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ASSUNTO: Plano Pormenor da Qta da Puceteira 
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− Fundamentação de Deliberação de Início de Procedimento 
− Fundamentação de sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica 

 
Informação do Coordenador do PDM:  
 

1- Introdução  

Encontra-se o Gabinete do PDM a elaborar todos os elementos de estratégia para o Concelho de 
Alenquer, entre os quais, o Esquema Global de Modelo Territorial. Sublinhando-se que este estudo 
ainda não se encontra concluído nem aprovado pela Câmara, aguardando entre outros elementos, a 
elaboração do Programa de Acção Territorial da Porta Norte de Lisboa, foram já detectadas as 
linhas mestras de intervenção no território Concelhio. 

Entre as intervenções que estruturam o território, salienta-se que se encontra a ser ponderada a 
expansão e complemento do Núcleo de Desenvolvimento Turístico da Qta da Abrigada, na área onde 
agora se pretende o presente Plano. 



 
De sublinhar que o promotor tem vindo a demonstrar interesse no desenvolvimento de um Plano de 
Pormenor para o local, à semelhança de idêntico procedimento efectuado em tempos para o Plano de 
Pormenor da Qta da Abrigada, bem como, estabeleceu a fundamentação do pedido de reclassificação 
de solo do PDM, efectuada nos termos previstos no art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 316/2007 (Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial). 

A área de intervenção do Plano é aquela que se representa na figura inclusa. 

 
Localização 

 

 
         Planta de Delimitação da Área de Intervenção 

A proposta de plano abrange uma propriedade designada “Quinta da Puceteira”, freguesia da 

Abrigada, com cerca de 127, 416 ha confronta a Poente com a estrada de Montejunto e no 

estremo Nascente com a EN 1. A Sul faz estrema com a Quinta da Abrigada a qual foi objecto 

de um Plano de Pormenor ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 77/99, de 

22 de Julho. 

Em 22/07/2008, conforme exemplar de nota síntese de reunião, foi manifestada pela equipa projectista , 
a intenção de se desenvolver o Plano, tendo sido na sequência desta reunião iniciados os contactos 
relativos à definição: 

1. Dos termos de referência do Plano de Pormenor em epígrafe; 

2. Da proposta de contrato para planeamento a celebrar entre a CM, caso a mesma entenda o 
Plano como conveniente. 



 
Na sequência deste trabalho prévio é-nos ora colocada a versão final dos elementos supra. Neste 
quadro, a presente informação tem como objectivo fundamentar tecnicamente a deliberação de Câmara 
sobre a adopção do Plano de Pormenor. 

2. - Acerca do Procedimento de Contratualização 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), veio sofrer recentemente uma 
profunda reformulação, no claro sentido de reforçar a autonomia das autarquias nos processos de 
planeamento municipal, bem como, no quadro do princípio de concertação dos interesses público - 
privados. 

Neste âmbito, reconhecendo a faculdade que decorre da autonomia pública contratual, procedeu-se ao 
enquadramento normativo dos designados contratos para planeamento, clarificando os princípios 
fundamentais a que se encontram sujeitos. 

No quadro deste preâmbulo, o Artigo 6.º - A, relativo à Contratualização, do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 
19 de Setembro, define que: 

1. Os interessados na elaboração de um Plano de Pormenor, podem apresentar à Câmara 
Municipal propostas de contratos que tenham por objecto a elaboração de um projecto de plano, 
bem como a respectiva execução – cf. n.º 1 do art.º 6. – A - Contrato para Planeamento; 

2. Os Contratos para Planeamento não prejudicam o exercício dos poderes públicos municipais, 
relativos ao procedimento, conteúdo, aprovação e execução do plano, bem como, a observância 
e respeito pelas disposições legais relativas ao uso do solo, planos de hierarquia superior e 
servidões e restrições de utilidade pública - cf. n.º 2 do art.º 6. – A ; 

3. O Contrato para Planeamento não pressupõe qualquer direito sobre a definição do uso do solo, 
apenas adquirindo eficácia para tal efeito no momento da publicação do Plano - cf. n.º 3 do art.º 6. – 

A . 

Neste contexto, é-nos ora proposta a elaboração do Plano de Pormenor da Qta da Puceteira, com área 
idêntica àquela que consta na presente informação técnica pelo seguinte promotor: 

a) BESTSKY, S.A., pessoa colectiva n.º 507946570, com sede na R. Infante D. Henrique, 
n.º 12, Gualtar, Braga. 

A proposta de redacção de contrato constitui o anexo II à presente proposta. 



 
Sobre a proposta de Contrato, sublinha-se que todos os Contratos de Planeamento obedecem a uma 
estrutura padrão, estrutura esta que foi elaborada em conjunto entre o signatário e o Gabinete Jurídico 
desta Câmara, cabendo ao promotor o preenchimento de dados particulares ao Plano. 

No caso vertente, e após o devido preenchimento de dados por parte do promotor, foi o contrato objecto 
de pronúncia favorável por parte do Gabinete Jurídico – anexo III à presente informação. 

3. - Acerca das razões que justificam a adopção do Plano de Pormenor da Qta da Puceteira e 
da respectiva oportunidade de deliberação 

Conforme consta da nota introdutória, é intenção do promotor executar um Núcleo de Desenvolvimento 
Turístico complementar ao Empreendimento da Qta da Abrigada. 

Os termos de referência do Plano de Pormenor da Qta da Puceteira – cuja versão final constitui o anexo IV à 

presente informação -, tipificam os objectivos específicos do presente Plano de Pormenor. 

Sublinha-se a este propósito que, nos termos do preceituado no art.º 48.º do Plano Director Municipal de 
Alenquer, é prevista a possibilidade de se efectuar Núcleos de Desenvolvimento Turístico no solo rural 
do Concelho de Alenquer, desde que no respeito das condicionantes legais que impendem sobre o local, 
desde que a área de intervenção seja superior a 50 ha e desde que objecto de Plano de Pormenor prévio 
à ocupação. 

Enquadra-se assim a presente proposta de Plano no preceituado no regulamento do PDM de 
Alenquer. 

De sublinhar ainda que de acordo com o documento designado “Programa de Acção Territorial – 
Orientações à Proposta”, com data de Agosto de 2008, a área de intervenção do PP enquadra-se numa 
AVT – Área de Vocação Turística – a qual se encontra desenhada conforme previsto e orientado no 
Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo. 

4. - Articulação do Plano de Pormenor da Qta da Puceteira com o Plano Director Municipal de 
Alenquer, em vigor 

De acordo com PDM em vigor – plano ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

13/95, de 05.01, publicada no DR, n.º 38/95 – I série -B de 14.02, com a actual redacção dada 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/98, de 17.09, publicada no DR n.º 233 - I 

série -B, de 09.10. - a propriedade encontra-se classificada em Espaços Florestais, Espaços 

Agro-Florestais e Espaços Agrícolas Integrados na RAN. 



 
 

 
Extracto da Planta de Ordenamento 
 

 
Extracto da Planta de Condicionantes 
 

De acordo com a Carta de Condicionantes do Plano Director Municipal, a área encontra-se 

sujeita às seguintes servidões e restrições de utilidade pública: 

1- RAN (Reserva Agrícola Nacional) – Condicionamentos resultantes da protecção do 

solo para fins agrícolas, conforme estatuído no Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de 

Junho com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.º 274/92 de 12 de 

Dezembro e 278/95, de 25 de Outubro – em duas bolsas correspondentes a vales 

aluvionares; 

2- REN (Reserva Ecológica Nacional) – Condicionamentos ecológicos estabelecido 

pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro - em duas bolsas 

correspondentes a vales aluvionares; e 

3- Domínio Hídrico - Nas Linhas de Água pluviais existentes deverá ser respeitado 

afastamento de 10m, a um e a outro lado destas, conforme estabelecido no n.º 1.3, 

art.º 5.º do Regulamento do PDM, bem como, demais condicionamentos relativos à 

Lei de titularidade do Domínio Hídrico. 

 

 



 
 

A área de intervenção do plano confronta ainda, a Poente, com a Área Protegida da Serra de 

Montejunto – Decreto Regulamentar n.º11/99, de 22 de Julho constitui e delimita a Paisagem Protegida da Serra de 

Montejunto, como área protegida de âmbito regional – bem como com o Sítio da Rede Natura 

correspondente à Serra de Montejunto, conforme figura inclusa. 

 

 

QTA da 
PUCETEIRA 

REDE 
NATURA 

Delimitação do PP da Qta da Puceteira e dos limites da APPSM 

 

Verifica-se assim que é expectável que a solução urbanística a desenvolver com o presente Plano 
promova uma alteração na classificação actual do solo em parte da área de intervenção do Plano 
de Pormenor, bem como, uma redelimitação das servidões e restrições de utilidade pública, 
designadamente das Reservas Agrícola e Ecológica. 

5. - Análise da Sujeição do Plano de Pormenor a procedimento de Avaliação Ambiental 
Estratégica 

O Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos 
efeitos de “ … determinados planos e programas no ambiente …”, transpondo para o ordem jurídica 
interna as Directivas n.ºs 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, e 
2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho. 



 
Entendeu o legislador haver necessidade de modificar a legislação de Avaliação de Impacte Ambiental, 
reconhecendo que o quadro em vigor é condicionado, uma vez que remete o procedimento de Avaliação 
de Impacte Ambiental para um momento, o de projecto, em que as possibilidades de tomar diferentes 
opções e de apostar em diferentes alternativas de desenvolvimento são restritas. 

Aliás, sobre esta matéria o legislador é claro quando refere no preâmbulo do diploma supra “… não é raro 

verificar que a decisão acerca das características de determinado projecto se encontra já previamente 

condicionada por planos ou programas nos quais o projecto se enquadra, esvaziando de utilidade e 

alcance a própria avaliação de impacte ambiental”.  

Num quadro assim preventivo e de estratégia, deve-se passar a entender o procedimento de Avaliação 
de Impacte de Planos e Programas como um processo integrado no procedimento de tomada de decisão, 
incorporando mecanismos de avaliação de cenários alternativos e perspectivas de desenvolvimento 
incorporadas em processo de planeamento. 

É ainda entendido que a integração da avaliação ambiental ao nível do planeamento é um contributo para 
assegurar que os eventuais impactes ambientais negativos são equacionados e mitigados numa fase 
anterior à fase de projecto, condicionando e orientando o processo de planeamento. 

Contudo, nem todos os planos e programas se encontram sujeitos a procedimento de Avaliação 
Ambiental. O artigo 3.º do diploma supra, define os Planos que se encontram sujeitos a Avaliação 
Ambiental. 

1. Os planos e programas para os mais diversos sectores de actividade, designadamente 
agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, transportes, ordenamento rural ou ainda, 
utilização dos solos que constituam enquadramento para a futura aprovação de projectos 
sujeitos a procedimento de AIA, nos termos dos anexos I e III do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 03 
de Maio, que estabelece o regime de Avaliação de Impacte Ambiental, na sua redacção actual. 

2. Os Planos e Programas que, atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da lista Nacional 
de Sítios, num sítio de interesse comunitário, numa zona especial de conservação ou numa zona 
de protecção especial, devem ser sujeitos ao procedimento em apreço. 

3.  Os Planos e programas que, não sendo abrangidos pelas alíneas anteriores, constituam 
enquadramento para a futura aprovação de projectos e que sejam qualificados como 
susceptíveis de ter efeitos significativos no ambiente. 



 
Uma análise do disposto no explícito no parágrafo anterior - alínea c) do artigo 3.º da legislação supra -, obrigaria 
à Avaliação de Impacte do Plano qualquer Plano Especial ou Municipal de Ordenamento do Território, 
uma vez que, constituem ambos enquadramento a licenciamento de projectos. 

Contudo entende o legislador restringir e balizar os Planos que devem ser objecto de Avaliação 
Ambiental. 

Para uma definição dos Planos a sujeitar a Avaliação de Impacte Ambiental há que cruzar o diploma em 
estudo com o Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, que altera o Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, tornado eficaz pela publicação do Decreto-Lei n.º 390/99, de 22 de 
Setembro. 

Este diploma clarifica que o procedimento de Avaliação Ambiental deve ser acautelado nos Planos 
Especiais e nos Planos Municipais de Ordenamento do Território, entre outros, mas, no caso particular 
dos Planos Municipais, e de entre estes, dos Planos Urbanização e dos Planos de Pormenor, clarifica que 
“ … a qualificação dos planos de urbanização e dos planos de pormenor compete à câmara 
municipal de acordo com os critérios estabelecidos no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho 
…” – cf. n.º 6 do art.º 74.º do DL 316/2007.´ 

Ou seja, o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, remete para o instrumento 
enquadrador da Avaliação Ambiental, para efeitos de qualificação de determinado Plano Municipal a este 
procedimento. 

Atendendo-se à arquitectura do DL 232/2007, de 15 de Junho, inscreve-se no quadro seguinte as 
condições específicas para efeitos de análise de sujeição, ou não, de Planos a Avaliação Ambiental, e 
que acrescem às condições genéricas atrás mencionadas. 

Critérios de Determinação da probabilidade de  
Efeitos Significativos no Ambiente 

a) O grau em que o plano ou programa estabelece um quadro para os projectos e outras 
actividades no que respeita à localização, natureza, dimensão, e condições de funcionamento ou 
pela afectação de recursos; 

b) O grau em que o plano ou programa influencia outros planos ou programas, incluindo os 
inseridos numa hierarquia; 

c) A pertinência do Plano ou Programa para a integração de considerações ambientais, em 
especial com vista a promover o desenvolvimento sustentável; 

d) Os problemas ambientais pertinentes para o Plano ou Programas; 

Características dos Planos e 
Programas 

e) A pertinência do Plano ou Programa para a implementação da legislação em matéria de 
ambiente 

a) A probabilidade, a duração, a frequência e a reversibilidade dos efeitos; Características dos impactes 
e da área susceptível de ser b) A natureza cumulativa dos efeitos; 



 
c) A natureza transfronteiriça dos efeitos; 

d) Os riscos para a saúde para a saúde humana ou para o ambiente, designadamente devido a 
acidentes; 

e) A dimensão e a extensão espacial dos efeitos, em termos de área geográfica e dimensão da 
população susceptível de ser afectada; 

f) O Valor e a vulnerabilidade da área susceptível de ser afectada, devido a: 
i) características naturais específicas ou património cultural; 
ii) ultrapassagem das normas ou valores limite em matéria de qualidade ambiental; 
iii) utilização intensiva do solo 

afectada 

g) Os efeitos sobre as áreas ou paisagens com estatuto protegido a nível nacional, comunitário ou 
internacional 

Assim, para se verificar acerca da qualificação de determinado Plano a procedimento de Avaliação 
Ambiental, ter-se-á antes de mais de efectuar uma prévia análise casuística, em que se verifica acerca da 
aplicabilidade dos critérios gerais e dos critérios específicos aos Planos propostos. 

Esta análise, apesar de se ter de fundamentar numa apreciação técnica dos diversos critérios balizadores 
acima descritos, não deixa de ter, contudo, alguma subjectividade. 

i) ACERCA DA QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA QTA DA 

PUCETEIRA PARA EFEITOS DE SUJEIÇÃO A AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

No presente ponto, proceder-se-á à avaliação da qualificação do Plano de Pormenor da Qta da Puceteira 
para efeitos de sujeição a Avaliação Ambiental, verificando-se para cada indicador geral e particular a 
aplicabilidade do mesmo e a amplitude / relevância no contexto da proposta de Plano. 

a. CRITÉRIOS GERAIS 

Critério A 

Os planos e programas para os mais diversos sectores de actividade, designadamente 

agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, transportes, ordenamento rural ou ainda, 

utilização dos solos que constituam enquadramento para a futura aprovação de projectos 

sujeitos a procedimento de AIA, nos termos dos anexos I e III do Decreto-Lei n.º 69/2000, 

de 03 de Maio, que estabelece o regime de Avaliação de Impacte Ambiental, na sua 

redacção actual 

Aplicabilidade: Não Aplicável 

Assumindo que o enquadramento para a futura aprovação de projectos sujeitos a AIA se remete 
apenas a planos sectoriais, como primeiro parece indicar a parte inicial desta norma do DL 



 
232/2007, considera-se que este critério não é aplicável ao Plano de Pormenor da Qta da 
Puceteira, por este não constituir um plano de natureza sectorial. 

Critério B 

Os Planos e Programas que, atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da lista Nacional de 

Sítios, num sítio de interesse comunitário, numa zona especial de conservação ou numa zona de 

protecção especial, devem ser sujeitos ao procedimento em apreço. 

Aplicabilidade: O Plano não se insere numa área classificada pelo que este critério não é 
aplicável; contudo, a proximidade entre ambas áreas terá de ser devidamente ponderada no 
âmbito da AAE. 

b. Critérios Específicos, decorrentes da alínea c) do Art. 3,º e do Anexo do DL 
232/2007 

1. O grau em que o plano ou programa estabelece um quadro para os projectos e outras 
actividades no que respeita à localização, natureza, dimensão, e condições de 
funcionamento ou pela afectação de recursos.  

2. Os problemas ambientais pertinentes para o Plano ou Programas  

3. A pertinência do Plano ou Programa para a implementação da legislação em matéria de 
ambiente  

4. A natureza transfronteiriça dos efeitos  

5. Os riscos para a saúde para a saúde humana ou para o ambiente, designadamente 
devido a acidentes 

Aplicabilidade: Não Aplicável 

1. O grau em que o plano ou programa influencia outros planos ou programas, incluindo os 
inseridos numa hierarquia  

2. A pertinência do Plano ou Programa para a integração de considerações ambientais, em 
especial com vista a promover o desenvolvimento sustentável  

3. A probabilidade, a duração, a frequência e a reversibilidade dos efeitos  

4. A natureza cumulativa dos efeitos 

5. A dimensão e a extensão espacial dos efeitos, em termos de área geográfica e dimensão 
da população susceptível de ser afectada. 

6. Os efeitos sobre as áreas ou paisagens com estatuto protegido a nível nacional, 
comunitário ou internacional 

7. O Valor e a vulnerabilidade da área susceptível de ser afectada, devido a: 



 
i) características naturais específicas ou património cultural; 

ii) ultrapassagem das normas ou valores limite em matéria de qualidade ambiental; 

iii) utilização intensiva do solo 

Aplicabilidade: Aplicável, de magnitude variável, devendo a mesma ser aferida no âmbito 
do relatório ambiental. 

ii) Conclusão 

Considerando que, antes de mais, o Plano promove a alteração de usos do solo, não obstante o devido 
enquadramento regulamentar no Plano Director, considerando ainda a proximidade s Sítio da Rede 
Natura, sem contudo se poder avaliar agora se existem impactes positivos ou negativos, conclui-se que 
o Plano deve ser sujeito a procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica 

6. - Conclusão e Proposta de Sequência  

Em face do exposto na presente informação técnica, afigura-se que a presente proposta reúne 

condições para ser sujeita a deliberação da Câmara de início do procedimento de elaboração 

de Plano de Pormenor. 

Propõe-se assim à Câmara efectuar através do mesmo acto: 

1- A deliberação do inicio de procedimento do Plano de Pormenor com aceitação dos 

respectivos Termos de Referência, invocando o teor da presente informação como 

fundamentação e justificação da adopção do Plano; 

2- A deliberação de sujeição do Plano a Avaliação Ambiental Estratégica, igualmente 

com base no invocado na presente informação técnica; e 

3- A aprovação do Contrato para Planeamento, para posterior assinatura. 

À Consideração Superior, 

 

 

Raul Simão, Dr 

2008-11-17 
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