atividades culturais e recreativas); 
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− P11 - Grande campo de jogos a reabilitar; 

Saúde: 

− P12 - Extensão do centro de saúde a relocalizar integrando posto de colheitas para análises; 

Equipamentos existentes a intervir Culto:  

− P6 – Cemitério a ampliar; 

Outros: 

− P10 – Posto de Correios a reabilitar com salas de formação com acesso à internet entre outros 

usos de apoio e informação podendo integrar comércio. 

− P13 - Mercado a reabilitar maximizando o potencial de utilização do espaço. 

Equipamentos propostos 

Segurança social: 

− P14 - Sede da Creche Familiar a integrar no pré-escolar / jardim de infância. 

Culto: 

− P7 - Casa Mortuária 

Outros: 

− E22 - Posto de informação.  

 

São propostos outros equipamentos  para os espaços verdes e de utilização coletiva como o Lar de 

idosos. 

 

9.5.4. Espaços Verdes 

Os espaços verdes de utilização coletiva e os espaços verdes de proteção e enquadramento 

encontram-se descritos no capítulo 10. 

9.6. Solo Urbanizável  

Considera-se que o solo urbanizável é constituído pelas áreas que carecem de infraestruturação ou 

áreas cuja ocupação já exista e necessitem de uma remodelação profunda. O solo urbanizável 
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encontra-se dividido nas seguintes categorias funcionais: 

− Espaços residenciais propostos; 

− Espaços de atividades económicas propostos: 

a) Espaços de atividades económicas propostos - Indústria e armazéns; 

b) Espaços de atividades económicas propostos - Terciário; 

c) Espaços de atividades económicas propostos - Agropecuária. 

− Espaços verdes de proteção e enquadramento propostos: 

a) Espaços verdes de proteção e enquadramento propostos – Tipo I; 

b) Espaços verdes de proteção e enquadramento propostos – Tipo II; 

 

9.6.1. Espaços residenciais propostos (ER) 

Aos espaços residenciais em solo urbanizável correspondem a uma única área localizada a sul do 

aglomerado nas traseiras dos edifícios da Rua de Moura, a sul da via L1. Esta área de expansão tem 

como objetivo fazer o remate da malha urbana, possibilitando desta forma construção habitacional 

nas parcelas limítrofes do aglomerado de cariz rural. 

Em termos temporais, a ocupação destas zonas deverá ser posterior aos espaços residenciais de 

preenchimento do solo urbano existente acima identificadas. 

 

9.6.2. Espaços verdes de proteção e enquadramento propostos 

Os espaços verdes de proteção e enquadramento propostos do solo urbanizável encontram-se 

descritos no capítulo 10. 

 

9.6.3. Espaços de atividades económicas propostos 

As atividades económicas na Póvoa de S. Miguel encontram-se um pouco espalhadas por toda a 

aldeia sobre a forma de pequenas e micro empresas familiares. Mais de 60% dos espaços dedicados 

a atividades produtivas e sociais com impacto na criação de emprego, estão afetas ao setor primário. 

Uma parte significativa destes espaços dedica-se à atividade produtiva direta, nomeadamente de 

horticultura e de produção pecuária e localizam-se na sua maioria em zonas urbanas periféricas. 
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A indústria, que se destina ao ramo alimentar, (fabrico de pão, de bolos, de queijos e um entreposto 

da Cooperativa de Azeite de Moura e Barranco) corresponde também a uma percentagem 

significativa das atividades desenvolvidas na aldeia. 

Os espaços de atividade económicas delimitados correspondem às áreas vocacionadas para a 

implementação de atividades diferenciadas com especiais necessidades de afetação e organização 

do espaço urbano. Assim distinguiram-se três subcategorias funcionais de espaços de atividades 

económicas, distinguindo-se pela actividade predominante, designadamente: 

a)Espaços de atividades económicas propostos - Indústria e armazéns; 

b)Espaços de atividades económicas propostos - Terciário; 

c)Espaços de atividades económicas propostos - Agropecuária. 

Para além da identificação na planta de zonamento das grandes áreas afetas às atividades 

industriais, na planta da situação existente encontram-se identificadas as áreas afetas às atividades 

não habitacionais, atualizados relativamente a fase de caracterização. 

 

9.6.3.1Espaços de atividades económicas propostos - Indústria e armazéns (EAE1) 

Os espaços de atividades económicas propostos - indústria e armazéns delimitados localizam-se a 

sul/poente do aglomerado. Apresentando já alguma ocupação com armazéns e um lagar, esta área 

destina-se à implementação de unidades indústrias, armazéns e outras funções que não se adeqúem 

a uma integração nos espaços residenciais. As atividades comerciais apenas se devem admitir 

quando associadas à actividade principal industrial. 

As áreas a implementar devem ter um tratamento adequado através da criação de corredores verdes 

contíguos aos limites dos lotes com o intuito de minimizar o impacto dos usos que podem trazer à 

função residencial predominante da aldeia. (ver capítulo 16.1.4) 

 

9.6.3.2Espaços de atividades económicas propostos – Terciário (EAE2) 

Os Espaços de atividades económicas propostos - terciário destinam-se à criação de um pequeno 

parque empresarial que reúne-a condições para dar resposta a uma oferta de serviços qualificada e 

que não encontre a resposta necessária nos restantes espaços do solo urbano.  

A designação de terciário corresponde ao uso preferencial para esta área, no entanto admite-se a 
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localização de unidades industriais. Os espaços de atividades económicas propostos – terciário 

distinguem-se dos anteriores espaços de atividades económicas propostos - indústria e armazéns, 

pelas dimensões de lotes mais reduzidas (admitindo-se aqui apenas áreas ate 600m2) que e pela 

estrutura de funcionamento que se pretende para esta área. 

A área de terciário destina-se, preferencialmente, a usos de serviços nomeadamente espaços de 

escritórios individuais ou partilhados em termos de meios humanos e técnicos, ou de espaços 

comerciais que exijam áreas de grande dimensão das quais se excluem a instalação de actividades 

de restauração e bebidas. (ver capítulo 0) 

 

9.6.3.3Espaços de atividades económicas propostos - Agropecuária (EAE3) 

Os espaços de atividades económicas propostos - agropecuária situam-se na zona norte da área de 

intervenção. Atualmente encontram-se ocupados com construções precárias, muitas das quais 

funcionando como armazéns ou usos relacionados com animais, incluindo suinicultura, e sofrem por 

isso de fortes problemas de salubridade. As atividades que ocorrem nesta área desempenham um 

papel importante ao nível da economia local e estão muito relacionadas com as características do 

aglomerado e com a própria população residente. Pretende-se para esta área a regularização do uso 

existente, desenvolvendo as condições necessárias para uma utilização adequada, nomeadamente 

através da infraestruturação (principalmente no tratamento adequado dos efluentes), implementação 

de medidas de minimização do impacto visual (através de uma cortina arbórea) etc.. Esta zona conta 

com uma área de expansão para norte e poente a fim de albergar as restantes áreas existentes com 

o mesmo uso, junto às áreas dominantemente residenciais e que se consideram incompatíveis com 

as mesmas. 

No âmbito do desenvolvimento dos espaços que compõem o solo urbano e urbanizável tratados nos 

capítulos anteriores, para além dos parâmetros e normas de edificação constantes no capítulo 11, a 

relação da construção com o espaço público é um dos principais elementos a ter em conta na 

definição da imagem urbana pretendida, assim foram estabelecidos parâmetros tais como, 

alinhamentos, relação do edificado com os limites dos lotes /parcelas, ocupação dos logradouros para 

estas áreas especificas, integradas no capítulo 12.1, bem como as constantes no capitulo 10 

seguinte. 
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9.6.3.4Área afeta a Infraestruturas propostas/ espaços canais 

As infraestruturas existentes encontram-se descritas no capítulo 15 deste relatório. 

 

10. ESTRUTURA ECOLÓGICA  

O DL 380/99 de 22 de setembro, na sua redação atual, estabelece o Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) estipula que a estrutura ecológica constitui um dos 

“recursos territoriais” a identificar no âmbito dos instrumentos de gestão territorial (artigo 10.º), 

correspondendo às “áreas, valores e sistemas fundamentais para a proteção e valorização ambiental 

dos espaços rurais e urbanos, designadamente as áreas de reserva ecológica” (artigo 14º.). A carta 

da estrutura ecológica do aglomerado é um dos elementos obrigatórios que acompanham o presente 

PU (Portaria 138/2005, de 2 de fevereiro), constituindo uma base fundamental para o desenho e 

estruturação do modelo territorial proposto. 

Fundamentada nas análises apresentadas nos estudos de caracterização do PU, a estrutura 

ecológica irá abranger o conjunto de espaços, localizados fora e dentro do perímetro urbano, de 

importância prioritária para o funcionamento dos sistemas naturais e humanizados que asseguram a 

biodiversidade, o equilíbrio e a sustentabilidade do território. Assim, a “Estrutura Ecológica 

Fundamental” na área do Plano será constituída pelos seguintes sistemas: 

1. Corredores de circulação hídrica e atmosférica, fundamentais para a prevenção de riscos de cheias 

e para a amenização do clima; 

2. Corredores potenciais para fluxos biológicos; 

3. Solos de maior aptidão agrícola; 

4. Áreas de cabeceira dos cursos de água; 

5. Solos que apresentam risco de erosão elevados; 

6. Principais áreas arborizadas que contribuem para beneficiar as condições de conforto climático; 

7. Marcas de humanização com valor cultural. 

De modo a potenciar, no interior do perímetro urbano, a articulação coerente do conjunto das 

componentes referidas e a continuidade dos ecossistemas, foi ainda definida uma “Estrutura 
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Ecológica de Integração”, exclusivamente em solo urbano: 

8. Praças e corredores arborizados de circulação viária, pedonal ou cliclável; 

9. Faixas não edificadas de Espaço verdes de proteção e enquadramento a vias ou a outras 

componentes do tecido urbano. 

Assim foram identificadas as áreas que constituem a estrutura contínua que assegura a valorização 

das potencialidades biofísicas, a prevenção de riscos, a preservação dos valores existentes e, num 

sentido mais lato, a qualidade ambiental e paisagística da área do PU. Embora com funções 

diversificadas, estes espaços interagem no seu conjunto e abrangem, essencialmente, solos não 

impermeabilizados. 

Em resumo, a Estrutura Ecológica da área do PU é composta pelas seguintes áreas: 

Estrutura Ecológica em Solo Rural 

Estrutura Ecológica Fundamental Sistemas 
abrangidos 

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal integrando áreas da Reserva Ecológica Nacional 1, 2, 3, 4, 5 e 7 

Estrutura Ecológica Urbana 

Estrutura Ecológica Fundamental Sistemas 
abrangidos 

Espaços verdes de proteção e enquadramento propostos – Tipo I 3 e 7 

Espaço verdes de utilização coletiva (*1) 5 e 6 

(*1) que correspondem à mata da praça de touros, mata da zona nascente e parque da aldeia.  

 

Estrutura Ecológica de Integração Sistemas 
abrangidos 

Espaços verdes de proteção e enquadramento existentes (solo urbanizado)  

Espaços verdes de proteção e enquadramento propostos – Tipo II (solo urbanizável) 

 

9 

Espaço verdes de utilização coletiva 8 

 

Em complemento da estrutura ecológica agora definida, passível de uma quantificação minimamente 

fiável, existe um conjunto de áreas que constituem uma estrutura “complementar”, que reforça a 



Fase 2_Propostade Plano  
[Vol.1_Relatório da Proposta] 

 

 

71 

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  

articulação da estrutura fundamental e de integração no solo urbano, delimitados na categoria de 

espaços verdes. 

Para além das áreas identificadas na planta de zonamento, existem outros que contribuem para o 

reforço da estrutura ecologia, e ainda os espaços que estão dependentes da concretização dos, 

projetos e operações urbanísticas a desenvolver nos espaços de preenchimento e de expansão: 

− Arruamentos ou outros espaços públicos arborizados/ajardinados, a prever nos espaços de 

preenchimento do solo urbanizado e no solo urbanizável; 

− Logradouros privados, existentes ou a constituir no tecido urbano existente de preenchimento ou 

em solo urbanizável. 

Os condicionamentos e os parâmetros de ocupação e de utilização do solo integrado na estrutura 

ecológica encontram-se definidos para cada categoria e subcategoria funcionais, bem como nas 

servidões e restrições de utilidade pública legalmente instituídas. Deste modo, fica assegurada “a 

compatibilização das funções de proteção, regulação e enquadramento com os usos produtivos, o 

recreio e o bem-estar das populações” (artigo 10.º do RJIGT). 

A delimitação da estrutura ecológica urbana teve por base os seguintes objetivos: 

− A proteção e valorização dos sistemas naturais integrados no perímetro urbano; 

− A disponibilização de espaços de recreio e lazer para a população; 

− A amenização das condições climáticas que induzem maior desconforto humano ao ar livre; 

− O enquadramento paisagístico de vias e outros espaços associados à malha edificada; 

− A qualificação de outros espaços que contribuem para a estruturação do tecido urbano e sua 

valorização ambiental e paisagística; 

− A qualificação global da imagem da aldeia. 

Os espaços verdes identificados correspondem às áreas já identificadas com tendo funções de 

equilíbrio ecológico. Em função do uso dominante a que se destinam, os espaços que constituem a 

estrutura verde da Póvoa de S. Miguel acolhem atividades ao ar livre de recreio, lazer, desporto e 

cultura, agrícolas ou florestais. Assim a categoria funcional de espaços verdes encontra-se dividida 

nas seguintes subcategorias: 

− Espaços verdes de utilização coletiva; 

− Espaços verdes de proteção e enquadramento (existentes do solo urbanizado e propostos do solo 

urbanizável). 
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10.1. Espaços verdes de utilização coletiva 

A rede de espaços verdes de utilização coletiva, identificada na planta de zonamento, é constituída 

por áreas equipadas e infraestruturadas ou a equipar e infraestruturar que asseguram uma forte 

articulação com o meio natural e que se destinam predominantemente a uma utilização de recreio e 

lazer da população. 

Os espaços verdes e de utilização coletiva são ou devem ser integradas no domínio público e ser 

objeto de projetos específicos de intervenção no espaço público. 

A gestão e manutenção dos espaços verdes e de utilização coletiva é da responsabilidade do 

Município. 

Os espaços verdes e de utilização coletiva de maior dimensão da área do PUPSM constituem os 

espaços arborizados ou a arborizar com, os quais devem possuir equipamentos lúdicos, 

infraestruturas e mobiliário urbano que possibilitem a estadia confortável de pessoas ao ar livre e 

fomentem atividades diversificadas de recreio e lazer para todas as faixas etárias da população. 

Os espaços verdes e de utilização coletiva podem integrar equipamentos coletivos, nomeadamente 

nas áreas identificadas da Mata da praça de touros (P20) e a área a identificada como Parque da 

aldeia (P15). 

Correspondem às seguintes áreas predominantemente não impermeabilizadas, existentes ou a 

equipar para a Póvoa de S. Miguel: 

− Espaços verdes de utilização coletiva - Requalificação da Mata da Praça de Touros (P20)2; 

− Espaços verdes de utilização coletiva - Construção do Parque da Aldeia(P15); 

− Espaços verdes de utilização coletiva - Instalação da Mata da Zona Nascente(P16). 

A Mata da Praça de Touros, constituída essencialmente por eucaliptos, é atualmente o único espaço 

arborizado com dimensão assinalável na área do PU. Por se encontrar subaproveitado face às suas 

potencialidades para atividades de recreio e lazer, a requalificação desta área engloba, entre outras 

intervenções, a disponibilidade de área para a realização de feiras, a criação de um circuito de 

manutenção, a instalação de mobiliário urbano diverso, incluindo novas mesas para merendas, e a 

diversificação das espécies arbóreas existentes. A Requalificação desta área deve ainda articular-se 

                                                
2
 Identificação do numero de projeto/ficha de projeto. 
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com o projeto a desenvolver para a criação do equipamento Lar de Idosos também com valências de 

centro de dia e apoio domiciliário (P8). 

 

Figura 12 – Atual mata de eucaliptos na envolvente da Praça de Touros, parte norte. 

As duas áreas verdes propostas localizam-se em terrenos de declive muito acentuado na zona norte 

da atual malha edificada, que apresentam grandes limitações para a implantação de construções, 

infraestruturas viárias ou outros elementos normalmente associados a processos de urbanização. 

Acresce-se que, atendendo à natureza dos terrenos e ao escasso coberto vegetal existente, os riscos 

de erosão são elevados, pelo que os solos deverão ser estabilizados através da constituição de um 

revestimento vegetal mais adequado e que incluirá a sua arborização densa. 

Atendendo à maior dimensão e centralidade do futuro Parque da Aldeia, este poderá possuir algumas 

áreas verdes com caráter mais “artificial”.. De modo a dinamizar a utilização deste espaço, 

colmatando simultaneamente a carência em espaços de encontro e lazer da população jovem, o 

Parque da Aldeia deverá possuir equipamentos de recreio destinados a esta faixa etária. 

 

Figura 13 – Encosta onde se localizará o Parque da Aldeia 
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Para a área designada por Mata da Zona Nascente, preconiza-se um nível de infraestruturação 

bastante inferior, possibilitando um aspeto mais “naturalizado” relativamente aos outros espaços 

verdes referidos. A proposta para esta área consiste, essencialmente, na sua arborização densa e na 

construção de um caminho pedonal de ligação entre a Rua do Alto da Vila e a via S3. 

 

Figura 14 – Encosta onde se localizará a Mata da Zona Nascente 

As restantes áreas que integram esta subcategoria correspondem aos espaços exteriores públicos de 

menor dimensão, existentes ou a criar, onde se pretende criar ou reforçar funções de centralidade, 

possibilitando locais de encontro e estadia aprazíveis, com as melhores condições de conforto 

climático possíveis e de fácil acessibilidade, mesmo para pessoas com mobilidade reduzida. 

− Espaços verdes de utilização coletiva – Construção da Praça Central (P1.2)3; 

− Espaços verdes de utilização coletiva – Requalificação do Largo na Rua do Lagar (P221); 

− Espaços verdes de utilização coletiva – Reabilitação do Largo da Rua da Estrela (P18); 

− Espaços verdes de utilização coletiva – Reabilitação do Largo do Poço (P19); 

− Espaços verdes de utilização coletiva – Requalificação do Espaço Envolvente da Igreja (P1.3). 

                                                
3
 Identificação do numero de projeto/ficha de projeto. 
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Figura 15 – Largo da Rua da Estrela 

 

Figura 16 – Largo da Rua do Lagar 

 

Figura 17 – Largo do Poço 

A qualificação funcional, paisagística e ambiental destes espaços públicos implicará, entre outras 

intervenções, a plantação de árvores de ensombramento, a construção de pavimentos e a eliminação 

de eventuais barreiras arquitetónicas existentes, a instalação de mobiliário urbano diverso e a devida 

infraestruturação com sistemas de iluminação, drenagem pluvial e abastecimento de água.  

A descrição pormenorizada das intervenções acima indicadas encontra-se apresentada nas 

respetivas fichas de projeto que integram o programa de execução. 
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10.2. Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento (existentes /propostos) 

Os espaços verdes de proteção e enquadramento constituem espaços de edificação condicionada, 

que visam os seguintes objetivos específicos: 

− A salvaguarda dos solos com maior aptidão agrícola que ocorrem no interior do perímetro urbano; 

− A proteção e valorização dos corredores naturais de drenagem hídrica; 

− A integração e enquadramento de vias e percursos pedonais ou cicláveis; 

− O adequado enquadramento de outros espaços intersticiais no tecido urbano não vocacionados 

para a edificação; 

− - A reserva de espaços que a atual dinâmica do aglomerado não justifica a respetiva urbanização 

mas que no futuro, fundamentadamente, e mediante alteração do PU podem ser equacionados 

para expansão do aglomerado (espaços verdes de proteção e enquadramento propostos tipo II da 

zona sul do aglomerado). 

Os solos com maior aptidão agrícola correspondem a espaços situados ao longo da linha de água 

que atravessa a área de intervenção do PUPSM, entre os espaços de atividades económicas - 

agropecuária e os espaços residenciais consolidados, embora vocacionados para funções produtivas, 

foram integradas no perímetro urbano da Póvoa de S. Miguel por razões de coerência/continuidade 

do tecido urbano e de programação de infraestruturas devido às suas especificidades. Desta forma 

para os espaços verdes de enquadramento propostos (do solo urbanizável) distinguiram-se dois 

tipos: 

− Espaços verdes de proteção e enquadramento propostos – Tipo I; 

− Espaços verdes de proteção e enquadramento propostos – Tipo II; 

Assim os espaços do Tipo I à imagem dos espaços de vocação agrícola da categoria de solo rural 

devem ser aproveitados como áreas de produção para hortas e pomares. 
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Figura 18 - Espaços verdes de proteção e enquadramento propostos – Tipo I 

Os restantes espaços integrados nos espaços verdes de proteção e enquadramento do tipo II, 

deverão ser predominantemente arborizados.  
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11. SÍNTESE DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS4 

Altura da 
fachada 

Índice de 
utilização 

bruto 

Índice de 
utilização 
liquido (ao 

lote) 

Área de 
construção 

Índice de 
ocupação 

Índice de 
impermeab

ilização 

SOLO URBANO 
(af) [m] 

Número de 
pisos 

Iub Iul Ac [m2] Io Iimp 

Espaços centrais  7 2  - 1,2 350 - 0,80 

Espaços residenciais        

 Espaços residenciais consolidados 7 2 - 1,2 350 - 0,80 

 Espaços residenciais de preenchimento 7 2 0,8 1,0 450 - 0,80 

Espaços de uso especial - equipamentos 7 2 - - - - 0,70 

SOLO URBANIZÁVEL        

Espaços residenciais propostos 7 2 0,5 - - - 0,50 

Espaços verdes de protecção e enquadramento7 6,5 1 0,06 - - - 0,70 

Espaços para atividades Económicas propostos        

Espaços de atividades económicas propostos - indústria e 
armazéns  8 - - - - 0,70 0,80 

Espaços de atividades económicas propostos - Terciário 8 - - - - 0,70 0,80  

Espaços de atividades económicas propostos - Agropecuária  7,5  - - - - 0,40 0,55 

A leitura deste quadro não esgota a regulamentação aplicável nomeadamente em teremos de excepções e de condicionamentos também aplicáveis. 
 

Quadro 6 - Quadro síntese dos indicadores urbanísticos gerais do PUPSM para o Solo Urbano 

                                                
4
 Não dispensa a consulta integral do regulamento 
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12. ARQUITETURA E URBANISMO 

O presente capítulo corresponde à descrição das características e indicação das orientações e regras 

de composição a tomar relativamente a alguns componentes da edificação e do paisagismo. Algumas 

destas indicações não são vinculativas mas meras orientações. 

As prescrições obrigatórias constam simultaneamente do regulamento do plano. 

12.1. Alinhamentos, limites aos lotes/parcelas 

A relação da construção com o espaço público é um dos principais elementos caracterizadores da 

imagem urbana, desta forma, foram estabelecidos parâmetros, por categoria de espaço, relativos aos 

alinhamentos, relação do edificado com os limites dos lotes /parcelas, ocupação dos logradouros, 

(entre outros abordados nos capítulos referentes ás categorias de espaço). 

De um modo geral os parâmetros estabelecido s assentam nos seguintes princípios, contudo 

algumas áreas apresentam especificidade que estão espelhadas nos quadros: 

− A frente principal das construções deverá ser adossada ao limite do lote, de forma a garantir uma 

continuidade no alinhamento de fachadas pré existente;  

− Sempre que se verifique que o alçado principal não ocupa a totalidade da frente de lote, a restante 

frente deverá ser murada através de muros altos, de forma a garantir a dita continuidade; 

− As traseiras dos lotes deverão ser constituídas por muros altos ou no caso em que estas zonas 

sejam contíguas com o espaço rural o muro deve ser médio ou baixo e os logradouros plantados 

com árvores de fruto ou tratados como uma continuidade dos espaços rural, criando uma cortina 

verde de enquadramento, estabelecendo um fecho adequado à imagem pretendida. 

 

Alinhamento  
Os alinhamentos da frente de rua devem ser mantidos sempre que tal não prejudique a passagem de 

infraestruturas e a garantia de inexistência de barreiras arquitetónicas, com exceção do ERp3,que à 

imagem do loteamento pré existente deve ter um afastamento frontal de 3m; 

EC/ ERc / ERp1 / 

ERp2 / ERp3  

Afastamento frontal das construções 5m; ER / EAE 1 / EAE 2/ 

EAE 3 
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Limites dos lotes/parcelas  
No caso da fachada da nova construção não corresponder à totalidade da frente do lote a restante frente 

do lote deve ser murada; 
EC/ ERC  

As fachadas dos edifícios principais devem localizar-se preferencialmente junto da via principal de 

acesso, excetuando-se as situações de dupla frente resultante de operações de destaque, nas quais se 

devem localizar preferencialmente junto das vias de acesso mais próximas, salvaguardando o espaço 

necessário para a implantação das vias de acesso local no caso de estas virem a ser necessárias. 

No caso da fachada da nova construção não corresponder à totalidade da frente do lote a restante frente 

do lote deve ser murada; 

ERp1 / ERp2 / 

ERp3 / ER  

Muros  

Muros altos (com exceção dos espaços identificados como ERp3 e das zonas contíguas ao espaço rural 

em que estes devem ser médios ou baixos); 

EC/ ERc / ERp1 / 

ERp2 / ERp3 /  

Muros médios ou baixos; ER 

Muros altos. EAE 1 / EAE 2 / 

EAE 3 

 

Logradouros  
Os logradouros dos lotes contíguos ao espaço rural devem ter um tratamento integrado criando uma 

cortina verde de enquadramento. 
EC/ ERc / ERp1 / 

ERp2 / ERp3 / ER / 

EAE 1 / EAE 2 / 

EAE 3 

 

Legenda: 
EC – espaços centrais / ERc – Espaços residenciais consolidados / ERp – Espaços residenciais de preenchimento. / ER - 

Espaços residenciais ( do solo urbanizado) / EAE 1 – Espaços de atividades económicas - Indústria e Armazéns / EAE 2 - 

Espaços de atividades económicas – Terciário / EAE 3 - Espaços de atividades económicas - Agropecuária.  

Muros altos – alinhados pelo beirado ou platibanda, nunca ultrapassando 1 piso; 

Muros médios – alinhados pelo limite superior dos vãos nunca ultrapassando 1 piso; 

Muros baixos – alinhados pelo limite inferior dos vãos nunca ultrapassando 1 piso. 

Quadro 7 – Parâmetros relativos aos alinhamentos, relação do edificado com os limites dos lotes /parcelas, ocupação 
dos logradouros. 

 

12.1.1. Muros e vedações 

No âmbito das propostas de qualificação da imagem da aldeia, destaca-se o importante papel 

atribuído neste plano aos muros de delimitação das propriedades. De facto, a Póvoa de S. Miguel 

insere-se numa região do Baixo Alentejo onde presença de muros em alvenaria de pedra seca é (ou 

foi) uma constante na paisagem rural, incluindo no interior dos pequenos aglomerados populacionais. 
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Curiosamente, a existência de muros continua a ser bem notória na Póvoa de S. Miguel, embora 

atualmente como um dos principais, senão o principal, elemento desvalorizador da paisagem. Esta 

situação deve-se ao facto de se terem substituído os materiais e técnicas construtivas tradicionais por 

alvenarias de tijolo ou de blocos de betão, a que se acresce a falta de cuidado (ou motivação) em 

executar o devido acabamento com reboco e pintura. 

Na estratégia de intervenção definida para a Póvoa de S. Miguel, considera-se que os muros deverão 

continuar a ocupar um lugar de relevo na imagem da aldeia, constituindo o principal elemento de 

“fronteira” entre os espaços públicos e os logradouros privados. Neste contexto, foi definida 

regulamentação que permita orientar as intervenções no sentido de: 

− Preservar e recuperar os muros tradicionais construídos em alvenaria de pedra seca; 

− Melhorar a aparência estética dos atuais muros em alvenaria de tijolo/betão; 

− Parametrizar as dimensões, materiais e acabamentos exteriores dos novos muros a construir; 

− Promover, no solo rural e nos espaços vocacionados para utilização agrícola integrados no 

perímetro urbano, a utilização da técnica construtiva tradicional, designada por “alvenaria de pedra 

seca ou alvenaria insonsa”. 

 

Figura 19 – Exemplo de muro de xisto autoportante  

(construído em pedra seca com o capeamento em pedras de grandes dimensões, que conferem grande estabilidade à 

estrutura). 

Fonte: “Gramáticas de Pedra – Levantamento de Tipologias de Construção Murária”, da autoria de Gabriella Casella, edição do 

Centro Regional de Artes Tradicionais, Porto 2003. (levantamento realizado na freguesia de Aldeia da Luz, concelho de 

Mourão) 
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Importa salientar que a implementação de medidas de reabilitação dos muros da aldeia está sujeita a 

diversas dificuldades, designadamente decorrentes dos custos associados aos trabalhos de reboco e 

pintura de paramentos em tijolo e à recuperação ou construção de alvenarias em pedra. Acresce-se 

que, devido ao cada vez menor número de artífices/pedreiros com conhecimento prático das técnicas 

tradicionais de construção, é previsível uma tendência para recorrer a soluções mais “expeditas” de 

construção, designadamente através do revestimento superficial de paredes em alvenaria de tijolo 

com lajes de pedra “importada” de outras regiões de Portugal ou, mesmo do estrangeiro. 

Neste contexto, seria conveniente a promoção de ações de sensibilização da população local para a 

importância dos muros de delimitação das propriedades enquanto elementos do património cultural e 

paisagístico da aldeia. Associada a esta medida, deverão ser disponibilizados apoio técnico e 

incentivos financeiros a obras de recuperação/beneficiação dos muros existentes. (ver projeto P2 

constante do Programa de Execução). 

 

12.2. Anexos 

A imagem dos anexos deve ser harmonizada com a da construção principal utilizando-se tanto 

quanto possível o mesmo tipo de materiais e cores. 

 

12.3. Reabilitação de espaços público 

Tendo em considerando as carências e deficiências diagnosticadas na fase anterior do PUPSM, é 

proposta a qualificação funcional e paisagística da generalidade dos arruamentos estruturantes e 

espaços adjacentes do domínio público localizados no tecido urbano consolidado do núcleo antigo 

(correspondente à parte central e Poente da aldeia). 

Pretende-se com a implementação de medidas de reabilitação do espaço público o seguinte: 

− Reabilitar o espaço público do núcleo antigo; 

− Regularização e melhoria das infraestruturas básicas. 

Alguns espaços verdes e de utilização coletiva serão objeto de projetos específicos de intervenção no 

espaço público. 

Os restantes espaços exteriores, nomeadamente os indicados na figura seguinte, devem igualmente 

ser alvo de intervenções que, para além da beneficiação do seu enquadramento visual, possibilitem a 
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melhoria das condições de conforto e segurança dos peões, designadamente através das seguintes 

ações: 

− Ordenamento da circulação viária e do estacionamento automóvel, de acordo com os perfis da 

rede viária definidos no PU; 

− Nos outros arruamentos de acesso local o perfil deverá ser definido “caso a caso” consoante os 

constrangimentos verificados, privilegiando-se a circulação pedonal em detrimento da viária e 

eliminando-se eventuais barreiras arquitetónicas (por exemplo, degraus de acesso a edifícios) ou 

outras situações de risco para os peões (por exemplo, valas de drenagem de águas pluviais); 

− Requalificação geral dos pavimentos incluindo, quando necessário, repavimentações; 

− Arborização dos arruamentos (sempre que exista espaço disponível), permitindo o 

ensombramento dos percursos pedonais e a constituição de corredores “verdes” integrados na 

estrutura ecológica urbana; 

− Instalação de mobiliário urbano ao longo dos arruamentos (papeleiras, alguns bancos, recipientes 

para recolha seletiva de lixos); 

− Renovação do sistema de iluminação pública, quando necessário; 

− As pavimentações deverão estar articuladas com as intervenções de beneficiação do sistema de 

drenagem pluvial e de infraestruturas subterrâneas (abastecimento de água e drenagem de águas 

residuais) propostas para a rede viária. No caso dos outros arruamentos de acesso local, o 

sistema de drenagem deverá ser desenvolvido em simultâneo com a definição do respetivo perfil 

transversal tipo da via. 

Considera-se que nestes projetos deveria privilegiar-se sempre que técnica e economicamente viável, 

a utilização de materiais tradicionais da região. 

Como tal pode vir a ser tecnicamente ou financeiramente impossível de acordo com os objetivos 

traçados e os condicionalismos ambientais nomeadamente acústicos. Neste sentido podem ser 

aceites projetos que recorram à utilização de outros materiais, desde que enquadrados na imagem 

proposta pelo plano. 

 

12.4. Corredores verdes de proteção 

A definição de corredores verdes de proteção, destina-se a assegurar ligações da estrutura ecológica 

dentro do tecido urbano e minimizar o impacto dos usos que podem trazer incómodos à função 
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residencial predominante da aldeia. 

Neste sentido devem ser delimitadas faixas verdes de proteção e enquadramento em algumas vias e 

em áreas destinadas a indústria e armazéns. 

As operações urbanísticas a efetuar para os espaços de atividade económicas principalmente na 

zona sudoeste (industrial) e noroeste (agropecuária) da aldeia, devem considerar a implementação 

de corredores verdes densamente arborizadas junto às vias. Para além de garantir o adequado 

enquadramento paisagístico das infraestrutura viárias e das edificações associadas aos usos 

específicos dessas áreas, esta cortina arbórea permitirá igualmente atenuar eventuais impactes 

visuais e sonoros e de odores no tecido urbano adjacente. 

 

12.5. Vegetação 

Enquadrada numa estratégia de conservação da integridade genética do património biológico 

autóctone, de minimização do consumo de água para rega e de controle dos custos de manutenção 

dos espaços arborizados ou ajardinados, a seleção das espécies vegetais a utilizar, quer nos 

espaços de gestão pública quer nos logradouros privados, deverá atender aos seguintes princípios: 

− As espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas a utilizar deverão possuir boa adaptação às 

características edafo-climáticas locais; 

− Deverá recorrer-se preferencialmente a plantas autóctones da região ou, quando exóticas5, 

tradicionais na paisagem do Baixo Alentejo; 

− A introdução de vegetação, através de plantações ou de sementeiras, deverá cumprir as 

disposições constantes no Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro, designadamente no 

respeitante à utilização de espécies vegetais invasoras6. 

Com o objetivo de garantir a eficácia das propostas do PU relativas à estrutura verde urbana, importa 

ainda definir as tipologias gerais da vegetação a instalar, sobretudo ao nível do estrato arbóreo, que 

melhor se adequam às funções e ambiências pretendidas para os diferentes espaços considerados. 

Assim, sem prejuízo de outras indicações que venham a ser definidas pelos serviços competentes da 

Câmara Municipal, deverá ter-se em consideração as seguintes recomendações: 

                                                
5
 Entende-se por espécies exóticas aquelas que não são indígenas/autóctones da área em questão. 

6
 Espécie da flora ou da fauna não originária de um determinado território e nunca aí registada como ocorrendo naturalmente e 

com populações autossustentadas durante os tempos históricos; 
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− A arborização de arruamentos ou de outros espaços de utilização pública de pequena dimensão 

deverá ser realizada com espécies de folha caduca ou persistentes de pequeno porte (como as 

laranjeiras), de modo a permitir o adequado ensombramento durante o verão e boas condições de 

insolação e luminosidade nos meses de inverno; 

− A utilização de relvados e de outras espécies ornamentais que exijam a criação de sistemas de 

rega deverá ser limitada aos locais de maior intensidade de utilização; 

− As áreas e faixas verdes destinadas predominantemente a funções de proteção e enquadramento 

não deverão possuir espécies vegetais cuja manutenção não dependa da instalação de sistemas 

de rega; 

− As cortinas arbóreas a constituir nas faixas de proteção e enquadramento deverão possuir uma 

elevada percentagem de espécies de folha permanente, de modo a garantirem durante todo o ano 

o efeito de barreira visual e acústica pretendido; 

− A vegetação de proteção e valorização das linhas de drenagem natural deverá ser a característica 

das margens das ribeiras de regime torrencial da região, designadamente o Amieiro (Alnus 

glutinosa), o Catapereiro (Pyrus communis subsp. bourgaeana) ou os Choupos (Populus spp.) ao 

nível arbóreo e o Loendro (Nerium oleander), o Tamujo (Flueggea tinctoria), a Roseira-brava 

(Rosa canina) e a Salsaparrilha-do-reino (Smilax aspera) ao nível arbustivo. 

Indicam-se, a título meramente exemplificativo, algumas espécies arbóreas autóctones ou 

características da paisagem da região passíveis de plantação na área intervenção do PUPSM. 

− Azinheira – Quercus rotundifolia; 

− Carrasco – Quercus coccifera; 

− Catapereiro – Pyrus communis subsp. bourgaeana; 

− Cipreste-comum – Cupressus sempervirens; 

− Cipreste – Cupressus sempervirens forma horizontalis; 

− Laranjeira-azeda – Citrus aurantium; 

− Medronheiro – Arbutos unedo; 

− Oliveira – Olea europaea var. europaea; 

− Palmeira-das-Canárias – Phoenix canariensis (apenas em situações pontuais); 

− Plátano – Platanus orientalis var. acerifolia; 

− Sobreiro – Quercus suber; 
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− Zambujeiro – Olea europaea var. sylvestris. 

Na arborização de arruamentos urbanos ou em outros espaços de caráter mais artificializado, sugere-

se ainda a plantação das seguintes espécies exóticas ornamentais: 

− Acácia-do-Japão – Sophora japonica; 

− Araucária-de-Norfolk – Araucaria heterophylla; 

− Grevília – Grevillea robusta; 

− Olaia – Cercis siliquastrum; 

− Pimenteira-bastarda – Schinus molle. 

 

13. POPULAÇÃO EXISTENTE/TENDÊNCIAS 

A população atualmente existente no aglomerado da Póvoa de São Miguel, de acordo com as 

informações provenientes dos dados definitivos dos Censos 2011, é de 770 habitantes e de 888 no 

total da freguesia. Em 2001, os censos indicavam 889 habitantes para o aglomerado e 1094 para a 

freguesia. 

Relativamente ao aglomerado em 2001 existiam mais 119 habitantes do que atualmente, o que 

resulta numa taxa de variação de -13,39 nos últimos 10 anos. A variação na freguesia apresenta-se 

ainda maior resultante numa taxa de variação de -18,83 nos últimos 10 anos. 

População Residente Total 
FREGUESIA 

2001 2011 % 

Amareleja 2763 2564 -7,20 

Residual 107 82 -23,36 

Póvoa de São Miguel 1094 888 -18,83 

Residual 86 35 -59,30 

Safara 1167 1078 -7,63 

Residual 54 19 -64,81 

Moura (Santo Agostinho) 4475 4344 -2,93 

Residual 153 243 58,82 

Machados 29 12 -58,62 

Montalvo 60 24 -60,00 

Santo Aleixo da Restauração 842 793 -5,82 

Residual 66 22 -66,67 

Santo Amador 456 412 -9,65 
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Residual 29 19 -34,48 

Moura (São João Baptista) 4747 4075 -14,16 

Residual 521 124 -76,20 

Sobral da Adiça 1046 1013 -3,15 

Residual 62 49 -20,97 

Total 16590 15167 -8,58 

Total Residual 1078 593 -44,99 

Quadro 8 - Quadro comparativo da população residente por freguesias nos períodos de 2001 e 2011 

Fonte: INE 2011 

 

População Residente Total 
Aglomerado Urbano 

2001 2011 % 

Amareleja 2656 2482 -6,55 

Estrela 119 83 -30,25 

Moura 8459 8016 -5,24 

Póvoa de São Miguel 889 770 -13,39 

Safara 1113 1059 -4,85 

Santo Aleixo da Restauração 776 771 -0,64 

Santo Amador 427 393 -7,96 

Sobral da Adiça 984 964 -2,03 

Rural 1167 629 -46,10 

TOTAL 16590 15167 -8,58 

Quadro 9 - Quadro comparativo da população residente por aglomerado nos períodos de 2001 e 2011 

Fonte: INE 2011 

Para efeitos de elaboração do plano de urbanização, é necessário determinar o patamar máximo 

estimável da população para o aglomerado.  

Para a estimativa da população para os próximos 10 anos, considera-se um cenário nos próximos 10 

anos em que se mantém o número de população atual, que corresponde para a área do aglomerado 

de 770 habitantes. Conforme foi possível concluir, de acordo com os estudos de caracterização 

previamente elaborados, apesar da natural tendência para o envelhecimento da população, a Póvoa 

de São Miguel apresenta um índice de juventude considerável, capaz de potenciar a regeneração do 

núcleo. Considera-se que os objetivos estratégicos do plano contribuirão para a manutenção da 

população existente, esbatendo a tendência de decréscimo populacional (na última década foi de 

cerca -19 % para a freguesia e de -14% para o aglomerado) e aumentarão a capacidade de atração 

através das prioridades de intervenção, nomeadamente na qualificação da qualidade de vida, dando 
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prioridade à requalificação do aglomerado, à promoção da atratividade e regeneração do tecido 

económico que irão gerar novas oportunidades de emprego. 

Para estimar o número de fogos previstos na área de intervenção, foi feita uma quantificação das 

áreas das categorias do plano onde se prevê a possibilidade de ocupação com novos fogos em 

UOPG. Estas áreas correspondem nomeadamente aos espaços residenciais de preenchimento 

(excluindo as áreas dos lotes já ocupados com construção) e os espaços residenciais do solo 

urbanizável. A cada uma destas áreas, em função das suas características, é descontada uma 

percentagem de área a afetar a vias e espaços públicos. A restante área permite determinar o 

número de lotes e de fogos destinados a habitação (sendo que ao número de lotes se aplica também 

uma percentagem de 5 a 10%, atribuída a outros usos não habitacionais compatíveis com a categoria 

em causa). 

Assim, através dos índices e dos parâmetros de ocupação definidos para o PUPSM, considera-se 

que o aglomerado oferece capacidade de consolidação para o seguinte número de fogos: 

Área de Solo 
(m2) 

Número de Lotes* 
consoante cenário: 

U
O

P
G

 

Categoria de espaço 

Total Livre 

Área de 
Lotes# 

(85% da área 
bruta ou área 
da parcela) Médio Máximo 

Espaços Residenciais Consolidados 
(ERc) 

24709 304 304 1 1 

1 
Espaços Residenciais de 
Preenchimento (ERp1) 40563 35857 30478 45 91 

Espaços Centrais (EC) 5465 821 821 2 3 

2 Espaços Residenciais de 
Preenchimento(ERp2) 

12188 11154 94841 14 28 

7 Espaços Residenciais de 
Preenchimento (ERp3) 

25277 6077 5165 8 15 

Espaços Centrais (EC) 2585 1184 1184 3 4 

Espaços Residenciais Consolidados 
(ERc) 2558 504 504 1 2 8 

Espaços Residenciais Propostos 
(ER) 

10361 10361 8807 11 13 

TOTAL 85 157 

# Corresponde a 85% da área bruta ou à área da área da parcela livre 
* Corresponde a 90% do total de lotes admitindo que 10% são afetos a uso não habitacional. 
No cenário médio consideram-se áreas de lote intermédias no intervalo permitido pelo regulamento. 
No cenário máximo consideram-se as áreas mínimas de lote admitidas pelo regulamento. 

Quadro 10 – fogos previstos nas UOPG. 
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No total serão entre 85 (considerando lotes de maiores dimensões) e 157 novos fogos (considerando 

lotes de dimensões mais contidas) consoante a densidade que vier a ser considerada na 

programação das UOPG.  

Para efeitos do cálculo da população, utiliza-se como valor de referência o valor da dimensão média 

das famílias (2,6 pax/família) calculado através do valor da população residente no aglomerado (770) 

e do numero de famílias (297) apresentado nos censos de 2011 no total das subsecções que 

integram a área de intervenção (representadas na figura seguinte), estimando-se por isso que os 

novos fogos corresponderão a um total potencial entre cerca de 220 e 410 novos habitantes. 

Ambos os cenários são considerados como francamente otimistas mantendo-se como o mais 

provável como anteriormente referido a manutenção da população de 2011. 

 

Figura 20 – subsecções estatísticas analisadas. 

Este aumento potencial de populacional representaria, em termos percentuais, um aumento de 

aproximadamente entre 30% a 50% face ao número total de habitantes atualmente residentes no 

aglomerado da Póvoa de S. Miguel (770). 

O potencial de aumento populacional considerado no plano totaliza entre cerca de 220 habitantes a 

410 habitantes. 

Estão ainda por preencher 20 fogos previstos em compromissos urbanísticos (mais especificamente, 
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no loteamento n.º 1/98, no ERp 2).Por último, deverá ainda considerar-se os fogos devolutos 

atualmente existentes que correspondem a sensivelmente 55 fogos distribuídos pelos espaços 

centrais e residenciais do solo urbanizado, os quais poderão ser ocupados com outros usos ou pelo 

uso habitação, incluindo a possibilidade de inserção num politica de realojamento de famílias 

carenciadas.  

População carenciada 

Na freguesia da Póvoa de S. Miguel, registam-se alguns agregados familiares carenciados que 

residem em condições de habitabilidade precárias. Na fase anterior (correspondente à caracterização 

e diagnostico) não foram observados com grande detalhe os dados relativos a esta população, uma 

vez que se encontrava em desenvolvimento um estudo pormenorizado, que agora integramos, 

sumariamente os conteúdos do mesmo. O Plano de Desenvolvimento Social de Moura retrata os 

problemas associados à pobreza com base nos dados provenientes dos Censos 2001. Na região de 

Beja, os motivos que levam à pobreza prendem-se com reformas/pensões baixas, o desemprego e os 

baixos salários, assim como outros fatores nomeadamente as doenças, o número de famílias 

monoparentais, a elevada taxa de envelhecimento (situada em torno dos 114%) e o isolamento social 

de idosos que vivem sozinhos. 

Dentro do conjunto de famílias carenciadas destacam-se com alguma relevância as condições de 

permanência de um elevado número de famílias de diferentes etnias.  

O Observatório Sociodemográfico das comunidades ciganas, estudo elaborado pela ADC Moura 

(junho 2010), faz uma análise breve da comunidade cigana residente na Póvoa de S. Miguel. O 

estudo retrata ainda os diversos problemas associados às condições de habitabilidade das famílias 

residentes, apresentando alguns dados: 

 

Tipo de habitação N.º de indivíduos Percentagem % 

Casa 81 90 

Barraca 5 5,6 

Tenda 4 4,4 

TOTAL 85 100 

Quadro 11 - número de pessoas residentes na Póvoa de S. Miguel por tipo de habitação. 

Fonte: Observatório sociodemográfica das comunidades ciganas, estudo elaborado pela ADC Moura 

 

Acesso à água Acesso à eletricidade Tipo de 
habitação 

sim não sim não 
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Casa 71 7 71 7 

Barraca 0 5 0 5 

Tenda 0 4 0 4 

TOTAL 71 16 71 16 

Quadro 12 - Número de pessoas residentes na Póvoa de S. Miguel por tipo de habitação e instalações existentes nos 
seus alojamentos. 

Fonte: Observatório sociodemográfica das comunidades ciganas, estudo elaborado pela ADC Moura 

Características dos alojamentos Sem eletricidade 
Sem 

acesso à 
água 

% alojamentos não 
clássicos 

(barracas/casas de 
madeira/outros) 

Distrito de Beja 2 3,6 0,4 

Concelho de Moura 1,2 1,6 0,8 

Freguesia da Póvoa de S. Miguel 3,9 4,4 0,2 

Pertencentes à comunidade cigana da Póvoa de S. Miguel 18,8 25 12,5 

Quadro 13 -  % de alojamentos segundo as condições existentes. 

Fonte: Observatório sociodemográfica das comunidades ciganas, estudo elaborado pela ADC Moura 

A integração das famílias em situação de pobreza ou em condições precárias de habitação 

apresenta-se como uma questão importante a ter em consideração pelo plano. Competindo ao 

Município tomar uma decisão sobre qual a resolução mais adequada para esta problemática, o plano 

apresenta nesta proposta, alternativas possíveis, a considerar: 

− Atendendo ao número de fogos devolutos existentes (cerca de 55) e as intenções do plano ao 

privilegiar a requalificação e consolidação do aglomerado da Póvoa de S. Miguel, deve-se 

considerar como potencial medida de reabilitação dos edifícios devolutos a integração das famílias 

carenciadas nestes fogos; 

− Tendo em consideração o património da Junta de Freguesia, deverá analisar-se junto deste órgão 

se existe disponibilidade para a libertação de edifícios ou fogos que poderão dar resposta ao 

alojamento destas famílias. Paralelamente, poder-se-á considerar a existência de políticas de 

habitação social da Câmara Municipal de Moura e que, em articulação com a Junta de Freguesia e 

através dos mecanismos de execução/financiamento legalmente previstos, poderão ser adquiridos 

ou expropriados para a resolução da questão; 

− Pode ainda prever-se a integração destas famílias em áreas ou edifícios considerados na planta 

de zonamento como áreas de expansão ou preenchimento, onde se prevê uma futura ocupação 

com novos lotes/fogos, atribuindo uma percentagem desses fogos para habitação social. 

Estas medidas têm como objetivo assegurar a integração dos cidadãos carenciados no aglomerado, 

evitando em todas as circunstâncias os fenómenos de isolamento e exclusão. 
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Previsão do aumento do cemitério 

Outra questão que deve ser analisada é a lotação do cemitério que, segundo informações da JF e da 

CMMA, se encontra sobrelotado e necessita de obras de ampliação para dar resposta às 

necessidades atuais e futuras do aglomerado. 

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. 

Para determinar quais as necessidades de ampliação do cemitério, consideram-se, para efeitos de 

cálculo, que o número médio de óbitos na Póvoa de S. Miguel nos últimos 10 anos se manterá. 

Segundo os valores provenientes dos anuários estatísticos do INE para o Alentejo até 2011, esse 

número médio de óbitos no período considerado é de 12 habitantes por ano, ou seja, um total de 120 

óbitos no prazo do plano. A curto/médio prazo, a CMMA pretende uma ampliação de 20% da área 

atual do cemitério, visto que o mesmo se encontra no limite da sua capacidade. No entanto, esta 

expansão apenas permite a existência de cerca de 85 sepulturas, o que irá corresponder apenas a 

70% da capacidade necessária. 

Este número é claramente inferior às futuras necessidades, motivo pelo qual se considera pertinente 

prever uma segunda expansão do cemitério. O plano propõe por isso uma segunda expansão em 

mais 20%, onde o número de novas sepulturas ascende a um total de 175, que deverá responder a 

todas as potenciais necessidades durante e para além dos próximos 10 anos. 

 

14. PROGRAMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA  

Como já indicado anteriormente, verifica-se uma redução do número de habitantes entre os censos 

de 2001 e os censos de 2011.  

Para a determinação da população base alvo para a programação dos equipamentos, considera-se o 

cenário indicado no capítulo 13 de apesar de haver disponibilidade de solo urbanizado com 

capacidade construtiva programar equipamentos numa ótica de que o balanço das perdas e ganhos 

populacionais não se prolongue a tendência de redução do número de habitantes mas a sua 

manutenção. Conforme foi possível concluir, de acordo com os estudos de caracterização 

previamente elaborados, apesar da natural tendência para o envelhecimento da população, a Póvoa 
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de São Miguel apresenta um índice de juventude considerável, capaz de potenciar a regeneração do 

núcleo. Considera-se que os objetivos estratégicos do plano contribuirão para a manutenção da 

população existente e aumentarão a capacidade de atração através das prioridades de intervenção, 

nomeadamente na qualificação da qualidade de vida, dando prioridade à requalificação do 

aglomerado, à promoção da atratividade e regeneração do tecido económico que irão gerar novo 

emprego. 

Para efeitos de programação dos equipamentos de utilização coletiva pode considerar-se os 

seguintes valores de população:  

− População A – total residente na freguesia da PSM (Póvoa de São Miguel) dos censos de 2011: 

888 indivíduos; 

− População B – existente no aglomerado: 770 indivíduos; 

A população base para a programação dos equipamentos coletivos será então estabelecida com 

base nos critérios de programação para cada equipamento. 

Se da monitorização da execução do plano resulte a suspeita que a população está a aumentar, 

deverá ponderar-se a avaliação intercalar, durante a vigência do plano, da programação de 

equipamentos 
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Programação Nº de 
Utentes 

Percentagem da população 1 a considerar (*) 

Creche Familiar 5 2% da população dos 0-2 anos 

Apoio domiciliar SAD 24 horas 40 24% da população com 72 e mais anos 

Centro de Dia 40 24% da população  com 72 e mais anos 

Lar de 3ª Idade 30 18% da população  com 72 e mais anos 

(*) Tendo em conta a idade da população registada na freguesia da Póvoa de São Miguel. 

Quadro 14 – Quadro de referência à programação de equipamentos escolares e de saúde 

Para a programação dos equipamentos sociais e educativos teve-se em linha de conta que a aldeia 

se encontra numa fase de decréscimo populacional em que a sua sustentabilidade futura se encontra 

ameaçada, pelo que a definição de medidas de ação que incentivem a fixação das famílias mais 

jovens na aldeia e o apoio às que já aqui residem se torna fundamental. Assim: 

− Os equipamentos propostos para crianças e jovens pretendem salvaguardar a necessidade de 

serem criadas condições mínimas de conciliação entre vida profissional e vida familiar, 

constituírem-se como incentivo à natalidade (indispensável para a inversão das tendências 

demográficas), bem como, atenuar os efeitos dos problemas sociais e económicos que possam 

traduzir-se em situação de risco social para as crianças e jovens, sugerindo-se, neste contexto, 

uma atenção especial à população jovem/infantil de etnia cigana; 

− Os equipamentos propostos para os idosos decorrem dos elevados índices de envelhecimento e 

pretendem salvaguardar a necessária proteção social a este grupo. Tendo em conta as 

perspetivas de longevidade apresentam-se propostas de equipamentos diferenciados em função 

da idade (idosos/ muito idosos), do grau de autonomia pessoal e da estrutura de suporte 

social/familiar, bem como se prevê o estímulo ao convívio; 

− Privilegia-se a polivalência dos espaços para equipamentos, permitindo que o mesmo 

equipamento possa ser utilizado com mais do que uma valência, rentabilizando assim a sua 

utilização. O título exemplificativo, destaca-se o mercado, que atualmente apenas funciona uma 

vez por semana com poucas bancas em funcionamento, o espaço 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 espaço 

poderá ser utilizado para a realização de eventos, localizar a sede das associações locais, e 

albergar projetos de venda de hortícolas, entre outras funções quer por iniciativa particular ou 

pública; 

− Na localização dos equipamentos dás se prioridade à reabilitação dos edifícios existentes para a 

implementação e complementos dos equipamentos. 
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Embora retratados nos restantes elementos que acompanham o plano, uma vez que se opta pela 

integração de novas valências nos equipamentos existentes e porque foram implementados novos 

equipamentos no decorre do plano indicamos a baixo a lista de equipamentos existentes: 

 

Tipologia Equipamento A funcionar/Funcionamento 

Escola 1ºCEB Regime normal. 

Pré-Escolar / Jardim de infância Edifício contigo ao da Junta de freguesia / Regime normal. 

Pólo Biblioteca Municipal Edifício da escola 1.º CEB 
Educação 

Salas Formação Edifícios junto a Igreja Matriz 

Apoio Domiciliário Edifício da Pré-escola / Todos os dias da semana. Segurança Social 
(Rede Privada - 
IPSS) Associação de apoio social Edifício do apoio social 

Extensão Centro Saúde Edifício da Junta de freguesia / 2ªs, 4ªs e 6ªs feiras de manhã. 

Posto de Colheita de Análises Edifício da Junta de freguesia Saúde 

Farmácia São Miguel  

Grande Campo de Jogos  

Pequeno Campo de Jogos  

Praça de Touros  

Casa do Povo Salas de informática / bar casa do povo / sede associação /sala 
de leitura 

Sociedade Recreativa Edifício próximo da junta de freguesia. 

Parque infantil 0-5  

Desportivos/ 

Lazer 

Parque de merendas Na zona da praça de touros 

Igreja Matriz  

Cemitério  

Casa Mortuária Edifícios da Igreja Matriz 
Culto 

Igreja Evangélica  

Administrativos Junta da Freguesia  

Multibanco  

Correios A funcionar actualmente no edifício da Junta de freguesia 
(edifício original com uso desativado) 

Mercado Sábados de Manhã 

Outros 

Posto Abastecimento Combustível 8:00/12:30; 14:00/20:00 

Quadro 15 – Lista de equipamentos existentes levantamento atualizado em 2011 

No processo de programação dos equipamentos para a área de intervenção do plano foram também 

observados os equipamento existentes e previstos para o lugar da Estrela salvaguardando a não 

duplicação de investimentos que podem ser partilhados, tendo em conta a proximidade dos dois 

únicos lugares da freguesias. Desta forma destacam-se os seguintes equipamentos da estrela de 

incidência para a freguesia:  

− Piscinas, constituída por duas pequenas piscinas (uma de ar livre e outra coberta); 
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− Posto G.N.R. 

A programação de equipamentos que seguidamente se apresenta, foi refletida com os interlocutores 

municipais e locais, tendo sido já aprofundado processo participativo, em conjunto com a Câmara 

Municipal de Moura e Junta de Freguesia da Póvoa de S. Miguel, relativamente à tomada de decisão 

no sentido de avaliar a oportunidade e a conveniência da futura instalação dos equipamento. 
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Tipo de equipamento 

 Valências 

Hori. 

Temp. 
Tipo 
Inter. 

ID 
Prj. 

População 
base 

Critérios de 
programação 

Critérios de 
dimensionamento 

AU 

(m2) 

AC 

(m2) 
Observações 

Centro de dia Novo 
POP A  

(167 idosos) 
40 idosos 

Lar de idosos Novo 
POP A  

(167 idosos) 
30 idosos 

AU:27m2/idoso 
AC:36 m2/idoso 

AMT aprox.: 3500 
1890 2520 

1 unidade de Lar e centro de dia 
com instalações do apoio 
domiciliar. Segurança 

social 

Centro de 
apoio ao 
idoso 

Apoio 
domiciliar 
(SAD 24) 

Curto 
/médio 

Relocalizar 

8 

POP A  

(167 idosos) 
40 idosos Variável - - 1 sala instalada no lar e  centro 

de dia. 

Terreiro de 
jogos 
tradicionais 

Novo POP A - Variável - - - 

Espaços 
verdes 

Parque 
da aldeia 

Parque juvenil 
6- 9 e 10-16 

Médio/
longo 

Novo 

15 
POP A 

(65+118 
crianças) 

- 
AMTL aprox.  

6-9- 800m2 
10-16 -1200m2 

- - - 

Culto Casa Mortuária Curto Novo 7 POP B - Variável - - - 
IDPrj. - identificação do numero do projeto identificado para o PU; 
Hori.Temp. – horizonte temporal, prioridade de desenvolvimento do projeto; 
AU* - áreas útil  
AC* - área de construção 
*valores indicados na s normas para a programação e caracterização de equipamentos coletivos da DGOTDU. 
AMTL - área Média de Terreno. 

Quadro 16 – Quadro resumo dos equipamentos propostos 
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Quadro 17– Quadro resumo dos equipamentos  existentes a intervir 

Tipo de equipamento 

 Valências 

Hori. 

Temp. 
Tipo Inter. ID 

Prj. 
População 
base 

Critérios de 
dimensionamento 

Observações 

Educação 

Pré-
Escolar / 
Jardim de 
infância 

Sede da Creche 
Familiar 

Médio/longo Reformulação/ 
Requalificação 

14 POP B variável 

A integração da sede da creche 
familiar terá de ser articulada com a 
relocalização do Apoio domiciliar, 
para o centro do apoio ao idoso. 

Casa do povo (CP) Curto /médio Requalificação 1.2 POP A variável Sanitários públicos. 

Grande campo de jogos Longo Reabilitação 11 POP A variável - Desportivo 
e lazer 

Polidesportivo Médio Reformulação/ 
Requalificação 

9 POP B 
Existente com balneários 
bancadas e cobertura 

Área para festas e atividades 
culturais. 

Saúde 

Reloc. 
Extensão 
do centro 
de saúde 

Posto de Colheita de 
Análises 

Médio/longo Relocalização / 
Requalificação 

12 POP A 

Sala de espera: 20m2 

Sala de consultas: 14 m2 

Instala. Sanitárias: 6 m2 

- 

Campo da feira Médio/longo 
Novo 

/Requalificação 
POP A 

AMV: 21 m2/vendedor 

AMTL: 28 m2/vendedor 

1 unidade para 50 postos de venda. 

A total terreno disponível aprox. :  
2450 m2. Espaços 

verdes 

Mata da 
praça de 
touros 

Circuito de 
manutenção Médio/longo 

Novo 

/Requalificação 

20 

POP B - - 

Culto Cemitério Curto /médio/ 
longo Ampliação 6 POP B - - 

Salas polivalentes (1) 

Mercado 

 Espaço de 
restauração 

Curto /médio Reabilitação / 
Requalificação 13 POP B 

- 

O espaços a destinar para as 
associações pode ser em espaço 
partilhado e devem partilhar o 
espaço de reuniões e se possível o 
espaço de receção. 

Outros 

 

correios    10 POP B - Salas de formação, posto de 
informações... 

IDPrj. - identificação do numero do projeto identificado para o PU;Hori.Temp. - horizonte temporal, prioridade de desenvolvimento do projeto; 

AMV - área Média de Venda;AMTL - área Média de Terreno Livre. 

(1) Sede de associações. 
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15. INRAESTRUTURAS  

15.1. Infraestruturas rodoviárias 

O enquadramento territorial da Póvoa de S. Miguel encontra-se descrito no capítulo 5.1, contudo em 

termos gerais a localidade é servida por poente pela EN 386, estrada nacional que liga Moura a 

Amareleja, e por norte pela EM 517, estrada municipal que faz a ligação da freguesia a Mourão, a 

cerca de 19 km de distância. 

15.2. Rede rodoviária urbana 

Caracterização da rede 

A rede viária urbana encontra-se estruturada em função da própria formação do núcleo urbano, ou 

seja, ao longo de uma estrada, a qual se constitui como o principal eixo de atravessamento e de 

distribuição. Este eixo, com uma orientação predominante nascente-poente, tem inúmeras 

penetrações transversais, embora com maior incidência para norte, formando uma malha urbana 

irregular. 

Na definição da rede rodoviária estruturante que agora se propõe (ver planta do traçado esquemático 

da rede viária) foi tida em conta esta “característica longitudinal” existente, característica esta que 

julgamos importante preservar de modo a causar o mínimo impacte no “modus vivendi” da população. 
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Figura 21 – Hierarquia da Rede viária estabelecida no PU. 

 

Descrição da rede 

A rede rodoviária urbana da Póvoa de São Miguel representada da hierarquia viária é constituída, 

pelas vias principais do aglomerado, pelas vias secundárias e vias locais estruturantes e ainda as 

restantes vias locais (não hierarquizadas na estrutura) complementam esta rede. 

As vias foram classificadas hierarquicamente em função da importância que assumem, ou que se 

pretende que assumam, na circulação rodoviária no interior do perímetro urbano, tendo em conta os 

objetivos pretendidos para o desenvolvimento sócio-económico e expansão do aglomerado urbano. 

A largura da plataforma das vias foi definida em função da hierarquia e número de sentidos previstos 

para os diversos arruamentos que constituem a rede. Os perfis viários estão delimitados na planta de 

Traçado Esquemático da Rede Viária.  

Entende-se como plataforma da via a largura entre passeios ou habitações existentes, onde se 

encontram, quando previstos, os elementos de drenagem superficial e bermas.  

Na elaboração dos planos e nos projetos de maior detalhe admite-se a realização de ajustamentos à 

implantação de vias definidas na planta de zonamento, nomeadamente quando haja necessidade de 

uma melhor adaptação física e funcional às condições existentes, para facilitar a implantação de 

outras infraestruturas ou para garantir a inexistência de barreiras arquitetónicas, entre outras razões. 

 

15.2.1. Vias Principais 

As vias principais asseguram o acesso do tráfego proveniente do exterior ao interior do aglomerado 

urbano, coletando-o e distribuindo principalmente para as vias secundárias. 

São três as vias principais previstas, identificadas como Vias P1 a P3, uma das quais é nova (P3) e 

as restantes existentes. 

As vias principais existentes deverão ser alvo de intervenções de melhoria e beneficiação estando 

estas descritas de forma detalhada por troço nas fichas de projeto que acompanham o plano.  

Na via P2 prevê-se que o troço T1 (Rua de Moura), sendo uma rua atualmente estruturante da 

atividade sócio-económica da PSM, encontrando-se em bom estado de conservação, minimizou-se a 

intervenção nesta via. 
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Para colmatar a falta de estacionamento que existe na PSM, principalmente no núcleo antigo onde 

esta via se insere, uma vez que se mantém os dois sentidos de circulação indispensáveis ao 

funcionamento do sistema principal será reforçado o estacionamento na via paralela a esta (S1 – Rua 

da Vila) e o sistema de sinalização relativamente a possibilidade de estacionamento. A par desta 

medida serão localizados vários Parques de Estacionamento (ver capítulo 15.3). 

Na parte final da Via P2 (troço 3), depois da Igreja até à rotunda, onde o pavimento existente é 

betuminoso, prevê-se a substituição do mesmo por calçada grossa, bem como a criação de passeios 

com uma largura de 1.80 a 2.60 metros. 

Quanto à via nova, via P3, esta assumem-se como variante ao núcleo antigo do perímetro urbano. 

Esta contorna o núcleo antigo por norte, sobrepondo-se a arruamentos e caminhos existentes, 

assumindo-se como um via estruturante para a expansão do perímetro urbano. Esta via liga ao 

sistema principal a nascente com a via P2 (Rua da Igreja) e a poente prevendo-se a sua interceção 

com a N386 já fora da área de intervenção do plano. A penetração do tráfego proveniente desta via 

para o aglomerado é assegurado principalmente pelas vias secundárias S2, S7 e S6. 

 

 

ID via Troços Tipo de intervenção (resumo) ID do Projeto 

T1 Existente – Regularização do perfil viário (Pavimentação da platafoma e 
execução de passeios) / Integração estacionamento ao longo da via / 
Arborização (*). 

T2 Existente – Regularização do perfil viário (beneficiação do pavimento existente e 
execução de passeios). 

P1 

T3 Existente – Regularização do perfil viário (Pavimentação da platafoma e 
execução de passeios) / Integração do acesso à via L1 e vias e vias a prever na 
UOPG 5 / Arborização (*). 

P32 

T1 Existente. 

T2 Existente. 
P1 P2 

T3 Existente – Regularização do perfil viário (Pavimentação da platafoma e 
execução de passeios) / Integração estacionamento ao longo da via / 
Arborização (*). 

P33 

P3 Único Nova via - Redimensionamento a partir de troços de caminhos existentes  P34 

(*) A localização pontual das árvores em planta é indicativa. 

Quadro 18 – Tipo de intervenção por via principal 

 

15.2.2. Vias Secundárias 

As vias secundárias têm como função fazer a distribuição do tráfego coletado da rede principal para a 

rede local, e vice-versa. Prevêem-se nove vias secundárias, identificadas como S1 a S9, 
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correspondendo estas à beneficiação e reforço das ligações de vias existentes. 

As Vias S1, S4 e S5 terão apenas um sentido de forma a permitir a inversão da marcha da Via P2, 

assim como permitir a saída e a entrada nesta via, evitando-se assim que tráfego tenha que realizar 

todo o percurso daquela via principal. 

Das vias atrás identificadas, destaca-se a Via S1 a qual tem por objetivo potenciar o desenvolvimento 

das atividades comerciais associadas aos espaços públicos de estadia e lazer, pretendendo-se a 

concentração da população nesta zona, de acordo com o previsto no PUPSM. Apenas um pequeno 

troço desta via, entre a Rua do Poço do Alto da Vila, que corresponde à Via S2, e o largo no início da 

Rua de Moura, terá dois sentidos, de modo a permitir e facilitar o atravessamento da localidade. 
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ID via Troços Tipo de intervenção (resumo) ID do 
Projeto 

T1 Existente – Regularização do perfil viário (Pavimentação da platafoma e execução de 
passeios) / Integração estacionamento ao longo da via / Arborização (*) / 
Estabelecimento de sentido único (nascente/poente). 

S1 

T2 Existente. 

P1 

T1 Existente – Regularização do perfil viário (Pavimentação da platafoma e execução de 
passeios) / Integração estacionamento ao longo da via / Integração de Nó viário com 
a via P3/ Integração estacionamento ao longo da via.. 

S2 

T2 Existente – Regularização do perfil viário (Pavimentação da platafoma e execução de 
passeios) / Integração estacionamento ao longo da via . 

P35 

S3 Único Existente – Regularização do perfil viário (Pavimentação da platafoma e execução de 
passeios) / Integração estacionamento ao longo da via. 

P36 

T1 Existente – Regularização do perfil viário (beneficiação do pavimento existente e 
execução de passeios) / Integração estacionamento ao longo da via / 
Estabelecimento de sentido único (sul/norte).. 

S4 

T2 Existente – Regularização do perfil viário (Pavimentação da platafoma e execução de 
passeios) / Estabelecimento de sentido único (sul/norte). 

P37 

S5 Único Existente – Regularização do perfil viário (beneficiação do pavimento existente e 
execução de passeios) / Estabelecimento de sentido único (norte/sul). 

P38 

S6 Único Existente – Regularização do perfil viário (Pavimentação da platafoma e execução de 
passeios) / Construção, com as mesmas características, de novos troços na ligação 
à rede viária (início e fim) / Integração estacionamento ao longo da via / Arborização 
(*). 

P39 

  
S7 

 

Único 

Existente – Regularização do perfil viário (Pavimentação da platafoma e execução de 
passeios) / Integração estacionamento ao longo da via / Arborização (*). 

P40 

T1 Existente – Beneficiação do pavimento existente.. 
S8 

T2 Existente – Regularização do perfil viário (Pavimentação da platafoma e execução de 
passeios) / Integração estacionamento ao longo da via / Arborização (*). 

P41 

S9 Único Existente – Regularização do perfil viário (Pavimentação da platafoma e execução de 
passeios). P42 

(*) A localização pontual das árvores em planta é indicativa. 

Quadro 19 – Tipo de intervenção por via secundária. 

 

15.2.3. Vias Locais Estruturantes 

Identificam-se nove vias locais estruturantes, identificadas como L1 a L9, que têm como função 

principal estabelecer a rede viária interna estruturante. A Via L1 trata-se de uma via novas enquanto 

que as restantes são vias existentes que serão beneficiadas. 

As Vias L2, L4, L5 e L6 e terão um só sentido de circulação. A Via L2 tem a particularidade de ter 

acesso condicionado. A Via L4 tem por objetivo garantir a inversão de marcha a partir da Via P2, uma 

vez que se julga importante nesta zona devido à proximidade da Igreja. 

As Vias L5 e L6 correspondem a vias que assumem a função de distribuir o tráfego pelas restantes 
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vias que compõem a sistema de circulação no bairro ortogonal poente, que será descrito no tópico a 

baixo.  

 

ID via Troços Tipo de intervenção (resumo) ID do Projeto 

L1 Único Nova via – sobre traçado inexistente, sobre caminho existente no troço final a 
nascente / Integração estacionamento ao longo da via / Arborização (*). 

P26 

L2 Único Existente – Regularização do perfil viário (beneficiação do pavimento existente e 
execução de passeios) / Alteração da disciplina do tráfego condicionando o 
acesso aos residentes sentido único (norte/sul) / Arborização (*). 

P27 

L3 Único Existente – Regularização do perfil viário (beneficiação do pavimento existente e 
execução de passeios) /  Arborização (*). 

P28 

L4 Único Existente – Regularização do perfil viário (Pavimentação da platafoma) / 
Integração estacionamento na entrada mais a poente / Estabelecimento de 
sentido único (nascente/poente). 

P29 

T1 Existente – Regularização do perfil viário (beneficiação do pavimento existente e 
execução de passeios). 

L5 

T2 Existente – Regularização do perfil viário (execução de passeios) / Integração 
estacionamento ao longo da via / Arborização (*). 

T1 Existente – Regularização do perfil viário (beneficiação do pavimento existente e 
execução de passeios). 

L6 

T2 Existente – Regularização do perfil viário (execução de passeios) / Integração 
estacionamento ao longo da via / Arborização (*). 

P30 

L7 Único Existente  - 

L8 Único Existente. - 

L9 Único  P31 

Quadro 20 – Tipo de intervenção por via secundária. 

 

15.2.4. Sistema de circulação do bairro ortogonal poente 

A proposta de plano prevê ainda a redefinição do sistema de circulação no bairro ortogonal poente, 

cujas características e dimensão das vias é excessivamente reduzida para dar resposta às 

necessidades atuais de circulação viária e pedonal em segurança. 

A solução proposta passa por redefinir os sentidos de circulação nas vias, privilegiando as 

circulações de um só sentido nos troços de menor dimensão (situados sobretudo a sul) e a definição 

de acesso/saída a norte, ligado à via P3. 
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Figura 22 - Esquema de circulação proposto para o bairro ortogonal poente. 

1 As duas vias centrais, identificadas como L6 e L5, correspondem às vias com perfil viário mais 

largo, estas passam a assumir a função de distribuidoras do tráfego pelas restantes. Na projeção do 

nó de resolução da interceção entre as vias L6, L5 e P3 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. 

 

2 O fecho do sistema principal poderia ter passado pelo prolongamento da via P3 pela via existente 
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paralela à mata da praça de touros (identificada por via S7) até à via P1. No entanto considerou-se 

que em termos de conforto e segurança deveria reduzir-se a hierarquia da via paralela à mata da 

praça de touros, de forma a atenuar o tráfego e o ruído junto dos equipamentos e, em particular, da 

escola. 

3 A via central é de todas a mais estreita, por isso deverá ter troços de apenas um sentido, 

distribuídos para nascente/poente da Via L6 e da Via L5 para permitir o acesso às restantes vias. 

4 As secções norte das vias indicadas apresentam maiores dimensões que as restantes e desta 

forma integrarem dois sentidos de circulação. Estas deverão ainda terminar em impasses, evitando-

se a ligação com a via P3, devido às limitações de espaço, minimizando assim o consumo do espaço 

a verde a norte, por onde passa a ciclovia proposta pelo plano. 

5 As secções norte das vias a nascente formam um anel de circulação com sentido único devido à 

disponibilidade de espaço existente a norte, contrariamente às secções a poente. 

6 A secção sul das restantes vias deverá ser constituída por sentido único de saída onde a circulação 

apenas se efetua no sentido norte-sul, de forma a simplificar o sistema de circulação de forma a 

canalizar circulação de entrada e saída para as duas vias centrais que assumem um papel de maior 

importância. 

7 A única exceção será o troço sul da segunda rua interna a poente, que mantém um sentido de 

circulação diferente (sul-norte) em relação às restantes. Dos vários estudos que se fizeram, 

constatou-se que se não existisse esta alteração os residentes da primeira via interna (que passa 

junto à escola) seriam excessivamente penalizados no circuito de acesso que teriam de fazer. 
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15.2.5. Perfis tipo 

Como proposta de regularização do sistema de circulação, adotaram-se perfis tipo, tendo em conta a 

largura da plataforma. Esta largura depende ainda do número de sentidos previstos para os 

arruamentos. A plataforma poderá ainda incluir bermas e sistemas de drenagem superficial. 

Considerou-se as seguintes larguras de plataforma: 

− 6,5m, principalmente na Rede Principal em vias com dois sentidos; 

− 5,5m, principalmente nas Redes Secundária e Local estruturante em vias com dois sentidos; 

− 4,5m, em todas as redes, em vias de sentido único. 

Quando previstos estacionamentos, estes serão predominantemente longitudinais e terão 2.25 

metros de largura, e serão adjacentes à plataforma. Excetuam-se os casos em que os 

estacionamentos são materializados apenas com pintura na plataforma existente. 

Para o sistema hierárquico previsto no plano foram definidos (por troços) os perfis tipo a ter como 

referência para a regularização do sistema de circulação consoante a hierarquia e restantes 

componentes a prever (estacionamento, arborização, etc.) que se encontram ilustrados 

seguidamente: 
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Figura 23 – Rede viária principal - perfis tipo por troço via P1. 
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Figura 24 - Rede viária principal - perfis tipo por troço via P2 e P3. 
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Figura 25 - Rede viária secundária - perfis tipo por troço via S1. 

 

Figura 26 - Rede viária secundária - perfis tipo por troço via S2. 
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Figura 27 - Rede viária secundária - perfis tipo por troço via S3 e S4. 
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Figura 28 - Rede viária secundária - perfis tipo por troço via S5, S6 e S7. 
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Figura 29 - Rede viária secundária - perfis tipo por troço via S8. 

 

Figura 30 - Rede viária secundária - perfis tipo por troço via S9. 
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Figura 31 - Rede viária Local - perfis tipo por troço via L1 a L6. 
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Figura 32 - Rede viária Local - perfis tipo por troço via L7 a L10 e outras vias locais. 

 

15.2.6. Nós  

São indicados na planta de zonamento e na planta da rede viária a implementação de um conjunto de 

Nós rodoviários de regularização das interseções.  

A indicação dos nós na planta de zonamento corresponde 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. 

 

15.3. Estacionamento 

O estacionamento a prever no âmbito do plano será através da programação de bolsas de 

estacionamento, na definição de vias com capacidade de integrar estacionamento ao longo da via e 

na definição de parâmetros para a localização de estacionamento dentro do lote.  
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Na zona urbana consolidada, no caso de arruamentos existentes confinados por habitações, o 

espaço necessário para a previsão de estacionamento na via pública é muito escasso tendo se 

recorrendo à alteração da disciplina do tráfego em alguns arruamentos existentes, considerando 

apenas um sentido de circulação. Enquadram-se nestes casos as vias S1e S4. 

No caso de arruamentos existentes não confinados por habitações e de arruamentos novos, serão 

sempre previstas áreas de estacionamento marginais às vias. 

 

A tabela seguinte indica as vias onde será redimensionado o estacionamento, indicando o troço, tipo 

de estacionamento, lado, e número estimado de lugares: 

Via Troço Lado Tipo N.º Aprox. Lugar  Lugares 
específicos (*) 

P1 T1 norte Paralelo 32  

T1 e T2 - - - Cargas e 
descargas 

P2 

T3 
nascente Paralelo 16 1 Lugar pesados 

de passageiros. 

norte Paralelo 53 Cargas e 
descargas 

S1 T2 

sul Paralelo 24* Cargas e 
descargas 

S2 T1 poente Paralelo 32 - 

S4 T2 nascente Paralelo 11 - 

S6 - 
nascente Paralelo 55 3 Lugar pesados 

de passageiros. 

S8 T2 
sul Paralelo 22 1 Lugar pesados 

de passageiros. 

S7 - nascente Paralelo 17 - 

S7 - 
poente Paralelo 46 Cargas e 

descargas 

L1 - sul Paralelo 49 - 

L4 - nascente Perpendicular 3 - 

L5 T2 poente Paralelo 18 - 

L6 T2 poente Paralelo 18 - 

(*) Para além das regras estabelecidas na legislação em vigor, nomeadamente relativa aos lugares reservados 
para veículos em que um dos ocupantes seja uma pessoa com mobilidade condicionada. 
* O estacionamento deve ser intercalado com a implantação de árvores. 

Quadro 21 – indicação por via e troço do tipo e número aproximado de estacionamento na via pública. 

 

O plano prevê ainda um conjunto de bolsas de estacionamento localizados sempre que possível junta 

as áreas de maior procura como equipamentos serviços e nas entradas da aldeia. 

As bolsas de estacionamento localizadas correspondem a 3 áreas propostas e uma existentes: 

Parque 
ID Localização Via de 

acesso 
Área 
apro

N.º 
Aprox. 

Lugares 
específicos ID Prj. 
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xi. Lugar  

P1 
A poente da área de intervenção na área 
destinada a equipamento junto ao grande campo 
de jogos e polidesportivo. 

Via P3 1500 
m2 

80 
4 Lugar 

pesados de 
passageiros. 

P24 

P2 

A nascente da área de intervenção na área afeta a 
equipamentos coletivos. Este parque destina-se 
principalmente para o estacionamento do 
equipamento previsto. 

Via P2 Variável, consoante a 
necessidade do equipamento. 

P25 

 

Para além das regras estabelecidas na legislação em vigor, nomeadamente nos regulamentos 

municipais nos parques e áreas de estacionamento indicados devem ser sempre previstos lugares de 

estacionamento reservados para veículos em que um dos ocupantes seja uma pessoa com 

mobilidade condicionada. 

Serão ainda previstas áreas de estacionamento dimensionadas de acordo com o tipo de uso previsto, 

cuja regulamentação é apresentada no quadro seguinte: 
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Tipo de Ocupação Estacionamento (n.º mínimo de lugares) 

Habitação unifamiliar ou 
plurifamiliar 

1 lugares / fogo dentro do parcela/lote se Ac < 180 m2 

2 lugares / fogo dentro do parcela/lote se 180 m2 < ∑Ac < 300 m2 

3 lugares / fogo dentro do parcela/lote se ∑Ac > 300 m2 

Acrescido de 0,5 lugares por fogo na via pública. No caso de não se 
considerar estacionamento dentro dos lotes, considerar 1,5 lugares por 
fogo na via pública. 

Comércio 

1.5 lugar / unidade se ∑Ac comercial < 120 m2 

2 lugares / unidade se ∑Ac comercial > 120 m2 

1 lugar (mínimo) para veiculo pesado por cada 480 m2 de ∑Ac comercial 

Serviços 

1.5 lugar / unidade se ∑Ac serviços < 120 m2 

2 lugares / unidade se ∑Ac serviços > 120 m2 

Acrescidos de 30% para estacionamento público 

Indústria, armazéns e 
agropecuária 

1 lugar / 80 m2 ∑Ac unidade. 

1 lugar para veículo pesado / 500 m2 ∑Ac industria, com o mínimo de 1 
lugar / lote, a localizar no interior do lote. 

Acrescidos de 20% para estacionamento público 

Equipamentos A determinar em função do equipamento 

Empreendimentos turísticos 

1 lugar / 3 camas em estabelecimentos hoteleiros e TER 

2 lugares / unidade se ∑Ac < 150 m2 

3 lugares / unidade se ∑Ac > 150 m2 

Acrescido de 3 lugares públicos por unidade para visitantes 

Quadro 22 – Quadro de estacionamento por tipo de ocupação proposto no PUPSM 
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15.4. Percursos pedonais e cicláveis 

Integrada nas propostas do PU relativas à valorização funcional e paisagística dos espaços públicos 

da Póvoa de S. Miguel, é considerada a criação de um percurso de lazer, arborizado, destinado a 

utilização mista de peões e bicicletas. 

Passará pelo vale central da aldeia e pela sua principal (P3) área de equipamentos desportivos, este 

faz a ligação nascente poente a norte da aldeia a ligação fazendo a ligação ao caminho rural de 

acesso às margens da albufeira do Alqueva (pelo nó N1). Grande parte do seu traçado irá implantara-

se ao longo do corredor verde previsto para enquadramento da Via P3 e deverá aproveitar, sempre 

que possível, troços do atual estradão que contorna a aldeia por Norte. 

As características preconizadas para este percurso encontram-se descritas sumariamente no 

respetivo projeto proposto no âmbito do PUPSM. 

Importa ainda salientar que a ciclovia proposta poderá (e deverá) ser integrada numa rede municipal, 

ou intermunicipal, de percursos cicláveis que interliguem os principais lugares com interesse turístico, 

cultural e paisagístico da região. 

Nos Espaços Verdes de utilização pública, delimitados na planta de zonamento, podem ser propostas 

outras áreas destinadas à circulação de bicicletas com outro tipo de características como por exemplo 

associadas à prática de desportos radicais propiciando a inclusão da aldeia neste tipo de rotas 

turísticas. 

Considerando a existência de alguns “arruamentos” bastante estreitos, na zona de tecido urbano 

consolidado, que não dão acesso a quaisquer construções adjacentes e/ou onde a circulação 

automóvel não é possível, é proposta a reconversão destes espaços para corredores de circulação 

exclusivamente pedonal ou de bicicletas. 

As propostas gerais de requalificação destes corredores pedonais são apresentadas em projeto 

específico integrado no presente PU. Salienta-se a necessidade de se eliminarem as barreiras 

arquitetónicas eventualmente existentes. 

 

15.5. Transportes 

O PUPSM prevê a criação de uma praça de táxis e de três paragens para transportes coletivos de 

passageiros. Prevê-se que a praça de táxis se localize no entroncamento das Vias P2 e S8, no atual 

Largo Luís de Camões. Neste largo existirá também uma paragem para transportes coletivos, criando 
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assim, nesta zona, um interface de transportes. Julga-se que esta é a melhor localização para este 

interface pois é central e é onde existem a grande maioria dos serviços existentes na Póvoa de S. 

Miguel. As restantes duas paragens estão localizadas na Via P1, junto à escola primária, uma em 

cada sentido. 

As propostas apresentadas deverão ser articuladas entre o Município e os operadores interessados, 

uma vez que a concretização das mesmas depende destes. 

 

15.6. Infraestruturas Básicas 

As novas exigências colocadas à área de intervenção poderão levar a um certo e reforço do suporte 

infraestrutural, ao nível do abastecimento de águas, recolha e tratamento de águas residuais, 

fornecimento de energia elétrica e de gás ou acesso às telecomunicações são infraestruturas. 

A população residente no aglomerado da Póvoa é de 770 habitantes, que quando ocupadas as zonas 

de preenchimento e zona de expansão poderá ser acrescida de 220 até 410 habitantes, passando a 

um cenário teórico potencial máximo de cerca de 1180 habitantes. Este cenário não corresponde ao 

esperado contudo é o que deve ser considerado para efeitos de previsão de infraestruturas. 

 

15.6.1. Infraestruturas de Abastecimento de Água  

O abastecimento de água à Póvoa de S. Miguel é feito a partir de um sistema de água de superfície 

que abastece 5 freguesias do concelho denominado “Sistema do Rio Ardila”.  

Dado, que em época de estiagem, existem problemas de quantidade e de qualidade das águas 

captadas no sistema, existem dois furos, para reforço da captação, localizados a Sudoeste da 

Povoação. 

A rede de distribuição foi construída em 1989/90, de acordo com o projeto de execução elaborado 

pela Hidroprojecto em 1980. 

Caracterização do Sistema 

A conduta adutora que abastece o sistema da Póvoa de S. Miguel é em fibrocimento diâmetro de 

80mm, pertencente ao Sistema de Abastecimento de Água do Rio Ardila. 

A conduta adutora abastece um reservatório apoiado, localizado a Sul da Povoação, com duas cubas 

de 150m3 de capacidade cada. 
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A água captada nos furos de reforço também é elevada para o reservatório. 

Dada a topografia da povoação a rede de distribuição de água é constituída por dois andares de 

pressão, de forma a garantir as pressões adequadas a toda a rede. 

As pressões no andar de pressão mais elevado são garantidas por uma estação sobrepressora 

constituída por duas bombas, sendo uma de reserva. As bombas funcionam alternadamente. 

A rede de distribuição de água é uma rede mista, constituída por troços formando malhas e troços 

ramificados. 

A conduta distribuidora é em fibrocimento com diâmetro de 150mm. 

A rede de distribuição é predominantemente em fibrocimento com diâmetros variando entre 60 e 

80mm. 

A rede dispõe de órgãos de segurança constituídos por, válvulas de seccionamento, que permitem 

pôr troços da rede fora de serviço em caso de avaria sem perturbar o funcionamento da restante rede 

e descargas de fundo nos pontos baixos que permitem a drenagem da rede. 

A rede está equipada com bocas de incêndio. 

O funcionamento do sistema pode ser considerado como regular tendo em 2005 apresentado um 

rendimento de 80%. 

O levantamento da rede existente, apresentado nas peças desenhadas, foi facultado pelos Serviços 

da Câmara. Neste levantamento, não consta a rede de distribuição de água do loteamento nº 1/98 

(Bairro da Coutada), mas fomos informados pelos Serviços responsáveis que o referido loteamento 

tem rede de distribuição de água. 

Proposta  

Conforme os dados dos censos de 2011 a população residente é de 770 habitantes, o cenário a 

considerar como potencial máximo será de 1180 habitantes. 

A capitação estimada para esta povoação tendo como base os dados fornecidos pelos Técnicos da 

Câmara é de 130l/hab.dia. 

A partir destes dados de base fez-se a análise da situação presente e proposta no Plano e concluiu-

se que a captação do Rio Ardila em período de estiagem, neste momento já não tem capacidade para 
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abastecer de forma satisfatória a povoação. 

A adução reserva e distribuição têm capacidade para satisfazer de forma adequada a povoação 

presentemente. 

Para o horizonte do Plano, em que se considera uma população potencial máxima de 1180 habitantes, terá que 

se rever a capacidade instalada não só da captação como da adução e da reserva do sistema e a rede de 

distribuição terá que ser ampliada. 

Para tal, a  Câmara de Moura já tem previsto a extinção do Sistema do Rio Ardila, no prazo de dois a 

três anos, dado que este Sistema está no limite de exploração, prevendo o abastecimento de todo o 

Concelho a partir do Sistema de captação de água subterrânea da Fonte da Telha, situado em 

Moura. O armazenamento será feito na Amareleja em reservatório construído em 2013. 

Aquando da implementação deste Sistema deverá rever-se a capacidade da conduta adutora. 

A reserva existente tem uma capacidade de 300 m3 que, como já foi referido é suficiente no presente. 

No horizonte do Plano a reserva a coniderar na Amareleja para este aglomerado deverá ser de 350 

m3. 

Para o cálculo da capacidade do reservatório considerou-se: 

V > K Qmed  + Reserva de incêndio. 

Sendo K=2 e o grau de risco considerado para o incêndio 1 

V > 327,2m3  ~ 350 m3 

A conduta distribuidora em fibrocimento de diâmetro 150 mm está sobredimensionada, pelo que, 

mesmo com os anos de utilização que tem, deve satisfazer as necessidades no horizonte do Plano. 

A estação sobrepressora deverá ser inspeccionada para verificação da necessidade de reparação ou 

substituição das bombas instaladas. 

Com a implementação da proposta do Plano a rede de disrtribuição terá que ser ampliada. 

Aquando da ampliação da rede deverá elaborar-se o dimensionamento adequado da mesma, tendo 

em atenção que a rede deverá suportor em simultâneo o Combate a Incêndio através de marcos de 

água e bocas de incêndio, o que poderá levar á alteração de diâmetros de alguns troços existentes, 

de forma a garantir-se o equilibrio hidráulico da rede. 
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O diâmetro mínimo nas vias estruturantes deverá ser de 80 mm, por forma a garantir o caudal para 

combate ao Incêndio (15l/s – Grau de risco1 – Decreto-Regulamentar nº 23/95, de 23 de Agosto). 

O Decreto-Lei nº  236/98, de 1 de Agosto define os requisitos a observar na utilização das águas 

nomeadamente para consumo humano e as normas de descarga das águas residuais na água e no 

solo, revoga o Decreto-Lei nº 74/90, de 7 de Março. 

O Decreto-Lei nº 46/94 de 22 de Fevereiro que estabelece o regime de utilização do domínio hídrico 

sob jurisdição do Instituto da Água. 

 

15.6.2. Infraestruturas de Saneamento  

A drenagem de águas pluviais na maioria dos arruamentos é feita superficialmente através de valetas 

ou caleiras, apenas nas zonas mais recentes existem sumidouros sendo nestes casos, as águas 

pluviais drenadas pela rede de drenagem das águas residuais domésticas.  

Assim, a rede de drenagem de águas residuais domésticas funciona como rede unitária. 

Dado que, a jusante da rede de drenagem de águas residuais está implementada uma ETAR, que 

não há descarregadores de tempestade, e que os diâmetros da rede existente são de 200mm, julga-

se que será conveniente, no futuro, prever-se a implementação de redes separativas para as águas 

residuais domésticas e pluviais. 

Caracterização do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 

A drenagem transversal dos arruamentos é feita, na grande maioria dos casos, em 2 águas. 

Entre o pavimento dos arruamentos e os passeios ou as habitações, na inexistência de passeios, 

geralmente existe uma pequena valeta moldada em cimento. 

Quando não existe passeio, geralmente há uma mini valeta, moldada em cimento ou em calçada 

grossa, com secção aproximadamente circular e/ou triangular. 

Existem alguns casos onde foi colocada, no limite dos pavimentos ou junto a habitações, elementos 

de drenagem novos, nomeadamente, caleiras de betão pré-fabricadas com secção de meia-cana, 

fruto de intervenções recentes. 

Apenas nos arruamentos novos, com características de ações de loteamento, existem alguns 

sumidouros para recolha das águas pluviais. Nos restantes arruamentos, esta recolha não existe 
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sendo as águas pluviais drenadas pela inclinação longitudinal das ruas, depois de recolhidas 

transversalmente nas caleiras atrás referidas.  

As águas coletadas nos sumidouros são encaminhadas para a rede de drenagem de águas residuais 

domésticas. 

Dado que não existe nos serviços da Câmara um levantamento da rede de drenagem de águas 

pluviais, é difícil prever qual a percentagem de caudal de águas pluviais aflui á rede de drenagem de 

águas residuais. 

Caracterização do Sistema de Drenagem de Águas Residuais Domésticas 

A rede de drenagem de águas residuais domésticas foi executada em 1989/91, de acordo com o 

projeto de execução elaborado pela Hidroprojecto em 1980. Como já foi referido a rede é unitária. 

A rede é gravítica sendo contudo dotada de uma estação elevatória que eleva o efluente do 

loteamento n.º 1/98 (Bairro da Coutada), para uma caixa da rede gravítica através de uma conduta 

elevatória em PVC rígido, diâmetro de 200mm, PN6. 

Dadas as pendentes dos arruamentos localizados junto à escola primária, a rua da Coutada e uma 

pequena parte da rua da Estalagem e do arruamento localizado entre as duas ruas, existe uma 

pequena rede de drenagem das águas residuais nesses arruamentos que está a drenar para uma 

linha de água que se desenvolve para norte do campo de futebol.  

A rede de coletores com cerca de 8.612 metros de extensão, é constituída predominantemente por 

coletores em grés cerâmico com diâmetro de 200mm, verificando-se também alguns troços em PVC 

rígido com diâmetro de 200mm e um troço em ferro na entrada da Estação de Tratamento de Águas 

Residuais. 

As caixas de visita são revestidas com betão, têm 1.00 m de diâmetro interno, e estão munidas de 

tampas em ferro fundido ou betão. 

Proposta para a drenagem das águas pluviais 

As novas vias estruturantes e a via secundária S6, deverão prever uma rede de drenagem de águas 

pluviais, paralela à rede de drenagem de águas residuais domésticas, de forma a ser utilizada a 

mesma vala para a instalação dos dois coletores, e deverão ser equipadas com sumidouros a colocar 

estrategicamente ao longo dos arruamentos.  
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Para as vias secundárias existentes S1, S2 e S3 também deverá ser prevista a instalação de um 

coletor de águas pluviais e sumidouros a colocar estrategicamente ao longo das vias. 

A drenagem das restantes vias deverá manter-se superficial com melhoramentos, nomeadamente 

introdução de valetas de plataforma, caleiras centrais ou laterais às vias, com grelhas ou 

caleiras/sumidouros centrais ou lateral às vias, em betão, com rasgo superior.  

Nas figuras seguintes apresenta-se de forma esquemática tipos de valetas e caleiras tal como acima 

mencionadas. 

 

Proposta para a drenagem e tratamento das águas residuais 

A rede de colectores existente deverá ser ampliada para receber o efluente das novas zonas a 

urbanizar. 

 

Figura 33 – Valeta de plataforma sem lancil 

 

Figura 34 – Valeta de plataforma com lancil 

 

Figura 35 – Caleira com grelha metálica junto a lancil 

 

Figura 36 – Caleira com grelha metálica no eixo da via 

 

Figura 37 – Caleira/sumidouro em betão com rasgo superior 

junto a lanci 

 

Figura 38 – Caleira/sumidouro em betão com rasgo superior 

no eixo da via 
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Está prevista a construção de uma ETAR compacta junto do campo de futebol para tratamento das águas da 

pequena bacia que para esta zona drena. 

A estação elevatória existente no loteamento nº 1/98 (Bairro da Coutada) deverá ser remodelada e 

ampliada para ter  capacidade para  elevar o acréscimo de caudal proveniente da zona industrial. 

Em 2012 houve uma intervenção de beneficiação da ETAR da Póvoa. A Águas do Alentejo SA. Prevê a 

construção de uma nova ETAR, fora da área do Plano, mas que servirá a Póvoa. Não está previsto calendário 

para esta obra. 

Caso esta intervenção não venha a concretizar-se, deverá ser mandado elaborar um estudo que 

verifique a necessidade de reformulação da ETAR, tendo em conta a sua capacidade e as exigências 

do meio receptor. 

Propõem-se ainda as seguintes medidas: 

As unidades de restauração deverão ter uma caixa para retenção de gorduras, antes da ligação ao 

colector de águas residuais; 

Algumas empresas localizadas na zona industrial poderão ser produtoras/ utilizadoras de substâncias 

classificadas como perigosas para o meio aquático pelo que a ligação das águas residuais á rede 

pública deverá ser encarada com precaução; 

A instalação de sistemas autónomos de drenagem e tratamento de águas residuais, as descargas de 

águas residuais no meio receptor estão sujeitas à obtenção de licença conform disposto no artigo 36º 

do Decreto-Lei nº 46/94, de 22 de Fevereiro. 

O Decreto-Lei nº 149/2004 de Junho que altera o Decreto-Lei nº 151/97, de 19 de Junho, 

relativamente à recolha, tratamento e descarga de águas residuais urbanas no meio aquático, 

procedendo à transposição para o direito interno da Directiva nº 91/271/CEE, do Concelho, de 21 de 

Maio de 1991. 

O Decreto-Lei nº 348/98 procede à transposição para o direito interno da Directiva nº 98/15/CEE, da 

Comissão, de 21 de Fevereiro, que altera a Directiva nº 91/271/CEE, do Conselho de 21 de Maio 

relativa aos requesitos a que devem obedecer as descargas  provenientes de estações de tratamento 

de águas residuais efectuadas em zonas sensíveis sujeitas a eutrofização. 

O Decreto-Lei nº 46/94 de 22 de Fevereiro que estabelece o regime de utilização do domínio hídrico 

sob jurisdição do Instituto da Água. 
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Caracterização da Estação de Tratamento de Águas Residuais 

A rede de drenagem existente na Póvoa de S. Miguel drena as águas residuais para uma Estação de 

Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que foi construída em 1991, e que é constituída pelos 

seguintes órgãos, Obra de Entrada com gradagem manual, Tanque Ihmoff, Leito Percolador, 

Decantador Secundário e 4 Leitos de Secagem. 

A ETAR já foi sujeita a obras de manutenção e recuperação, no entanto aguardam-se os resultados 

da monitorização. 

A ETAR foi projetada para um caudal no horizonte de projeto de Qmd= 96 m3/dia. 

Considerando os mesmos dados de base da análise do sistema de abastecimento de água e 

atribuindo um coeficiente de afluência á rede de 0,8, conclui-se que o caudal médio diário calculado 

para a população atual ainda não ultrapassou o caudal de horizonte de projeto previsto. 

  Qmd = 130x770x0,8/1000=80,08 m3/dia. 

Em relação à população prevista no plano a ETAR deverá ser ampliada, pois o caudal de horizonte 

de projeto para o qual foi calculada será ultrapassado. 

Em relação à população potencial do plano a ETAR deverá ser ampliada ou substituída, conforme o 

já previsto pela Câmara Municipal de Moura e Águas do Alentejo SA., pois o caudal de horizonte de 

projeto para o qual foi calculada será ultrapassado a partir dos 925 habitantes sensivelmente. 

Qmd = 130x1180x0,8/1000=122,72 m3/dia. 

 

15.6.3. Infraestruturas Elétricas e de Telecomunicações  

Caracterização do sistema de Infraestruturas Elétricas de Serviço Publico Existentes 

Com a recente entrada em serviço da Subestação da Amareleja e, consequente criação da 

interligação entre esta infraestrutura e a Subestação de Moura, através da Linha a 30 kV Moura – 

Amareleja, a povoação da Póvoa de São Miguel, ficou servida de energia elétrica, através desta linha 

de média tensão, bem como pela sua derivada para Castelhanos. 

Estas duas infraestruturas, através das suas derivadas, alimentam os atuais 4 postos de 

transformação de serviço público existentes na povoação, (PTD MRA 004 AI Póvoa de São Miguel, 
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PTD MRA 030 AS Lot. Herdade da Coutada, PTD MRA 207 AI Rua do Poço Alto da Vila e o PTD 

MRA 251 AI EM 517 Póvoa de São Miguel, que entrou recentemente em serviço). 

Estes quatro Postos de Transformação de serviço público, dão atualmente plena satisfação às 

necessidades de energia elétrica da localidade. 

As redes de baixa tensão afetas a estes Postos de Transformação, são predominantemente do tipo 

aéreo, constituídas por cabos isolados em feixe (torçadas), tensos em postes de betão, os quais 

servem ainda de suporte dos focos de iluminação pública, constituídos por luminárias do tipo 

semiurbano, com lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão de 70 e 100 W.” 

Indicações para a proposta de rede de Infraestruturas Elétricas de Serviço Público 

Na proposta que se avançará será delimitada a localização possível de futuras instalações de Postos 

de Transformação bem como da respetiva linha de média tensão, cujas operações urbanísticas 

definirão de forma mais concreta e objetiva as respetivas características técnicas. 

A cada pedido futuro de alimentação elétrica, o distribuidor público EDP fará uma análise dos 

trânsitos de potência afetos à rede em causa, concluindo sobre a disponibilidade do fornecimento 

assim como eventuais alterações que sejam necessárias preconizar na rede existente. 

O traçado da rede de distribuição de energia elétrica fornecido pela EDP encontra-se representado 

graficamente na Planta do Traçado Esquemático da Rede de Distribuição de Energia Elétrica. 

Caracterização do sistema de Infraestruturas de Telecomunicações  

A rede de telecomunicações local da aldeia de Póvoa de S. Miguel tem origem numa central 

localizada na própria aldeia, na Rua da Igreja. Esta central está interligada por cablagem de fibra 

ótica à povoação de Moura e Amareleja. 

A interligação entre as povoações é realizada por cabo aéreo suspenso. A distribuição dentro da 

aldeia é feita com cabos pregados nas paredes das habitações e com alguns cabos em conduta 

enterrada, possibilitando a ligação de novos assinantes. 

A aldeia possui já infraestruturas capazes de fornecer serviço de Internet em banda larga através da 

infraestrutura telefónica (serviço ADSL). 

O traçado da rede de telecomunicações fornecido pela Portugal Telecom encontra-se representado 

graficamente na Planta do Traçado Esquemático da Rede de Telecomunicações. 
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Indicações para a proposta da rede de Infraestruturas de Telecomunicações  

O fornecimento de serviços de telecomunicações (voz, dados e televisão) está neste momento aberto 

a todos os operadores registados e reconhecidos pela ANACOM. As infraestruturas a instalar 

futuramente no local fazem parte do planeamento de redes dos diferentes operadores e são 

realizadas em função dos pedidos de ligação recebidos pelos serviços. 

Existe já, pelo menos, uma rede da Portugal Telecom que poderá ser expandida de acordo com os 

requisitos das edificações a instalar. 

A cada pedido futuro de fornecimento de sinal, o operador consultado ou gestor da rede local fará 

uma análise dos protocolos pretendidos e necessários (televisão, Internet, telefone, linhas dedicadas, 

etc.) concluindo sobre a disponibilidade do fornecimento assim como eventuais alterações que sejam 

necessárias preconizar na rede existente. 

 

15.6.4. Abastecimento de Gás  

Uma vez que não existe nem está previsto que a rede de gás natural chegue a este aglomerado, não 

se apresenta neste momento projeto de rede de gás, uma vez que se considera com difícil 

exequibilidade a construção de uma rede fechada para o aglomerado cujos custos onerariam as 

operações urbanísticas admitidas. 

No caso da Câmara Municipal de Moura entender conveniente propor-se uma rede autónoma 

apoiada em depósitos, tal proposta será apresentada na fase seguinte do trabalho. 

 

15.6.5. Deposição e recolha de resíduos sólidos urbanos 

Caracterização do Sistema  

A deposição dos resíduos sólidos orgânicos na Povoação é feita em contentores metálicos, de 800 

litros, localizados estrategicamente nos arruamentos. 

Os resíduos recicláveis, designadamente: vidro, papel/cartão, plásticos latas não ferrosas e pilhas 

são depositados em 3 ecopontos. A deposição do vidro poderá ser feita em mais 3 locais para além 

dos 3 ecopontos.  

A recolha dos resíduos orgânicos está a cargo da Câmara Municipal de Moura e é executada com 

uma frequência diária de 2ª feira a sábado, por camião apropriado, equipado com dispositivos 

mecânicos de elevação e compactação. 
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Os carros da Câmara depositam os resíduos sólidos orgânicos na Estação de Transferência 

localizada em Pias, Concelho de Serpa. 

A recolha dos recicláveis está a cargo da AMALGA / RESIALENTEJO. 

Proposta 

Propõe-se que o sistema de recolha instalado seja adaptado à circulação viária proposta e alargado 

às novas áreas do plano, mantendo-se as características existentes. 

Os percursos indicados na planta que acompanha o plano terão de ser aprovados pela empresa 

municipal para o efeito. 

Para a deposição dos Resíduos Sólidos Urbanos deverão ser considerados os seguintes tipos de 

recipientes: 

− Papeleiras destinadas à deposição de resíduos de pequena dimensão produzidos na via pública; 

− Contentores normalizados, destinados à deposição de desperdícios produzidos na via pública e 

outros materiais que resultem de limpeza urbana; 

− Contentores de 800litros de capacidade, colocados na via pública para uso geral nos termos da 

deposição de resíduos urbanos domésticos; 

− Vidrões papelões, e outros recipientes que a Câmara Municipal de Moura vier a adotar para 

recolhas seletivas. 

A Câmara poderá incentivar a implementação de “compostores individuais” destinados a serem 

colocados nos logradores particulares para receberem os resíduos verdes urbanos e a fração 

orgânica dos resíduos produzidos nas cozinhas, com o objetivo de produzir um fertilizante orgânico, 

podendo este ser utilizado pelos próprios. 

Os estabelecimentos comerciais e de restauração e de bebidas têm de prever um compartimento 

para armazenamento coletivo dos recipientes normalizados para deposição do RSU (resíduos sólidos 

urbanos), ficando responsáveis pela deposição destes resíduos nos equipamentos localizados na via 

pública. 
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16. ASPETOS RELATIVOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO  

16.1. Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 

Propõem-se a constituição de cinco Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), 

delimitadas na planta de Zonamento, com características morfológicas e físicas muito particulares e 

consequentemente com objetivos muito específicos. 

Na programação das UOPG acima referidas para além dos parâmetros indicados para cada categoria 

funcional que integra cada UOPG, deve ainda atender-se aos objetivos e princípios descritos nos 

capítulos seguintes para cada UOPG. 

 
Área (ha) ID (proj) 

UOPG 1 8,11 - 

UOPG 2 2,94 - 

UOPG 3 5,54 - 

UOPG 4 2,30 - 

UOPG 5 1,60 - 

UOPG 6 6,51 P4 

UOPG 7 2,53 - 

UOPG 8 1,55 - 

Quadro 23 – Áreas das UOPG e número do projeto. 
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16.1.1. Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 1 (UOPG1) 

À UOPG 1 corresponde o território abrangido pelos espaços residenciais de preenchimento (ERp1), 

parte dos espaços residenciais consolidados e espaços verdes de proteção e enquadramento 

envolventes. Esta área corresponde ao fecho da malha ortogonal da zona oeste do plano. 

O desenvolvimento desta UOPG tem como principal objetivo beneficiar as zonas urbanas 

consolidadas, estruturando e disciplinando o uso do solo, de forma a garantir a valorização urbana, 

ambiental e paisagística desta área que se encontra, em termos de imagem urbana, bastante 

degradada. 

Na UOPG 1 pretende-se garantir a articulação entre os espaços residenciais existentes e a área de 

preenchimento, que dá seguimento à estrutura urbana local. Para além dos parâmetros definidos 

para cada uma das categorias de espaço deverá ter em conta o seguinte: 

− Continuidade à estrutura viária e definir o modelo de circulações (ver capitulo 15.2.4), tendo em 

conta as diversas condicionantes físicas: vias estreitas de perfis reduzidos e com passeios quase 

inexistentes, declives acentuados, diferentes tipologias de ruas com frentes edificadas ou acessos 

a garagens; 

− Respeitar os alinhamentos existentes na zona consolidada adjacente a Sul; 

− As características de ocupação dos lotes, deverão adotar as orientações das frentes principais da 

estrutura consolidada de forma a não descaracterizar a estrutura de frente de rua definida (ver 

capítulo 12.1); 

− Na área a nascente da via S2, a orientação das frentes principais é naturalmente para poente; 

− O uso dominantemente será o habitacional e usos compatíveis (nomeadamente pequenas 

atividades algumas das quais existentes atualmente no local), propondo-se uma relocalização das 

atividades de desenvolvimento de agropecuárias para a área da UOPG 3, destinada a albergar 

este tipo de funções.  

Esta UOPG conta ainda com uma parte significativa de espaços verdes de proteção e 

enquadramento, integrando um troço da ciclovia proposta (ver capitulo15.4). 

 

 

 



Fase 2_Propostade Plano  
[Vol.1_Relatório da Proposta] 

 

 

133 

Plano de Urbanização Póvoa de S. Miguel  

 

16.1.2. Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 2 (UOPG2) 

À UOPG 2 corresponde o território abrangido pelos espaços residenciais de preenchimento (ERp2), 

parte do espaço central e dos espaços residenciais consolidados, e ainda por espaços verdes de 

proteção e enquadramento. 

Pretende-se que esta área funcione como rótula de transição entre a malha consolidada (com uma 

estrutura parcelar de pequena dimensão e com densidades de ocupação do solo maiores), e as áreas 

cuja estrutura parcelar é de maior dimensão e de características rurais. 

A principal função desta UOPG é garantir a consolidação e estruturação dos espaços de 

preenchimento situados na zona poente da aldeia e salvaguardar as áreas mais instáveis de declive 

acentuado com espaços verdes como forma de contenção da expansão. Para além dos objetivos 

acima referidos a programação desta UOPG deve ainda atender ao seguinte: 

− O desenho urbano deve assentar preferencialmente na estrutura cadastral existente, garantindo 

uma morfologia urbana orgânica garantindo a articulação com a malha urbana existente; 

− Garantir uma organização funcional em que se privilegia a localização da frente principal das 

construções para a da rua principal a prever em sede do instrumento de execução da UOPG ou 

para o pátio, ou situação similar, no caso de se promover o agrupamento de edificações; 

− Operações urbanísticas devem prever e garantir a existência de pequenos espaços verdes e de 

utilização coletiva, para além dos previstos no presente plano; 

− A ocupação dos logradouros deverá ser cuidada . 

Para além das indicações acima referidas a programação desta UOPG deverá prever a integração 

das áreas de espaços verdes de proteção e enquadramento. O espaço verde de proteção e 

enquadramento tipo II agora considerado poderá eventualmente no futuro, mediante revisão do PU, 

vir a transformar-se em espaço residencial caso a dinâmica do aglomerado assim o justifique. 
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16.1.3. Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 3 (UOPG3) 

À UOPG 3 corresponde o território abrangido pela área de espaços de atividades económicas - 

agropecuária (EAE3) e pelos espaços verdes de proteção e enquadramento da via P3. 

A UOPG 3 tem como função principal albergar e consolidar, de forma estruturada, os usos e as 

atividades atualmente presentes, muitas das quais se consideram incompatíveis com os espaços 

residenciais. Pretende-se: 

−  Dotar a área de infraestruturas e acessos adequados, melhorar significativamente a sua imagem 

através da definição de regras e parâmetros de ocupação e desenvolver a ocupação das 

atividades económicas existentes, afirmando-as como parte essencial da aldeia; 

− Criar uma zona de expansão da atividade para dar resposta à deslocalização de atividades 

similares nas áreas de usos predominantemente habitacionais; 

− O desenho urbano deve assentar preferencialmente na ocupação de parcelas existente; 

− Deve ser criado um sistema de circulação e de drenagem (dos efluentes) eficaz tendo em conta as 

características morfológicas e paisagísticas do local bem como pelas características das 

atividades que se pretendem regular; 

− Criação de uma área comum para a instalação de equipamento de apoio à atividade; 

− Garantir o tratamento adequado dos logradouros privados no sentido de criar uma cortina verde e 

que proporcione o correto enquadramento das funções previstas. 

Esta zona deve ainda dar resposta aos usos de natureza semelhante situados no interior ou na 

proximidade dos espaços residenciais que se pretendem relocalizar.  

Por se tratar de uma zona com atividades que podem trazer incómodos à função residencial 

predominante da aldeia, a área verde de proteção delimitada a norte da via P3 tem como objetivo a 

criação de uma cortina verde de proteção (ver capítulo 12.4). 
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16.1.4. Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 4 (UOPG4) 

À UOPG4 corresponde o território abrangido pelos espaços de atividades económicas – industrias e 

armazéns (EAE1). Esta zona tem como objetivo fomentar e regulamentar a instalação de unidades 

indústrias e outras funções que não se adeqúem a uma integração nos espaços residenciais e 

restantes espaços de actividades económicas propostas. As actividades comerciais apenas se devem 

admitir quando associadas à actividade principal industrial. 

Pretende-se com constituição da UOPG4, garantir uma ocupação equilibrada da zona industrial, 

como resposta à imagem pretendida, atendendo a: 

− Garantia do acesso a área a partir da via P1, selecionando o tráfego de pesados antes da entrada 

efetiva no aglomerado; 

− Localização adequada das indústrias que causem maior incómodo e de maior dimensão, 

localizando-as na área mais a sul, e integração de barreiras verdes (ver capitulo 12.4) entre si;  

− Garantir a capacidade de estacionamento dentro do lote; 

− Garantir o tratamento adequado dos logradouros privados no sentido de criar uma cortina verde e 

que proporcione o correto enquadramento das funções previstas (ver capitulo 12.4). 

 

16.1.5. Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 5 (UOPG5) 

À UOPG 5 corresponde o território abrangido pelos espaços de atividades económicas – terciário 

(EAE2), e tem como objetivo a criação de um pequeno parque empresarial que reúna condições para 

dar resposta a uma oferta de serviços qualificada e que não encontre a resposta necessária nos 

restantes espaços do solo urbano, nomeadamente acolhendo espaços de escritórios onde as 

pequenas e médias empresas da freguesia e de freguesias vizinhas possam instalar os seus serviços 

administrativos em instalações próprias ou em associação possibilitando a partilha de meios técnicos 

e humanos.  

Pretende-se com a constituição desta UOPG, garantir uma ocupação, através das seguintes 

medidas: 

− Prever que o acesso a esta zona seja efetuado pela via P1, sendo a distribuição aos lotes feita por 

uma via interna; 

− Garantir o tratamento adequado dos logradouros privados no sentido de criar uma cortina verde 

que proporcione o correto enquadramento das funções previstas (ver capitulo 12.4); 
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− Localização adequada dos serviços que causem maior incómodo e de maior dimensão, 

localizando-os na área mais a sul, e integração de barreiras verdes (ver capitulo 12.4) entre si;  

− Deve ser garantida a correta articulação com a zona habitacional existente (a desenvolver); 

− Garantir a capacidade de estacionamento dentro e fora dos lotes; 

− Garantir o atravessamento da via L1 e a sua correta inserção na via P1. 

16.1.6. Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 6 (UOPG6) 

A UOPG 6 agrupa as áreas de maior impacto na Povoa de S. Miguel, afetas a equipamento e a 

espaços verdes (equipados) de desenvolvimento de atividades coletivas a poente do aglomerado e 

ainda os espaços verdes de proteção e enquadramento a vias P1 e P3. 

Pela proximidade das áreas e pelo número significativo dos equipamentos e áreas de atividades 

coletivas existentes e a desenvolver no conjunto destas áreas a delimitação desta UOPG surge com 

o objetivo de articular de forma estruturada as várias relações possíveis e a partilha das funções 

comuns. 

A UOPG 6 integra nos os espaços de uso especial – equipamentos, e nos espaços verdes e de 

utilização coletiva, designadamente os seguintes equipamentos existentes e previstos: 

− A reabilitação da Mata da Praça de Touros (P20); 

− Escola 1ºCEB (integrando o Pólo Biblioteca Municipal) (E1);  

− Parque infantil 0-5 (E6); 

− Polidesportivo descoberto a reabilitar como espaço para atividades culturais e recreativas (P9); 

− Grande campo de jogos a reabilitar (P11); 

− Lar de Idosos integrando centro de dia, lar de 3.ª idade, serviços de apoio domiciliário (SAD24) e 

Associação de apoio social (P8); 

− Outros compatíveis com a função de recreio e lazer. 

Nota: Cada equipamento refere o número de projeto “Pn” desenvolvido no programa de execução. 

Para além dos equipamentos e espaços verdes indicados a UOPG integra ainda áreas afetas a 

espaços verdes de proteção e enquadramento, e a localização de um parque de estacionamento (P1 

ver capítulo15.3) na área afeta a equipamentos junto ao grande campo de jogos e polidesportivo. 

A UOPG integra também a requalificação da via identificada em planta como via S7. 

Assim na execução desta UOPG pretende-se: 
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− Definição de um desenho urbano que potencie de forma adequada a utilização dos vários espaços 

e equipamentos; 

− Proteção e reforço dos valores naturais em presença; 

− Definição da implantação dos equipamentos de forma articulada em termos altimétricos e 

funcionais; 

− Propiciar, sempre que possível e adequado, a partilha infraestruturas; 

− Distribuição adequada dos usos e necessidade comuns, nomeadamente estacionamento; 

− Definição dos sistemas de circulação pedonal e viário. 

Para além da observação dos objetivos descritos deverá ser consultado o Regulamento e programa 

de execução. 

16.1.7. Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 7 (UOPG7) 

A UOPG 7 corresponde à parte da área de intervenção qualificada como espaços residenciais de 

preenchimento (Erp3). 

A UOPG 7 tem como objetivo promover o desenvolvimento dos terrenos a sul da via L8, tendo em 

consideração o zonamento definido e o regulamento do plano do qual se salientam as seguintes 

orientações: 

− Garantir a articulação estética e morfológica da nova intervenção com o loteamento aprovado; 

− Garantir a beneficiação das Via L7 e Via L8 e da sua correta interseção na via P1; 

− Garantir a beneficiação das infraestruturas de saneamento; 

− Garantir a manutenção e o tratamento adequado das vias de circulação interna existentes através 

da definição do sistema de circulação atendendo às características dos perfis viários existentes; 

− Garantir a manutenção de acesso aos caminhos rurais existentes a sul. 

16.1.8. Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 8 (UOPG8) 

A UOPG 8 corresponde à parte da área de intervenção, qualificada como espaços residenciais 

propostos (ER) e espaços verdes de proteção e enquadramento envolventes. 

A UOPG 8 tem como objetivo promover o desenvolvimento dos terrenos do limite do perímetro 

urbano a sul da via P2, tendo em consideração o zonamento definido na respetiva planta, o 

regulamento do qual se salientam as seguintes orientações: 
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− Garantir a articulação da nova intervenção com os lotes ou parcelas confinantes a norte; 

− Garantir a execução da Via L1 e respetivas infraestruturas, no troço abrangido, e da sua correta 

interseção na via L3; 

− Garantir a manutenção de acesso aos caminhos rurais existentes a sul; 

A UOPG8 apenas poderá ser concretizada quando 80% da capacidade construtiva  prevista para as 

UOPG 1 e 2 estiver concretizada. 

 

 

17. COMPATIBILIZAÇÃO COM PLANOS DE HIERARQUIA SUPERIOR 

17.1. Compatibilização com o PDM Moura 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/96 de 23 de fevereiro de 1996 que ratifica o Plano Diretor 

Municipal (PDM) de Moura, alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º39/2000 de 30 de 

maio, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º27/2003 de 19 de fevereiro, pelo Aviso n.º 25 

476/2008, de 22 de outubro e alterado por adaptação pelo aviso n.º 964/2011, de 10 de janeiro; 

A presente proposta é acompanhada pelos extratos das Plantas de Ordenamento e de 

Condicionantes do Plano Director Municipal (PDM) de Moura. 

Os critérios de ajuste da sobreposição da proposta de zonamento com a planta de ordenamento, à 

escala 1:5.000 do PDM de Moura, foram: a escala, e a rede viária interna do aglomerado.  

O perímetro urbano do aglomerado urbano da Póvoa de São Miguel delimitado no PDM de Moura à 

escala 1:25.000 e 1:5.000 revelaram desajustes na sua transposição para a cartografia 1:2000 que 

serve de base à elaboração do PUPSM tal como é visível nas plantas do extrato do PDM de Moura 

no desenho n.º 01 face às intenções que transparecem da sua delimitação. 

Neste sentido o PUPSM (tendo já esta matéria sido desenvolvida no anterior capitulo 9 do presente 

relatório), de acordo com o RJIGT (regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial criado pelo 

Decreto-Lei n.º380/99, de 22 de setembro com a redação atualmente conferida) aumenta a sua área 

de intervenção face à UOPG definida no PDM de Moura de acordo com: 
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− A “adequação do perímetro urbano definido no plano diretor municipal em função do zonamento e 

da conceção geral da organização urbana definidos” (alínea d) do artigo 88.º) e com os estudos de 

caracterização efetuados nomeadamente a análise biofísica; 

− E passando a “englobar solo rural complementar” que exige uma intervenção integrada de 

planeamento no sentido de vir a contribuir para a redinamização do aglomerado como áreas de 

intervenção dos projetos estruturantes de revitalização do Aglomerado Urbano da Povoa de S. 

Miguel. 

A área de intervenção do Plano de Urbanização da Póvoa de São Miguel corresponde em grande 

parte à totalidade do perímetro urbano definido no Plano Director Municipal de Moura com os devidos 

ajustamentos complementada por uma pequena área de solo rural adjacente que beneficia das 

infraestruturas urbanas. 

17.1.1.1Ordenamento 

A definição do solo urbanizado baseou-se na delimitação do Espaço Urbano constante da Planta de 

Ordenamento do PDM de Moura e necessários ajustamentos decorrentes da mudança de escala de 

trabalho e na correção destes através da atualização do perímetro com à nova cartografia e a 

inclusão de algumas áreas das categorias a urbanizar do PDM de Moura. A área delimitada do solo 

urbanizavel, abrange áreas do Espaço Urbanizável, do Espaço Industrial Proposto e do Espaços 

Urbanizável de Uso Misto do PDM de Moura e ainda áreas limítrofes do Espaço urbano. 

No solo urbanizado e no solo urbanizavel são integradas as categorias da estrutura ecológica urbana 

(incluída nos perímetros urbanos) consoante a sua localização e grau de desenvolvimento e os 

equipamentos infraestruturas existentes e propostos. 

A área de intervenção do PUPSM, agora apresentada engloba (ver figura Figura 8): 

− Espaço urbano integrado no solo urbanizado, solos urbanizável ou no solo rural do PU; 

− Espaço urbanizável integrado nos solos urbanizável do PU; 

− Espaço urbanizável de uso misto integrado no solo urbanizável, no solo urbanizado ou no solo 

rural do PU; 

− Espaço industrial proposto, redelimitado e integrado nos solos urbanizável; 

− Área verde de proteção redelimitada e integrada no solo urbanizado ou no solo urbanizável. 
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   Área (m2) (%) 

Solo Rural  
104064 13,3 

  Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal 
104064 13,3 

Solo Urbano   677907 86,7 

 Solos Urbanizados 
429437 54,9 

  Espaços Centrais 
80029 10,2 

Espaços Residenciais Consolidados 
169143 21,6 

  

Espaços Residenciais de Preenchimento 
78027 10,0 

  Espaço de uso especial - Equipamentos  
35350 4,5 

  Espaços verdes de utilização coletiva 
60942 7,8 

  Espaços Verdes de Proteção e Enquadramento 
5946 0,8 

 Solos Urbanizáveis 
248470 31,8 

  Espaços Residenciais  
10361 1,3 

  Espaços de atividades económicas - Indústria e armazéns 
17976 2,3 

  Espaços de atividades económicas -  Terciário 
16032 2,1 

  Espaços de atividades económicas - Agropecuária 
51986 6,6 

  Espaços verdes de proteção e enquadramento 
152115 19,5 

Total   781971 100 

Quadro 24 - Quadro Estimativa de ocupação 

Infraestruturas viárias e estacionamento 

Á semelhança do ponto anterior para a definição dos critérios de dimensionamento das 

infraestruturas viárias e estacionamento a proposta teve como referencia os parâmetros definidos na 

Portaria 216B/2008, de 3 de março relativamente aos perfil e valores definidos para a programação 

dos estacionamento adaptados à realidade local. 

17.1.1.2Regulamentação 

Em termos de definições o PUPSM compatibiliza-se com a regulamentação do RJIGT nomeadamente 

em termos de classificação, qualificação do solo e de conceitos técnicos.  
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O capítulo que se segue diz respeito á compatibilização dos conceitos técnicos do ordenamento do 

território e urbanismo utilizados no PDM de Moura em Vigor, com os definidos pelo Decreto 

Regulamentar n.º 9/2009 de 29 de maio a utilizar nos instrumentos de gestão territorial. 

O DR n.º 9/2009 não integra todos os conceitos utilizados pelo PUPSM, pelo que registam-se as 

alterações e adequações a este nível. 

A tabela seguinte representa uma síntese dos novos conceitos a utilizar no PUPSM. O PDM de 

Moura não integra os mesmos conceitos pelo que registam-se também alterações a este nível cujos 

paralelismos estabelecidos para verificação das alterações ao nível dos indicadores urbanísticos são 

os seguintes: 

PDM de Moura PU Póvoa de são Miguel (Decreto Regulamentar n.º 9/2009 
de 29 de maio)  

Superfície bruta (Sb) — superfície total do terreno sujeito 
a uma intervenção, abstraindo a sua divisão cadastral e as 
classes ou categorias de espaço existentes. 

- Sem aplicação -  

Dpb – densidade populacional bruta = quociente entre a 
população prevista e a superfície bruta. 

- Sem aplicação -  

Dhb – densidade habitacional bruta = quociente entre o 
número de fogos previsto e a superfície bruta ou líquida 
considerada. 

- Sem aplicação -  

NpM – número de pisos = número de pisos acima da cota 
de soleira. 

Número médio de pisos – O número médio de pisos (Pm) é 
o quociente entre a área total de construção (ΣAc) e a área 
total de implantação (ΣAi) dos edifícios existentes o previstos 
para a porção de território a que o parâmetro diz respeito. Ou 
seja: 

Pm = ΣAc / ΣAi 

⊗⊗⊗⊗ 

AeM – altura máxima dos edifícios = distância máxima, 
medida na vertical, entre a cota de soleira e o ponto mais 
alto do edifício, com exceção de chaminés, elementos 
decorativos e outros elementos de caráter pontual. 

Altura da edificação – A altura de edificação é a dimensão 
vertical medida desde a cota de soleira até Altura total máxima 
da construção e ao ponto mais alto do edifico, incluindo a 
cobertura e demais edificações nela existentes, mas excluindo 
chaminés e elementos acessórios decorativos, acrescida da 
elevação da soleira, quando aplicável. 

•••• 

CASb – coeficiente bruto de afetação do solo = (área de 
implantação)/ (superfície bruta). 

Índice de ocupação do solo – O índice de ocupação do solo 
(Io) é o quociente entre a área total de implantação (ΣAi) e a 
área de solo (As) a que o índice diz respeito, expresso em 
percentagem. Ou seja: 

Io = (ΣAi / As) x 100; 

⊗⊗⊗⊗ 

Superfície de implantação (Ai) — superfície ocupada por 
construção. 

Área de implantação do edifico – A área de implantação (Ai) 
de um edifício é a área de solo ocupada pelo edifício. 
Corresponde à área do solo contido no interior de um polígono 
fechado que corresponde:  

- O perímetro exterior do contacto do edifício com o solo; 

- O perímetro exterior das paredes exteriores dos pisos em 
cave. 

⊗⊗⊗⊗ 

COSb – coeficiente bruto de ocupação do solo = (área 
de construção)/ (superfície bruta). 

Índice de utilização do solo - O índice de utilização do solo 
(Iu) é o quociente entre a área total de construção (ΣAc) e a 
área de solo (As) a que o índice diz respeito. Ou seja: 

Iu = ΣAc / As 

⊗⊗⊗⊗ 
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Área de Construção –  somatório das áreas dos 
pavimentos a construir acima e abaixo da cota de soleira, 
com exceção dos pavimentos exclusivamente para 
estacionamento abaixo da cota de soleira. 

Área de construção do edifício – A área de construção do 
edifício é o somatório das áreas de todos os pisos, acima e 
abaixo da cota de soleira, com exclusão das áreas em sótão e 
em cave sem pé-direito regulamentar. A área de construção é, 
em cada piso, medida pelo perímetro exterior das paredes 
exteriores e inclui os espaços de circulação cobertos (átrios, 
galerias, corredores, caixas de escada e caixas de elevador) e 
os espaços exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas 
e terraços cobertos). 

Área total de construção - A área total de construção e o 
somatório das áreas de construção de todos os edifícios 
existentes ou previstos numa porção delimitada de território. 

⊗⊗⊗⊗ 

COSI – coeficiente líquido de ocupação do solo = (área 
de construção)/ (superfície líquida). 

Índice de utilização do solo – O índice de utilização do solo 
(Iu) é o quociente entre a área total de construção (ΣAc) e a 
área de solo (As) a que o índice diz respeito. Ou seja: 

Iu = ΣAc / As 

⊗⊗⊗⊗ 

Superfície líquida ou superfície de lote (Sl) — superfície 
de uma unidade cadastral mínima, prédio urbano  lote) 
(área de implantação dos edifícios + área de logradouro 
privado). 

Lote – Um lote é um prédio destinado à edificação, constituído 
ao abrigo de uma operação de loteamento ou de um plano de 
pormenor com efeitos registais. 

Parcela – Uma parcela é uma porção de território delimitada 
física, jurídica ou topologicamente. 

•••• 

IlM – índice máximo para o loteamento = (somatório das 
superfícies dos lotes)/ (superfície bruta). - Sem aplicação -  

Iam – Índice mínimo para arruamentos = superfície de 
arruamentos)/(superfície bruta ou líquida). 

- Sem aplicação -  

Iem - Índice mínimo para estacionamento - Sem aplicação -  

Ipm - Índice mínimo para verde - Sem aplicação -  

Superfície de arruamentos (Sa) — superfície ocupada 
por faixas de rodagem, estacionamento lateral às faixas de 
rodagem e passeios públicos. 

Ivm – índice mínimo para verde = (superfície para 
verde)/(superfície bruta ou líquida). 

- Sem aplicação -  

Área verde — área onde não é permitida a construção, 
com ocupação predominantemente vegetal (coberto 
vegetal). 

- Sem aplicação -  

Dmb – densidade bruta de mão de obra = (postos de 
trabalho)/ (superfície bruta ou líquida) (unidade: postos de 
trabalho por hectare). 

- Sem aplicação -  

•••• Disposição compatível 

⊗⊗⊗⊗ Disposição alterada 

Quadro 25 – Quadro comparativo de indicadores urbanísticos entre o PDM de Moura e o PU Póvoa de São Miguel. 

O quadro resumo dos parâmetros urbanísticos do PUPSM apresentado na página 78, serve de base 

a análise comparativa que se segue com os parâmetros do PDM de Moura em vigor: 

Quadro resumo de parâmetros urbanísticos do PDM de Moura na área de intervenção do PUPSM tal 

como agora é apresentada: 
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Quadro 22 – Quadro resumo de parâmetros urbanísticos do PDM de Moura na área de intervenção do PUPSM 

 

 

 

 

 

Classes Categorias 
Dpb 

(hab/Ha) 

Dhb 

(fogos/Ha) 
NpM 

AeM 

(m) 
CASb COSb COSI 

Espaços 
agrossilvo-
pastoris (4) 

Área agrossilvo-
pastoris - - 1(2) 6,5 (3) - 0,04 (1) 0,525  
Áreas a preservar - (6) - - - (5) - - - 

Áreas 
Consolidadas 80 32 2 - 0,4 0,8 1,6 Espaços 

Urbanos 
Áreas não 
estruturadas (UP2) 
(7) 

40 a 80 32 2 - 0,4 0,8 1,6 

Espaço 
Urbanizável (UP1) 40 a 80 32 2 - 0,4 0,8 1,6 

Espaço 
Urbanizável de uso 
misto (UP2) 

40 a 80 32 2 - 0,4 0,8 1,6 
Espaços 
Urbanizáveis 

Área Verde de 
protecção - - - - - - - 

Classes Categorias IlM Iam Ivm Dmb Ipm Iem - 

Índices brutos 0,7 0,1 0,2 50 - - 0,75 Espaços 
Industriais  
Propostos 
(UP1) Índices líquidos (8)  0,02 7,5  0,2 0,03 - 

(1) Para construções de apoio às actividades relativas à classe de espaço , No caso da edificação destinar a residência 
própria do proprietário – agricultor de exploração agrícola e uma área mínima do prédio de 4 ha Área de construção 
máxima de 500 m2. 

(2) Com excepção das construções que para adaptação à morfologia do terreno poderão ter dois pisos e 2 pisos no caso 
da edificação destinar a residência própria do proprietário – agricultor de exploração agrícola; 

(3) Com excepção de casos tecnicamente justificados. 

(4) Os usos relativos aos Empreendimentos Turísticos isolados e Parques de campismo e caravanismo conforme as 
disposições dos artigos 21 e 22 do PDM em vigor à data. 

(5) Construções com o número de pisos da edificação anterior ou do edifício mais alto da mesma frente de rua entre 
transversais imediatas até ao limite de 2. 

(6) Manter a densidade populacional existente.  

(7) São áreas dos espaços urbanos insuficientemente definidos que têm de ser sujeitos a plano de nível inferior. 
Enquanto não existir plano em eficácia, as prescrições a observar são as relativas à baixa densidade (artigo 28.º), 
respectivamente: Dpb – 40(hab/ha); Dhb -16 (fogos/ha); Np -1; CASb - 0,4; COSb - 0,4. 

(8) Afastamento mínimo da construção aos limites do lote 3 m. 

Nota: nas UP no caso de utilização turística, às regrasnurbanísticas seguintes: Número máximo de camas (NcM) de 
100/ha; (COSb) de 0,4; e restantes alíneas do artigo 26  do PDM em vigor à data. 
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Verifica-se uma redução geral dos valores dos indicadores urbanísticos propostos os quais foram 

estudados no presente plano com o objetivo de criar diferentes imagens urbanas, ora associadas à 

imagem existente, ora com características diferenciadoras consoante os casos descritos no presente 

relatório. 

O PUPSM altera a delimitação, o número e os objetivos das áreas a sujeitar a planeamento conjunto 

as quais o PDM designava por unidades de planeamento (UP). O PUPSM passa a chamar-lhes 

UOPG (unidades operativas de planeamento e gestão) e não estabelece a obrigatoriedade de 

elaboração de PP (plano de Pormenor) admitindo a possibilidade de realização através de Unidade 

de Execução e/ou de operações de loteamento com ou sem reparcelamento das propriedades 

consoante a UOPG em causa. 

O PUPSM reteve as regras que considerou relevantes do PDM para estas áreas atribuindo-as às 

subcategorias aplicáveis. 

A regulamentação das áreas afetas ao solo rural abrangidas pelo PUPSM, regem-se pelo disposto da 

categoria compatível com do PDMMA, com o reforço feito pelo PUPSM quanto à aptidão agrícola e 

às as atividades turísticas. 

17.1.1.3Condicionantes 

As alterações à Planta de Condicionantes do PDM são as seguintes: 

− Alterações à REN com reavaliação das áreas que devem ser integradas neste regime; 

− Delimitação dos terrenos afetos ao domínio hídrico; 

− Atualização das infraestruturas existentes quanto ao abastecimento de água, drenagem de águas 

residuais e energia elétrica. 

− Identificação do edifício escolar. 
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17.2. Compatibilização com o PROT Alentejo 

A aprovação do novo PROT Alentejo introduz uma série de novos objetivos para o desenvolvimento 

estratégico da região do Alentejo, assentes em diversas opções estratégicas de base territorial, 

privilegiando a integração territorial e abertura ao exterior, conservação e valorização do ambiente e 

do património natural, diversificação e qualificação da base económica regional e afirmação do 

policentrismo e do desenvolvimento rural.  

No âmbito do Planeamento Urbano, Urbanização e Edificação, o PROT estabelece um conjunto de 

normas específicas referentes à elaboração e revisão de PMOT, tendo sido já desenvolvidas no 

capítulo 3.1 do presente relatório, importa aqui enquadrar a norma 143: 

 

“143 — A delimitação dos perímetros urbanos, em sede de elaboração e revisão de PMOT, 

nomeadamente PDM, deve respeitar os seguintes critérios: 

a) Dar prioridade à consolidação da área urbana, recorrendo à conservação, colmatação e 

densificação dos tecidos existentes. Neste sentido, em cada aglomerado, a ampliação dos perímetros 

urbanos deve ocorrer apenas quando o somatório das áreas urbanas consolidadas e comprometidas 

atinjam os 70 % (não contabilizando as áreas de estrutura ecológica urbana) do perímetro 

urbano;(...)” (PROTA, alínea a) da norma 143). 

 

O PDMMA em vigor define o perímetro urbano da Póvoa de São Miguel com aproximadamente 66,2 

ha. O PUPSM (com as alterações que agora se apresentam) procede ao reajuste do perímetro 

urbano definido no PDMMA, baseando-se para isso em cartografia atual e numa escala de trabalho 

mais aproximada. Os ajustes efetuados correspondem aos seguidamente apresentados: 
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Figura 39 - Identificação das alterações ao perímetro urbano 

 

01 – (inclusão) Acerto ao limite do perímetro segundo o eixo da via existente, de forma a integrar  

todo o espaço envolvente à praça de touros. A área acrescentada foi integrada na categoria de 

espaços verdes de proteção e enquadramento; 

02 – (exclusão) Acerto segundo o caminho existente, que irá corresponder a nova via proposta 

enquadrada por espaços verdes e ciclovia; 

03 – (inclusão) Acerto segundo o caminho existente, que irá corresponder a nova via proposta 

enquadrada por espaços verdes e ciclovia; 

04 – (exclusão) Acerto da área a norte, atualmente não edificada, para inclusão em solo rural; 

05 – (inclusão) Ajuste dos limites a norte para inclusão global da área existente atualmente ocupada 

com armazéns e anexos e com fortes debilidades de infraestruturação, a qualificar como 

Agropecuária. O objetivo desta integração passa por assumir a importância dos usos daquela 

natureza para a economia do aglomerado, que existe atualmente com fortes debilidades e que 

necessita de forte intervenção para melhoria das suas condições e da imagem global; 

06 – (inclusão) Ajuste dos limites do perímetro pelos limites cadastrais e para integração global da 

via de acesso existente; 
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07 – (exclusão) Redução do perímetro urbano a nascente da via de acesso referida no ponto anterior 

pelo limite cadastral; 

08 –  (inclusão) Ajuste dos limites do perímetro pelos limites cadastrais; 

09 – (exclusão) Redução do perímetro urbano pelo ajuste aos limites cadastrais; 

10 – (inclusão) Ajuste dos limites do perímetro pelos limites cadastrais; 

11 – (exclusão) Redução do perímetro urbano junto à entrada norte/nascente do aglomerado, 

segundo a via existente, excluindo áreas de possível ocupação pelo PDMMA consideradas 

atualmente desnecessárias ao desenvolvimento do aglomerado e evitando o crescimento linear ao 

longo da via principal; 

12 – (exclusão) Reajuste do perímetro urbano segundo os limites da área ocupada atualmente, de 

acordo com a nova cartografia; 

13 – (inclusão) Aumento do perímetro a sul/nascente do aglomerado para permitir a criação de um 

espaço verde de proteção e enquadramento afeto à estrutura ecológica que visa assegurar o 

enquadramento paisagístico dos limites do aglomerado; 

14 – (exclusão) Redução do perímetro urbano pelo ajuste aos limites cadastrais / muros e vedações 

existentes; 

15 – (inclusão) Ajustes ao limite sul para permitir uma faixa de expansão inserida na categoria 

Espaços residenciais, propostos com o objetivo de dar nova frente urbana aproveitando as 

infraestruturas existentes; 

16 – (inclusão) ligeira alteração ao perímetro para permitir a criação de uma área adequada à 

qualificação de área destinada a actividades económicas; 

17 – (exclusão) redução do perímetro urbano na área proposta para atividades industriais, com o 

objetivo de evitar a ocupação da área de declive irregular e acentuado na proximidade da linha de 

água existente; 

18 – (inclusão) Aumento da área a poente junto da entrada do aglomerado, onde se situa o atual 

posto de abastecimento de combustível, integrando-o em solo urbano. 

19 – (inclusão) Aumento da área afeta ao equipamento do cemitério, pelas necessidades de 
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ampliação previstas no plano. 

20 – (inclusão) Aumento da área afeta ao equipamento grande campo de jogos, pelas necessidades 

de ampliação/reabilitação previstas no plano. 

Conclui-se, portanto, que a maioria das situações que resultam de ajustes, acertos e adequações ao 

perímetro previamente estabelecido no PDM, face à situação atual do aglomerado. As situações onde 

se propõe um aumento correspondem, em quase todos os casos, integração de áreas efetivamente 

ocupadas ou a adequação das áreas aos usos a desenvolver. Com as referidas adequações ao 

perímetro, o mesmo passa a ser constituído por uma área com aproximadamente 67,8 ha. 

A área do perímetro urbano sem contabilizar as áreas de estrutura ecológica corresponde a um total 

de 45,9 ha. Destes, cerca de 36,3 ha (79%) equivalem a solo urbano consolidado ou comprometido. 

Pelo que a percentagem de solo urbanizado apresenta-se superior aos 70% de ocupação do 

perímetro estipulado na alínea a) da norma 143, estando por isso em conformidade com a mesma. 

 “ b) Condicionar a dimensão das áreas de expansão (solo cuja urbanização seja possível programar) 

ao limite máximo de 30 %, da área do perímetro urbano existente (excluindo os solos afetos às zonas 

industriais e os solos afetos à estrutura ecológica urbana); (…)” (PROTA, alínea b) da norma 143). 

O perímetro urbano existente, de acordo com a alínea b) acima referida, corresponde à área total das 

diferentes categorias do solo urbano, conforme identificadas na planta de zonamento: 

− Espaços centrais; 

− Espaços residenciais consolidados; 

− Espaços residenciais de preenchimento; 

− Espaços de equipamentos coletivos. 

Exclui os solos afetos à estrutura ecológica urbana, que correspondem às seguintes categorias: 

− Espaços verdes e de utilização coletiva; 

− Espaços verdes de proteção e enquadramento. 

Assim área total do solo urbanizado a ter em conta para a ponderação da alínea b) do PROT 

relativamente ao perímetro urbano existente corresponde a cerca de 36,3 ha. 
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Figura 40 – Áreas totais do perímetro urbano existente (de acordo com o PU) 

As áreas de expansão correspondem às categorias de solo urbanizável do PU (ou como é referido no 

PROT ao solo cuja urbanização seja possível programar), nomeadamente: 

− Espaços Residenciais (ER 1); 

A área total da categoria de solo urbanizável corresponde aproximadamente a 10361 m2. 

Em conformidade com a alínea b), acima referida, excluem-se das áreas de expansão as categorias 

correspondentes aos solos afetos às zonas industriais e à estrutura ecológica urbana: 

− Espaços verdes propostos de proteção e enquadramento; 

− Espaços para atividades económicas: indústria, terciário e agropecuária. 

Verifica-se assim que as áreas de expansão representam apenas 2,9% do solo consolidado, 

respeitando assim o máximo de 30% previsto pelo PROT. 
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Figura 41 – Áreas totais de expansão da proposta. 

 

Em suma, a proposta encontra-se me conformidade com a alínea b) da norma 143. 

A norma 143 do PROT integra ainda a seguinte alínea: 

 

“(…) c) Delimitar a estrutura ecológica municipal em solo urbano. Estas áreas devem estabelecer ligações 

funcionais com as áreas rurais envolventes, podendo incluir, nomeadamente, parques, jardins (públicos ou 

privados), linhas de água e respetivas margens, áreas de povoamento de sobreiro e azinheira, e ou hortas/zonas 

agrícolas urbanas, matas, espaços verdes educativos/desportivos, sebes naturais. Estas áreas destinam-se a 

promover a qualidade de vida urbana e procuram minimizar e compensar os efeitos da forte impermeabilização 

do solo urbano;(…)”(PROTA, alínea c) da norma 143). 

 

Os solos urbanos afetos à estrutura ecológica encontra-se devidamente definidos na planta de 

zonamento, tanto no solo urbano como no solo urbanizável e correspondem às áreas que, pela 

natureza das ocupações adjacentes ou dos solos onde se situam, funcionam como proteção e 

enquadramento ou recreio e lazer, podendo corresponder a espaços públicos ou de utilização coletiva 

devidamente equipados para usufruto da população. Estas áreas estabelecem um continuum verde 
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com as áreas rurais envolventes definidas na área de intervenção, que apresentam também 

potenciais condições para uma ocupação agroturística. 

 

Figura 42 – Solos afetos à estrutura ecológica urbana. 


