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Sumário
O presente Relatório procura apresentar, sistematizar e explicitar as razões que
fundamentam a opção de investimento municipal na execução Zona de Atividades
Económicas de Castro Verde. A execução desta zona de atividades económicas permitirá
melhores condições de ordenamento, de organização e de gestão do território e,
contribuirá, decisivamente, para o desenvolvimento de um modelo de ocupação territorial
e de um modelo de desenvolvimento socioeconómico mais equilibrado, melhor estruturado
e mais urbanística e ambientalmente qualificado.
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ÂMBITO

O presente Relatório de Fundamentação das Opções do Plano integra o procedimento do
Plano de Pormenor da Zona de Atividades Económicas de Castro Verde, adiante designado
por PPZAE_CV. Este plano de pormenor foi elaborado de acordo com o Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial na atual redação (Decreto Lei 80/2015 de 14 de maio). De
acordo com este regime compete às câmaras municipais elaborar planos municipais de
ordenamento do território sendo esta elaboração determinada por deliberação a publicitar
em Diário da República (conforme artigo 74 do RJIGT).

Figura 1 - Localização da Zona de Atividade Económica de Castro Verde

A área de intervenção do PPZAE_CV localiza-se a norte da Vila de Castro Verde, encontra-se
apoiada na ER_2 e integra a área de influência imediata do nó entre esse eixo viário e o IP_2.
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A OPORTUNIDADE

O objetivo de promover a execução de uma área estruturada vocacionada para a instalação
de atividades económicas faz parte da estratégia de desenvolvimento municipal desde
2001. Trata-se de fato, de uma aposta com bastante tempo de maturação e que tem
alimentado a ambição de um desenvolvimento municipal sustentado e urbanística e
ambientalmente equilibrado. Efetivamente, era e continua a ser, preocupação do município
promover e incentivar iniciativas de promoção de investimento económico, de base local,
que fomentem e estimulem a fixação de investimento e a criação emprego.

A estratégia de desenvolvimento municipal assumida pelo município de Castro Verde
económico assume, como um dos principais pilares, a aposta no reforço e na diversificação
da base económica local, que permita diminuir ou atenuar a clara dependência económica e
de oferta de emprego do concelho relativamente à atividade mineira. Fazem parte dessa
estratégia de desenvolvimento a qualificação urbana da centralidade de Castro Verde, o
desenvolvimento do Projeto “In_Castro”, Centro de Ideias e de Negócios e a Zona de
Atividades Económicas de Castro Verde. É na conjugação destes três elementos que Castro
Verde pretende afirmar um processo de construção de um território e de um modelo de
vida mais equilibrado, mais qualificado e mais sustentável. No entanto, é na relação e na
articulação entre os projetos "In-Castro" e a zona de atividades económicas que Castro
Verde pretende construir uma capacidade de atração, fixação e desenvolvimento de
investimentos capazes de criar mais, melhor e mais qualificado emprego e, assim, contribuir
para níveis de qualidade de vida e de coesão social mais consolidados e qualificados. A zona
de atividades económicas de Castro Verde constitui um complemento indispensável ao
projeto "In_Castro", Centro de Ideias e Negócios. Este espaço apresenta uma oferta
integrada de serviços básicos e avançados de apoio à atividade empresarial suportados
pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento (GAD) do Município e pretende ser uma zona
de gestação de projetos que, ao fim de algum tempo de maturação, entre 1 a 3 anos,
possam crescer e consolidar-se na zona de atividades económicas. Um e outro espaço,
assumem um grau de complementaridade muito significativo e indispensável para a
consolidação e dinamização do tecido económico e social do concelho.
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Castro Verde económica e socialmente Sustentável
Marketing e divulgação.
Apoio ao desenvolvimento de ideias de negócio

Crescimento e
Emprego

In-Castro

sustentado no
desenvolvimento
económico e na
promoção da
Coesão Social.

Centralidade

Zona de
Atividade
Económica

Vila de Castro
Verde
Estratégia de marketing e divulgação.
Promoção e atração de investimentos

O "In_Castro" - Centro de instalação e de incubação de empresas em fase de conclusão
de obras no centro de Castro Verde. Este polo oferece uma diversidade de espaços para a
instalação de empresas e o desenvolvimento de ideias e de negócios. Pretende fomentar e
criar condições favoráveis à dinamização e diversificação do tecido empresarial de Castro
Verde mas, também, da região do Baixo Alentejo. A Zona de Atividades Económicas de
Castro Verde,

ZAE_CV,

constitui o espaço físico capaz de receber e instalar unidades

empresariais que necessitem de espaço físico estruturado e infraestruturado e com
relações de funcionalidade facilitadas com a centralidade da Vila de castro Verde e com
o referido In-Castro.

É na relação e na articulação entre estes três polos que o município procura sustentar e
alavancar um processo de desenvolvimento económico capaz de sustentar níveis de
emprego e de qualidade de vida que favoreçam e incentivem e reforcem a coesão social. A

Estratégia de comunicação e de marketing contribuirá para a atração de novos
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investimentos seja através do In-Castro seja através da negociação direta à captação e
instalação de unidades na Zona de Atividades Económicas.

Este novo espaço vocacionado para a instalação de atividades económicas assume uma
localização e uma importância estratégicas:

_ Fica próximo, mas exterior, ao perímetro urbano de Castro Verde, o que
possibilita e favorece o estabelecimento de relações funcionais entre a Vila e o
polo de atividade económica;

_ Enquadra-se e relaciona-se com a estratégia de promoção e dinamização do
tecido empresarial local e em especial com o Projeto "In-Castro"- Centro de
desenvolvimento de ideias e de negócios;

_ Dispõe de uma excelente relação com eixos viários estruturantes
nomeadamente IP_2 e ER_2 e respetivo nó de acesso;

_ Pretende oferecer espaços estruturados e infraestruturados que possibilitem,
dinamizem e incentivem a instalação de atividades económicas de forma a
fomentar a fixação de investimento e a criação de emprego, com evidentes
ganhos na coesão social do município e no fortalecimento da sua base económica;

_ Constitui um espaço enquadrado na Rede Natura 2000 e como tal encerra
cuidados ao nível da estruturação urbanística e na valorização da envolvente.
Nesse sentido articula-se e prolonga a atual área reservada às "hortas urbanas",
define uma estrutura verde, integra e favorece o desenvolvimento da Rede
Ciclopedonal e assume princípios favoráveis à adoção de boas práticas no que se
refere à ecoeficiência nos domínios da gestão da água e da energia.
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Registam-se em todo este processo quatro momentos determinantes:
a) A deliberação de elaborar o Plano de Pormenor [Aviso 9774/2001 (2.ª série) publicado em
DR, Série II, n.º299 de 28 de dezembro de 2001];
b) Os contatos com a CCDR do Alentejo que culminaram numa informação, de 2005, desta
entidade a reconhecer a oportunidade de elaboração do plano de pormenor;
c) A elaboração dos termos de Referência em 2009;
d) A contratação de uma equipa técnica externa para apoiar o município no processo de
elaboração do plano de pormenor.

A Câmara Municipal deliberou, em reunião de 8 de novembro de 2001, elaborar o Plano de
Pormenor da Zona de Atividades Económicas de Castro Verde. Esta deliberação foi
publicitada nos termos da lei e dela resultou a abertura de um período prévio de audição
público que decorreu durante 30 dias úteis contados a partir da publicação do respetivo
aviso em Diário da República.
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A CCDR_A viria a reconhecer, também, a oportunidade de execução do plano de pormenor
através do ofício 399-DSGT/2005 de 27 de janeiro de 2005.

Figura 2 - Informação 399-DSGT/2005 de 27 de janeiro de 2005
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Em janeiro de 2009 a Câmara Municipal de Castro Verde sistematiza e define os Termos de
Referência (ver anexo 1) para a intervenção do plano de pormenor e desenvolve alguns
estudos iniciais de organização e de estruturação do espaço. Tais estudos não viriam, no
entanto, a ser finalizados e formalizados enquanto instrumento de gestão territorial eficaz.

Em 2014 a Câmara Municipal de Castro Verde entendeu estabelecer uma relação contratual
com a empresa SÍNTESE, Consultoria em Planeamento Lda. para colaboração no processo
de elaboração do PPZAE_CV.
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O ENQUADRAMENTO NO RJIGT

A área de intervenção do PP.ZAE_CV integra, integra no Plano Diretor Municipal,
plenamente eficaz e eme vigor, a classe de espaço "Solos de Transformação Condicionada"
cuja regulamentação se encontra disposta no artigo 11.º do regulamento do PDM de Castro
Verde (RCM59/93 de 13 de outubro, DR, I-Serie-B, n.º240).

Figura 3 - Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Castro Verde

O referido artigo 11 estabelece para as áreas integradas na classe de espaço " Solo de
transformação condicionada" que "(...) onde não existem, de momento, condições, ou razões
positivas, para a sua programação para usos urbanos- e sobre as quais não incidem as
disposições de salvaguarda específica associadas aos regimes da RAN e da REN - destinam-se,
fundamentalmente, no que diz respeito à alteração de uso de sol opara rins não agrícola ou
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florestais, à viabilização de iniciativas cooperantes para a melhoria das condições
socioeconómicas do concelho - nomeadamente nos setores da indústria e do turismo - que,
pela sua dimensão e características, não possam ser satisfeitas pela oferta de solo urbano."

Ora o desenvolvimento da zona de atividades económicas de Castro Verde enquadra-se
perfeitamente no espírito emanado nestas normas regulamentares do PDM de Castro
Verde plenamente eficaz e em vigor. Trata-se de uma área próximo do centro da Vila de
Castro Verde, com excelentes condições de acessibilidade e que permite perspetivar o
desenvolvimento de uma área vocacionada para a instalação de atividades económicas
estruturante para o processo de desenvolvimento socioeconómico do concelho.

Embora a Planta de Condicionantes que acompanha o PDM de Castro Verde não identifique
quaisquer condicionantes ao uso, ocupação e transformação do território, regista-se,
atualmente, a presença de duas servidões e restrições de utilidade pública:
a) Rede Natura 2000 (ZPE de Castro Verde)
b) Linha de Alta Tensão

Figura 4 - Extrato da Planta de Condicionantes do PDM de Castro Verde
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No processo de elaboração do plano serão ponderados os diversos âmbitos, os planos,
programas e projetos para a área em causa, bem como os que resultam da execução do
plano em vigor, de modo a assegurar as necessárias compatibilizações.
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A análise SWOT

A sistematização do quadro das Forças e das Fraquezas, das Oportunidades e das Ameaças
ao desenvolvimento e execução deste Plano de Pormenor permitem aferir as condições de
base que sustentam esta aposta de desenvolvimento do município de Castro Verde. Para tal
recorreu-se a uma análise SWOT. (Quadro 1).

Quadro 1 - ANÁLISE SWOT DO CONCELHO ONDE SE INSERE O PP.ZAE_CV

FORÇAS
•

FRAQUEZAS

BONS NÍVEIS DE ACESSIBILIDADE RODOVIÁRIA
IP_2 E N2 E RESPETIVOS NÓS.

•

INEXISTÊNCIA DE ESPAÇOS ESTRUTURADOS E
INFRAESTRUTURADOS CAPAZ DE ATRAIR DE

•

PROXIMIDADE E INFLUÊNCIA DA CENTRALIDADE
URBANA DE CASTRO VERDE

•

DINÂMICA DE PROCURA DE ESPAÇOS PARA A

INVESTIMENTOS ESTRUTURANTES À ESCALA

INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS

REGIONAL E NACIONAL

FIXAR UNIDADES DE DIMENSÃO RELEVANTE.

•

OPORTUNIDADES
•

CRIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS INDUSTRIAIS, PARA
ORDENAMENTO

E

AMEAÇAS
•

DESENVOLVIMENTO

CAPACIDADE DE ATRAÇÃO DE NOVAS UNIDADES

NÃO CONCRETIZAR A ZONA DE ATIVIDADES
ECONÓMICAS

EMPRESARIAL E INDUSTRIAL.

•

POUCA CAPACIDADE DO MUNICÍPIO EM CAPTAR

NUM

TEMPO

AJUSTADO

À

PROCURA ÀS INTENÇÕES DE INVESTIMENTO.

•

CONTEXTO DE CRISE ATUAL E POSSÍVEL

EMPRESARIAIS E DE DINAMIZAÇÃO DO TECIDO

DESMOTIVAÇÃO E INÉRCIA DA DINÂMICA E DAS

EMPRESARIAL LOCAL.

INTENÇÕES DE INVESTIMENTO.

Esta breve análise SWOT permite alertar para os principais riscos associados à opção pelo
investimento municipal no desenvolvimento da Zona de Atividades Económicas. E, se é
certo que a necessidade é premente e se justifica pela tentativa de criar condições que
gerem emprego e crescimento e favoreçam a fixação de gente e de investimento, também
é certo que o tecido empresarial local há muito que reclama e espera a estruturação de um
espaço infraestruturado e vocacionado para a instalação de atividades económicas. Não
poderemos, no entanto, negligenciar que também é verdade que o atual contexto de crise
generalizada pode condicionar e desmotivar as esperadas e ansiadas perspetivas de
investimento e questionar o sentido e a oportunidade de programar e executar este
investimento.
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Objetivos estratégicos

Como referimos anteriormente, a proposta PPZAC_CV consiste em estabelecer as regras de
estruturação, desenho urbano, regulação urbanística e infraestruturação da Zona de
Atividades Económicas de Castro Verde. De acordo com as orientações contidas nos
Termos de Referência e a análise do contexto territorial onde se insere a área de
intervenção do plano estabelecem-se como objetivos estratégicos os seguintes.

Quadro 2 - Objetivos Estratégicos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESTIMULAR E INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO E A DINÂMICA EMPRESARIAL LOCAL CRIANDO
OBJ_1

CONDIÇÕES PARA A FIXAÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS CAPAZES DE GERAR CRESCIMENTO E
EMPREGO E INVERTER A TENDÊNCIA DE DECLÍNIO DEMOGRÁFICO.

ESTRUTURAR E INFRAESTRUTURAR ESPAÇOS VOCACIONADOS PARA A INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES
OBJ_2

ECONÓMICAS QUE POSSAM OFERECER UM ELEVADO NÍVEL DE INFRAESTRUTURAÇÃO (TECNOLÓGICO E
AMBIENTAL)

OBJ_3

PROMOVER A DIVERSIFICAÇÃO E A COMPLEMENTARIDADE DE FUNÇÕES NUM QUADRO DE
ARTICULAÇÃO E ENQUADRAMENTO NO TECIDO URBANO DA VILA DE CASTRO VERDE

INCENTIVAR O USO EFICIENTE DA ÁGUA E DA ENERGIA E PROMOVER O EQUILÍBRIO ENTRE O MODELO DE
OBJ_4

OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO E AS CARACTERÍSTICAS E OS VALORES ECO, AMBIENTAIS E PAISAGÍSTICOS
QUE CARACTERIZAM O SISTEMA BIOFÍSICO.

18
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE
SÍNTESE, CONSULTORIA EM PLANEAMENTO, MARÇO 2016

PLANO DE PORMENOR DA ZONA DE ATIVIDADE ECONÓMICA DE CASTRO VERDE

RELATÓRIO DO PLANO

Capítulo II - Análise de alternativas
1_

Pontos críticos e avaliação de alternativas

2_

Fator Socioeconómica

3_

Fator Acessibilidade

4_

Fator Ambiente, paisagem e conservação da natureza

5_

Análises comparativas entre os diversos cenários
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1_

PONTOS CRÍTICOS E AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS

A necessidade e a oportunidade da decisão de construir uma Zona de Atividades
Económicas em Castro Verde é evidente face à ausência de espaços estruturados e
infraestruturados para o efeito. A instalação de atividades económicas de base local
(oficinas, armazéns, pequenas indústrias e outras) em espaços devida e previamente
preparados e infraestruturados para o efeito é uma opção de ordenamento equilibrada e
ajustada ao correto ordenamento do território. Analisando e conjugando o conjunto de
preocupações estratégicas referidas no número anterior, facilmente se evidencia que não
ocorrem alternativas de localização que ofereçam iguais ou similares oportunidades de
valorização do território e do quadro das dinâmicas empresariais nele presentes. Julga-se,
assim, sustentado o caráter de excecionalidade que fundamenta e sustenta este processo
de urbanização do território para fins e vocações empresariais. No entanto, considerando
que a proposta de localização da Zona de Atividade Económica incide e interfere,
principalmente, com a decisão de duas entidades (ICNF por causa da Rede Natura e EP por
causa da relação com a EN-2) entendeu-se oportuno considerar três cenários alternativos
que a seguir tipificamos:
a) Cenário 1 - Localização proposta
b) Cenários 2 - Seleção de outra localização
c) Cenário 3 - Optar pela não execução da Zona de Atividade Económica

Tendo por base estes três cenários procurou-se analisar e ponderar, para cada um deles,
eventuais efeitos positivos e negativos sobre um conjunto de fatores considerados
determinantes na seleção do cenário ótimo. Assim, para aferir e avaliar a dimensão e o
significado de possíveis efeitos sobre o território e sobre as dinâmicas socioeconómicas,
resultantes da opção por cada um dos cenários considerados, consideraram-se três grupos
de fatores determinantes:
a) Fator Socioeconómica
b) Fatores Acessibilidade
c) Fator Ambiente, Paisagem e Conservação da Natureza
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2_

FATOR SOCIOECONÓMICA

A execução da ZAECV constitui um elemento e uma aposta determinante em dois domínios:

a) Qualifica urbanisticamente o Concelho e, em especial, a Vila de Castro Verde ao permitir e
oferecer espaços vocacionados para a instalação de atividades económicas. Esta oferta
pode e deve mitigar a instalação de atividades, eventualmente, pouco compatíveis com o
processo de qualificação urbana desejado.

b) Promove o dinamismo empresarial local e cria condições para a atração e fixação de
investimentos geradores de mais e melhor emprego.

Assim, é essencial para o sucesso da aposta, a relação de proximidade e de funcionalidade
com o centro de Castro Verde que permita a articulação entre o desenvolvimento de
atividades económicas instaladas em local estruturado e vocacionado para o efeito, com os
serviços e comércio de apoio instalados na Vila de Castro Verde. Esta condição de
proximidade da Zona de Atividades Económicas com a Vila de Castro Verde favorece e
facilita mesmo, as deslocações casa-trabalho sendo, nesse sentido, um excelente fator
diferenciador e atrativo à instalação de unidades empresariais naquele lugar.

Considerando o fator Socioeconómica o quadro seguinte sistematiza e reflete os eventuais
efeitos positivos e negativos de correntes da opção por cada um dos cenários considerados.
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Cenários

Fator Socioeconomia

Ponderação

A proximidade e a relação entre a localização proposta e o
1_ Localização
Proposta

Centro da Vila de Castro Verde tornam este cenário bastante
favorável, pois facilita e promove uma relação e uma
articulação facilitada entre a futura zona de atividades

Opção Muito
Favorável

económicas e o centro da Vila de Castro Verde.
Qualquer outra localização para a zona de atividade económica
deve considerar a proximidade e a facilidade de relação
2_ Outra
Localização no
Concelho de
Castro Verde

funcional com o centro da Vila de Castro Verde. À medida que
o afastamento dessa localização for maior diminui as
condições de oportunidade e de atratibilidade para a
realização e execução desta zona de atividades económicas,

Opção mais ou
menos Favorável

pois perde-se o efeito dos eventuais ganhos de funcionalidade
e de relação entre o polo empresarial e o centro urbano
principal.
A não realização da zona de atividades económicas de Castro

3_ Não

Verde representa um fator bastante negativo na promoção e

realização /

na

execução da

municipal uma vez que se perde a oportunidade de incentivar

Opção

zona de

e promover a dinamização do tecido empresarial e a instalação

Desfavorável

atividade

de pequenas unidades empresariais continuará a ocorrer em

económica

meio urbano, com as naturais consequências ao nível de

implementação

da

estratégia

de

desenvolvimento

potenciais conflitos entre diferentes atividades e funções.

O

cenário 1,

coincidente com a localização proposta, afigura-se como a opção mais

equilibrada e mais racional considerando a ponderação dos três cenários considerados na
apreciação e decisão.
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3_

FATOR ACESSIBILIDADE

A acessibilidade é um dos principais fatores na seleção de uma localização ótima para uma
zona de atividades económicas. A localização proposta garante níveis de acessibilidade
ótimos pois apresenta uma relação facilitada com a EN-2 e através deste eixo, com o IP-2. A
inserção do principal acesso da Zona de Atividade Económica na EN-2

não constitui

qualquer agravamento de risco de segurança ou do nível de serviço
associado a essa via, uma vez que se faz numa zona de franca visibilidade e sem obstáculos
de traçado (trata-se de uma zona de topografia favorável, plana e de um troço de estrada
em linha reta sem quaisquer curvas ou obstáculos). Antes pelo contrário, a inserção
facilitará e clarificará a relação da ocupação atual com a ER_2 (acesso a terrenos, hortas e
suinicultura) que já atualmente se faz com base numa serventia existente e sem qualquer
ordenamento e disciplina na relação e articulação com a ER_2 seja ao nível de entradas seja
ao nível de saídas.

Um eventual aumento do volume de tráfego não produzirá efeitos significativo nem
interferirá no nível de serviço da EN-2. Trata-se de uma zona empresarial a ser
progressivamente ocupada, no horizonte dos próximos 10 a 15 anos e vocacionada para a
instalação de pequenas unidades empresariais das quais não se espera que gerem volumes
de tráfego com significado. De qualquer forma, a relação desta zona empresarial com a EN2 permitirá a clarificação e a disciplina do atual acesso baseado numa serventia existente e
que serve uma unidade empresarial (suinicultura) e um conjunto de usos agrícolas ("hortas
urbanas").
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Cenários

Fator Acessibilidade

Ponderação

A proximidade e a relação com a ER_2 possibilita e favorece as
condições de acesso à rede viária principal (EN-2 e IP-2), fator
que no caso do desenvolvimento de uma zona de atividade
1_ Localização
Proposta

económica se assume como um fator diferenciador de
excelência. A relação entre a zona de atividades económicas e
a EN-2 permite, ainda, clarificar e organizar os atuais acessos

Opção Muito
Favorável

de entrada e saída motivados pela atividade da suinicultura e
das hortas existentes, sem colocar em causa o nível de
segurança e de serviço associado à EN-2.
Qualquer outra localização para a zona de atividade económica
deve considerar a possibilidade de dispor de bons níveis de
2_ Outra

acessibilidade. A proximidade à EN-2 e ao IP-2 são fatores

Localização no

determinantes e que qualificam de mais ou menos favorável a

Opção mais ou

Concelho de

opção por outra localização. Dificilmente será possível

menos Favorável

Castro Verde

encontrar outra localização alternativa que ofereça as mesmas
vantagens locativas e garanta o mesmo nível de segurança
rodoviária na relação com a EN-2.

3_ Não
realização /
execução da
zona de
atividade
económica

O

A não realização da zona de atividades económicas de Castro
Verde mantém as atuais condições de acesso à suinicultura e
hortas existentes. Estas condições de acesso são pouco clara e
apoiadas numa serventia que não garante nem um adequado

Opção
Desfavorável

nível de serviço nem uma relação segura com a EN-2.

cenário 1,

coincidente com a localização proposta, afigura-se como a opção mais

equilibrada e mais racional considerando a ponderação dos três cenários considerados na
apreciação e decisão.
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4_

FATOR AMBIENTE, PAISAGEM E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

A área de intervenção proposta para Zona de Atividade Económica de Castro Verde integra
a ZPE de Castro Verde (classificada pelo Decreto Lei 384-B / 99 de 23 de setembro de 1999).
Com a alteração ao limite da ZPE pelo Decreto-lei 59/2008 de 27 de março, a ZPE de Castro
Verde passou a abranger cerca de 85 345 hectares dos quais cerca de 54% integra e faz
parte do território do município de Castro Verde. Cerca 81% do Território do município de
Castro Verde (56 720 hectares) integra a ZPE.

A presença da ZPE de Castro Verde no território do Concelho de Castro Verde (76%) é
significativa. Esta representatividade territorial implica que qualquer opção e seleção de
localizações preferenciais para o desenvolvimento de qualquer zona de atividade
económica próxima do centro de Castro Verde tenha, forçosamente, de se integrar e
coincidir com áreas integradas na referida ZPE. E de fato, é o que acontece com a área de
intervenção do PP.ZAE_CV proposta.

A ZPE de Castro Verde integra a área nuclear do “Campo Branco”, região de peneplanície
vocacionada para a agricultura e pecuária extensiva, cujo habitat predominante são áreas
agrícolas extensivas, desprovidas de vegetação arbóreo-arbustiva. Ocorrem também
montados de azinho de densidade variável, charnecas dominadas por estevais e olivais
tradicionais. Recentemente tem aumentado a área florestal devido a florestações recentes
de pinheiro manso e azinho. A zona do "Campo Branco" carateriza-se por sistemas onde
dominam as culturas arvenses de sequeiro de feição extensiva.
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Cenários

Fator Ambiente, paisagem e conservação da natureza

Ponderação

A proximidade e a relação com a ER_2 e com o núcleo central
da Vila de Castro Verde tornam esta opção de localização da
1_ Localização
Proposta

zona de atividade económica com a mais favorável do ponto
de vista ambiental. De fato, já existem uma ocupação por
suinicultura e eixos viários estruturante que produzem um

Opção
Desfavorável

cenário de impactes sobre o meio que pouco serão agravados
pela execução desta zona de atividade económica.
2_ Outra

Qualquer outra localização para a zona de atividade económica

Localização no

que não se integrasse na ZPE de Castro Verde seria do ponto

Concelho de

de vista ambiental, paisagístico e conservacionista mais

Castro Verde

favorável pois, à partida, não interferiria sobre os habitats.

Opção Favorável

3_ Não
realização /

A não realização da zona de atividades económicas de Castro

execução da

Verde constitui sob o ponto de vista ambiental uma vantagem

Opção Muito

zona de

para a manutenção das condições ambientais, paisagísticas

Favorável

atividade

conservacionistas de referência.

económica

O cenário

3, coincidente com não execução da zona de atividade económica, afigura-se

como a opção mais equilibrada e mais racional considerando a ponderação dos três
cenários considerados na apreciação e decisão.
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5_

ANÁLISES COMPARATIVAS ENTRE OS DIVERSOS CENÁRIOS

A análise e ponderação dos três cenários alternativos considerados evidencia que a seleção
da localização proposta é a mais favorável considerando o conjunto de fatores
determinantes e que se resumem e sistematizam no quadro seguinte.

Fatores

Ambiente, Paisagem e

Socioeconómica

Acessibilidade

Impactes Positivos

Impactes Positivos

Impactes Negativos

muito Significativos

Significativos

pouco Significativos

Impactes Positivos

Impactes Positivos

Impactes Negativos

Significativos

sem significado

pouco Significativos

3_ Não execução da zona de

Impactes Negativos

Impactes Negativos

Impactes Positivos

atividades económicas

muito Significativos

Significativos

muito Significativos

Conservação Natureza

Cenários
1_ Localização Proposta
2_ Outra Localização no Concelho
de Castro Verde

O Cenário

1_ Localização proposta revela-se o mais favorável quer do ponto

de vista socioeconómico e das condições de acessibilidade pois para além de favorecer,
incentivar e promover o desenvolvimento económico e a coesão social permite, ainda,
aproveitar o potencial locativo do nós entre a EN-2 e IP-2 sem colocar em causa quer o nível
de segurança quer o nível de serviço associado a esta via. Em caso de seleção deste cenário
(opção mais adequada e mais equilibrada do ponto de vista urbanístico) a relação de
acessibilidade entre a zona de atividades económicas e a ER-2, dependerá de um estudo de
tráfego que permitirá avaliar o impacto do empreendimento na rede viária consolidada,
sendo definido à posteriori – na fase de projeto de execução – o tipo de interseção a projetar.

A execução do PPZAE_CV pode e deve constituir uma oportunidade para clarificar e
disciplinar a relação da ocupação existente e programada com a ER-2, nomeadamente no
que se refere à relação da serventia pública que hoje estabelece a ligação e relação da
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ocupação atual com a ER-2. Refere-se que proposta de plano de pormenor prevê o principal
acesso à Zona de Atividades Económicas precisamente no local onde a referida serventia
entronca com a ER-2. Resolve-se assim, com a execução da ZAE de Castro Verde, esta
ligação preexistente à ER-2 e programa-se a futura ocupação da Zona de Atividades
Económicas sustentada num excelente nível de acessibilidade.

O

Cenário 2- Outra localização no concelho de Castro Verde oferece

uma perspetiva menos favorável uma vez que não se afigura viável encontrar um
espaço próximo do Centro de Castro Verde que ofereça de igual forma, melhores ou as
mesmas condições de relação e articulação com o centro e a centralidade urbana de Castro
Verde e com a EN-2 (num troço de condições semelhantes de traçado, de visibilidade e de
segurança) e IP_2.

Finalmente, o Cenário

3 - Não execução da zona de atividades económicas

afigura-se como o cenário menos favorável

evidenciando, apenas, eventuais

ganhos no domínio do ambiente, paisagem e conservação da natureza pela inação e não
intervenção mas constituindo, também, um entrave às legítimas aspirações de
desenvolvimento económico e social e de ordenamento equilibrado e sustentado do
concelho de Castro Verde. Embora a situação de referência do ponto de vista biofísico se
mantenha inalterada podendo, por isso, ser considerado um fator positivo, a verdade é que
os ganhos socioeconómicos esperados são, praticamente, anulados.
A análise ponderada e equilibrada sobre os possíveis ganhos e prejuízos associados à
aposta de execução da Zona de Atividades Económicas de Castro Verde na localização
atualmente proposta, revela que os ganhos superam, largamente, os eventuais prejuízos,
uma vez que os ganhos constituem uma oportunidade única de potenciar e melhorar as
condições de vida sociais e económicas da população.
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Assim, considera-se como cenário mais favorável a um quadro de

equilíbrio entre o

modelo de ocupação do território, o sistema biofísico e o processo de
desenvolvimento económico e social de Castro Verde

é a opção pela

execução da Zona de Atividades Económicas de Castro Verde na localização atualmente
proposta.

29
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE
SÍNTESE, CONSULTORIA EM PLANEAMENTO, MARÇO 2016

PLANO DE PORMENOR DA ZONA DE ATIVIDADE ECONÓMICA DE CASTRO VERDE

RELATÓRIO DO PLANO

CAPÍTULO III - BREVE CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE
1_

Enquadramento Administrativo e Territorial

2_

Dinâmica demográfica

3_

Caraterização Biofísica

4_

A ZPE de Castro Verde (PTZPE0046) e ZPE de Piçarras (PTZPE0058)
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Para uma breve caracterização do município de Castro Verde recorreu-se a informação
publicada no site do município (www.castroverde.pt) que de uma forma sintetizada e
sistematiza apresenta os traços gerais caracterizadores do território e das suas gentes.

1_

ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO E TERRITORIAL

A área de abrangência territorial do PP.ZAE_CV insere-se na união de freguesia de Castro
Verde e Casével, concelho de Castro Verde. O concelho integra a Região do Alentejo e a
subregião do Baixo Alentejo (juntamente com os municípios de Alvito, Vidigueira, Cuba,
Moura, Barrancos, Ferreira do Alentejo, Beja, Serpa, Aljustrel, Ourique, Almodôvar e
Mértola). O Concelho de Castro Verde está situado no coração do “Campo Branco”, por
entre as planícies do Alentejo que encostam à serra do Caldeirão. Localizado no distrito de
Beja, o concelho de Castro Verde é limitado a Norte pelos concelhos de Beja e Aljustrel, a
Sul pelo concelho de Almodôvar, a Este pelo concelho de Mértola e, a Oeste, pelo concelho
de Ourique.
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Figura 5 - Castro Verde e a sub-região do Baixo Alentejo

Fonte_ http://pt.wikipedia.org/wiki/Alentejo e http://www.bejadigital.biz/pt

Com uma área de 567,2 Km2 e uma população aproximada de 8000 habitantes, distribuída
em cerca de uma vintena de localidades de pequena e média dimensão, o concelho de
Castro Verde está dividido, administrativamente e desde 2013, em quatro freguesias: União
de Freguesias Castro Verde e Casével, Entradas, São Marcos da Ataboeira e Santa Bárbara
de Padrões.
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Figura 6 - Concelho de Castro Verde e Freguesias (após reorganização administrativa de 2013)

Fonte_ http://www.cm-castroverde.pt e http://www.bejadigital.biz/pt
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O concelho de Castro Verde dispõe de boas condições de acessibilidade rodoviária
combinando a sua privilegiada localização no corredor de ligação do Norte ao Algarve com
a facilidade de acessos a eixos e infraestruturas de comunicação fundamentais, dos quais se
destacam:
a) Aeroporto de Beja a 45 Km, aeroporto de Faro a 100 Km, aeroporto de Lisboa a 190 Km e
aeroporto de Sevilha a 270 Km;
b) Porto marítimo de Sines a 95 Km;
c) Cidade de Beja a 42 Km; cidade de Évora a 120 Km;
d) Estação de caminho de ferro a 15 Km.

A nível dos principais eixos rodoviárias destacam-se as seguintes ligações:
a) Litoral alentejano por Ourique (EN-123);
b) litoral algarvio (A2 e IC-1);
c) Lisboa pela Estação de Ourique (IC-1);
d) a Lisboa por Aljustrel (EN-2);
e) a Lisboa (A2);
f) a Mértola (EN-123);
g) a Almodôvar (EN-2);
h) a Beja e Évora (IP-2).

No que se refere a carreiras de transporte público, pode dizer-se que todas as localidades
do concelho se encontram servidas por este serviço, que as liga, pelo menos uma vez por
dia à sede de concelho (excetuando os fins de semana) e, a partir daqui à rede nacional de
Expressos com ligações diretas a Beja, Évora, Lisboa e Algarve, para além de Tomar,
Coimbra, Porto, Braga e Elvas.
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DINÂMICA DEMOGRÁFICA

A área de abrangência territorial do PP.ZAE_CV insere-se na união de freguesias de Castro
Verde e Casével. Do ponto de vista da evolução demográfica o concelho de Castro Verde
regista características para a acentuação de duas tendências:
a) Tendência para a perda global da população residente. De acordo com os Censos o
concelho tem perdido progressivamente população desde 1991 (de 7603 em 1991 para 7276
em 2011);
b) Tendência de acentuação do caráter polarizador de Castro Verde (centralidade) que tem
ganho população (cresceu 1,6% entre 2001 e 2011) e que representava, em 2011 cerca de
67,3% da população do concelho (em 2001 já representava cerca de 63,4%).

Figura 7 - Evolução demográfica do concelho e da Freguesia de Castro Verde

Evolução demográfica do concelho de Castro Verde (Censos de 1981, 1991, 2001 e 2011)
1981

1991

2001

2011

7 472

7 762

7 603

7 276

Variação
1981-91

1991-01

2001-11

1981-2011

+ 3,9%

-2,0%

- 4,3%

- 2,6%

Evolução demográfica da Freguesia Castro Verde (Censos de 1991, 2001 e 2011) antes da
reorganização administrativa de 2013
1991

2001

2011

4646

4820

4898

Variação
1991-01

2001-11

1991-2011

+3,7%

+1,6%

+5,4%

Peso relativo da população de Castro Verde (Freguesia / centralidade urbana)
na população global do concelho:

2011_
2001_

1991_

67,3%

63,4%

59,9%
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CARATERIZAÇÃO BIOFÍSICA (VER WWW.CM-CASTROVERDE.PT)

A área de intervenção do PPZAE_CV integra uma região que do ponto de vista climático
apresenta as seguintes características gerais:
a) Temperatura média anual de 16,2 ºC. Por norma, o mês mais quente é agosto e o mês
mais frio janeiro;
c) A precipitação média anual é de cerca de 586,4 mm. Regra geral verifica-se um período
chuvoso entre novembro e fevereiro, sendo o mês de dezembro o que regista maior índice
de pluviosidade. O período mais seco situa-se entre os meses de julho e agosto,
correspondendo ao mês de julho o mês de menor pluviosidade. Nos restantes meses do
ano a pluviosidade é moderada.
d) Por norma o regime de ventos caracteriza-se, em termos médios anuais, pela
predominância de ventos Oeste e de Noroeste, com velocidade média entre 15,1 km/h. Os
ventos fortes mais frequentes são do quadrante Oeste.

Do ponto de vista da

geomorfologia e geologia

pode-se caracterizar,

sinteticamente, a área de intervenção do plano de pormenor como uma área que apresenta
uma topografia plana e suave, não evidenciando declives significativos (inferiores a 5%). As
características geológicas da área evidenciam a presença predominante de xistos e
grauvaques, de baixa permeabilidade. Os solos apresentam as características de Solos
Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários,
Normais, de xistos ou grauvaques (Px), fase delgada. São solos com pequena espessura,
muito erodidos e com fertilidade baixa, apresentando por isso uma reduzida aptidão para o
uso agrícola.

A região de Castro Verde é o coração do Campo Branco. Metade da área do concelho é
constituída por zonas planas e onduladas (peneplanícies) muito extensas. O coberto
vegetal esclerófilo, de folhagem dura, caracteriza-se por manchas raras de azinheiras e de
alguns sobreiros. Nos últimos têm-se registado a concretização de investimentos
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significativos (quer em volume de investimento quer em área explorada) em explorações
de olival.

A variação altimétrica varia entre os 110 e os 289 metros. Aqui abundam os xistos e os
grauvaques, para além de alguns afloramentos de quartzíticos. O concelho é atravessado
na zona sul e poente por um complexo vulcano-sedimentar de Faixa Piritosa de elevado
teor de Cobre e Estanho. A área de intervenção do PPZAE_CV insere-se no Maciço Antigo,
integrada na Zona Sul Portuguesa (ZSP) na denominada Faixa Piritosa Ibérica e no local
ocorre uma formação de Xistos, Grauvaques e Grés.

As

características topográficas

evidenciam uma paisagem pouco acidentada, de

vegetação parca, solos xistosos e terras claras.

A

rede de drenagem natural

é escassa e de caráter temporário. A área de

intervenção insere-se na bacia hidrográfica da Ribeira da Horta da Nora, com uma direção
de escoamento de Sul para Norte. A área de implantação do Projeto insere-se na bacia
hidrográfica do rio Guadiana. A linha de água mais próxima do Projeto é a ribª da Horta da
Nora, afluente da ribª de Terges, a qual desagua no rio Cobres, por sua vez, afluente do rio
Guadiana. A rede de drenagem local apresenta uma direção de escoamento de Sul para
Norte.

Associada às

características geológicas

da presença dominante de xistos e

grauvaques, que implicam a baixa permeabilidade do conjunto solo/substrato rochoso,
verifica-se uma distribuição quase total das águas das chuvas por uma grande quantidade
de pequenas linhas de água. A Zona Sul Portuguesa é, em termos gerais, a mais pobre em
recursos hídricos subterrâneos. Esta escassez deve-se, por um lado, à fraca aptidão
hidrogeológica dos materiais que a constituem e, por outro, ao facto de grande parte da
área abrangida por esta zona apresentar uma pluviosidade bastante fraca.
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A

vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos

em rochas fissuradas é

considerada baixa a variável, consoante o grau de fracturação do maciço.

Os

recursos hídricos superficiais

são muito condicionados pela escassez de

pluviosidade que se verifica na maior arte do ano. As linhas de água são em geral
temporárias e de pequena expressão. Regista-se ainda a existência de uma pequena
represa localizada a cerca de 120 metros, a Norte, da área de intervenção do PPZAE_CV.

Linhas de água de pequena expressão

e dimensão rasgam a morfologia

padronizada na planície deste concelho. Duas pendentes caracterizam a região de Castro
Verde, fazendo correr as águas de inverno para o Guadiana e para o Sado. Duas bacias
hidrográficas marcadas, a primeira, pelas ribeiras de Cobres e Maria Delgada, Terges e
Oeiras; a segunda, pelos barrancos da Gata, do Montinho e das Almoleias.

Os sistemas cerealíferos extensivos e as pastagens seminaturais que caracterizam o
concelho de Castro Verde, têm marcado sistematicamente, e durante centenas de anos, o
território natural do concelho. Padrão de ocupação do solo muito particular, terra limpa,
com rotações de cereais e pousios longos.

Neste habitat pseudo-estepário, adaptaram-se várias espécies de aves, hoje na sua maioria
em vias de extinção. A Abetarda, a verdadeira rainha da estepe, o Sisão, o Cortiçol de
Barriga-Preta, o Penereiro-das-Torres, o Grou, o Rolieiro, a Cegonha Branca, entre muitas
outras, compõem a riqueza do mosaico natural, que está momentaneamente protegido
pelo Rede Natura 2000 e ZPE de Castro Verde e ZPE das Piçarras.
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A ZPE DE CASTRO VERDE (PTZPE0046) E ZPE DE PIÇARRAS (PTZPE0058)

A ZPE de Castro Verde foi classificada pelo Decreto-Lei 384-B / 99 de 23 de setembro de
1999. Abrange cerca de 85 345 hectares. Cerca de 55% desta área (46 000 hectares) integra
e faz parte do território do município de Castro Verde. Cerca de 81% do território do
município integra a ZPE de Castro Verde.

A área de intervenção do PP.ZAE_CV integra na Zona de Proteção Especial (ZPE) de Castro
Verde. Esta integra a área nuclear do “Campo Branco”, região de peneplanície vocacionada
para a agricultura e pecuária extensiva, cujo habitat predominante são áreas agrícolas
extensivas, desprovidas de vegetação arbóreo-arbustiva. Ocorrem também montados de
azinho de densidade variável, charnecas dominadas por estevais e olivais tradicionais.
Recentemente tem aumentado a área florestal devido a florestações recentes de pinheiro
manso e azinho. A zona do "Campo Branco" carateriza-se por sistemas onde dominam as
culturas arvenses de sequeiro de feição extensiva. Esta zona, de terrenos frios e
encharcadiços, apresenta no entanto boas potencialidades piscícolas, aproveitadas em
maioria por pequenos ruminantes em regime extensivo.

As áreas agrícolas são exploradas num regime de rotação tradicional de parcelas de acordo
com o seguinte esquema geral: 1º ano, cereal primário (trigo); 2º ano, cereal secundário
(aveia); 3º ano, pousio; 4º ano, pousio, o qual é mobilizado no outono para reinício do ciclo.
Ocorrem variações a este esquema, nomeadamente no número de anos de pousio (o qual
está dependente da fertilidade do solo).

A pecuária tem também um caráter extensivo, com predominância histórica e atual de
ovinos mas com um forte incremento atual de gado bovino. É a área mais importante em
Portugal para a conservação da avifauna estepária, com destaque para a Abetarda (Otis
tarda) e para o Francelho (Falco naumannii), sendo o local mais importante no país para
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estas duas espécies. É também a principal área de reprodução do Rolieiro (Coracias
garrulus) em Portugal e onde ocorrem as maiores densidades nacionais de machos
reprodutores de Sisão (Tetrax tetrax).

Outras aves estepárias encontram aqui um dos seus principais redutos, é o caso do Cortiçolde-barriga-preta

(Pterocles

orientalis),

da

Calhandra-real

(Melanocorypha

calandracalandra), do Alcaravão (Burhinus oedicnemus) e do Tartaranhão-caçador (Circus
pygargus). A comunidade de aves invernantes é bastante diversificada, sendo de realçar a
ocorrência em números elevados de Tarambola-dourada (Pluvialis apricaria), de Abibe
(Vanellus vanellus), de Petinha-dos-prados (Anthus pratensise), de Laverca (Alauda
arvenses).

Figura 8 - ZPE de Castro Verde (PTZPE0046)
http://www.cm-castroverde.pt
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É uma área de ocorrência regular de aves de presa invernantes como o Milhafre-real (Milvus
milvus), o Tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus) e o Esmerilhão (Falco columbarius).
Apesar de não nidificarem são também ocorrências regulares o Abutre-preto (Aegypius
monachus) e o Grifo (Gyps fulvus).

A elevada disponibilidade alimentar fomenta também

a ocorrência de indivíduos não reprodutores de Águia-real Aquila Chrysaetus, Águia-imperial
Aquila adalberti e Águia de Bonelli Hieraaetus fasciatus.

O território do município integra, ainda, parte da ZPE de Piçarras. A ZPE de Piçarras abrange
cerca de 2827 hectares. Cerca de 14% desta área (407 hectares) integra e faz parte do
território do município de Castro Verde. Cerca de 0,7% do território do município integra a
ZPE de Piçarras.

A Zona de Proteção Especial de Piçarras, criada com o objetivo claro de aumentar a área de
proteção de espécies de aves estepárias em riscos de extinção, em particular da abetarda,
do sisão ou do francelho, divide-se pelos concelhos de Castro Verde, Ourique e Almodôvar e
é marcada por um relevo ligeiramente ondulado, caraterístico da peneplanície do Campo
Branco, não ultrapassando os 300 metros de altitude. Os solos são aqui delgados e
derivados de xisto, promovendo o aparecimento de uma densidade de vegetação arbóreoarbustiva variável, em que predomina a azinheira e a esteva.

As áreas agrícolas na área da ZPE de Piçarras, tal como em toda a região do Campo Branco,
são exploradas num regime de rotação tradicional de parcelas, variando os anos de
exploração em função da maior ou menor fertilidade do solo. A pecuária tem aqui um
caráter extensivo, com predominância histórica e atual de ovinos, mas com um forte
incremento de gado bovino.

Genericamente, a paisagem da ZPE das Piçarras pode caraterizar-se pela existência de
algumas tipologias dominantes de ocupação dos solos que, por sua vez, proporcionam
habitats distintos a um leque alargado de fauna e, em particular, da avifauna típica da
pseudo-estepe.
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A estepe cerealífera, que se carateriza pelo desenvolvimento de culturas arvenses de
sequeiro de inverno, é particularmente apta para a consolidação dos habitats da abetarda,
do peneireiro-das-torres, do sisão, do alcaravão, do rolieiro, do grou, da águia-caçadeira, do
tartaranhão, do cortiçol de barriga-preta ou da calhandra-real.
O montado, onde para além das espécies referidas anteriormente, são aqui particularmente
importantes a existência dos chapins, da águia de asa redonda, do peneireiro-cinzento ou
da felosa.

E, se associados aos matos, especialmente de esteva, se destacam a felosa e a toutinegra,
nas manchas mais húmidas, junto a charcas e linhas de água, são aqui muito comuns o patoreal, o galeirão, a galinha de água ou o mergulhão pequeno.

Figura 9 - ZPE de Piçarras (PTZPE0058)
http://www.cm-castroverde.pt
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CAPÍTULO IV - BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
1_

O sítio e a envolvente

2_

A acessibilidade e a relação com a Vila

3_

A Inserção no Modelo territorial existente

4_

A estrutura fundiária de base

5_

O uso atual do solo

6_

Prevenção de risco de incêndio florestal e o PMFDCI

7_

Ruído
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O SÍTIO E A ENVOLVENTE

A imagem a seguir apresentada reflete a proximidade e a relação funcional existente e
evidente entre a futura Zona de Atividade Económica de Castro Verde e a Vila de Castro
Verde. A presença da ER_2 e do IP_2 e respetivo nó viário constituem fatores de atração
que fundamentam e evidenciam o caráter estratégico da localização.

Figura 10 - Localização da área de intervenção do PP.ZAE_CV

A área de intervenção do PPZAE_CV integra e insere-se no território designado pela "região
do Campo Branco". Esta região é considerada a mais importante zona de pseudo-estepe ou
estepe cerealífera de Portugal, resultante do cultivo extensivo de cereais de sequeiro em
regime de rotação com pousios. Da manutenção deste ecossistema depende a existência
de muitas espécies de aves com estatuto de conservação desfavorável, como a abetarda, o
peneireiro-das-torres, o sisão, o cortiçol-de-barriga-negra, o grou e o tartaranhão-caçador.
Esta importância traduziu-se na sua integração na Rede Natura 2000.
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Para além da pseudo-estepe podem observar-se outras unidades paisagísticas, com uma
fauna diversificada. A sua observação está hoje muito facilitada pela sinalização de seis
percursos pedestres, apoiados pela brochura "Percursos Pedestres do Campo Branco”,
realizada pela associação Liga para a proteção da Natureza (LPN).

A área de intervenção do PPZAE_CV margina a EN-2 e integra a designada Herdade Serrana
propriedade da Câmara Municipal de Castro Verde. Esta propriedade tem cerca de 54, 1
hectares e corresponde a um único prédio (matriz urbana 4181 e descrito na CRP de Castro
Verde sob o número 4019/20010625). Na proximidade apenas se regista a existência de uma
exploração agropecuária (suinicultura). A área de intervenção do PPZAE_CV dista cerca de 1
km do centro da Vila de Castro Verde e tem relação direta coma EN-2, circunstância que lhe
confere facilidade de articulação e de relação com o IP-2 através do respetivo nó.
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2_

A ACESSIBILIDADE E A RELAÇÃO COM A VILA

A área de intervenção do PPZAE_CV localiza-se a norte da Vila de Castro Verde encontra-se
apoiada na EN-2 e integra a área de influência imediata do nó entre esse eixo viário e o IP-2,
tal como se evidencia na figura seguinte.

N2

IP2

A proximidade (cerca de 1 km) e a relação entre a área de intervenção do PPZAE_CV e o
centro da Vila de Castro Verde é reforçada pelo efeito da EN-2. Para além da EN-2, o IP-2 e o
respetivo nós de acesso conferem, a esta localização, condições de acessibilidade de
excelência, com claros reflexos positivos na capacidade de atração.
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A INSERÇÃO NO MODELO TERRITORIAL EXISTENTE

A área de intervenção do PPZAE_CV é marcada pela sua localização estratégica. A sua
localização revela, no entanto, três características específicas e determinantes para o
processo de planeamento e de ordenamento da área: a proximidade ao centro da Vila de
Castro Verde, a relação coma EN-2 e IP-2 e a integração na ZPE de Castro Verde. Estas
características específicas do sítio recomendam um cuidado particular com a execução e
desenvolvimento de um Plano que fomente esse potencial geográfico e adote soluções
urbanísticas, acima de tudo, sustentáveis. Assim, a intervenção programada requer uma
abordagem estruturante em que a definição da estruturação e relação funcional com o
centro de Castro Verde assuma um papel importante, o que implica uma definição de
soluções ao nível do desenho urbano aglutinadora das atividades a instalar no meio
ambiente onde se inserem, que se pretende qualificada e vocacionada para o acolhimento
empresarial centrado numa lógica de qualidade e da prestação de serviços de suporte a um
tecido económico que se pretende inovador, competitivo e empreendedor.

Assim, e tendo em atenção as diretiva preconizadas no Plano Diretor Municipal de Castro
Verde, a base programática do Plano deve considerar uma proposta de organização
espacial, dentro dos limites definidos para a área de intervenção, que assuma um conjunto
de preocupações e de princípios orientadores.

Princípios orientadores para o planeamento e execução do PP.ZAE_CV
_

Considerar no processo de organização e estruturação do espaço, a forma

de ocupação do território, a sua edificação e integração na paisagem, com o
respetivo tratamento das edificações, dos alinhamentos, das implantações, da
modelação dos terreno, da distribuição volumétrica, da localização dos
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equipamentos e das zonas verdes, de forma a qualificar o espaço afeto a zona de
atividades económicas como um todo;
_

Integrar a definição de espaços de descompressão à morfologia

“industrial”, nomeadamente através da definição de espaços de uso público e de
espaços de permeabilidade e de transição entre a área de intervenção e a área
envolvente;

_

Estabelecer para além das regras urbanísticas, regras sobre a implantação

das infraestruturas, designadamente, iluminação pública, telecomunicações, rede
de águas e esgotos, rede de gás e mobiliário urbano (incluindo RSU e Ecopontos).

Como

programa base para o desenvolvimento da proposta do Plano

deverá ser considerado:

_

A constituição de lotes ou parcelas com áreas próximas dos 1.000 m2, com

possibilidade de agregação, vocacionados para o acolhimento empresarial
centrado numa lógica de qualidade de prestação de serviços de suporte a um
tecido económico que se pretende inovador, competitivo e empreendedor;

_

Uma possibilidade de vários usos a instalar em cada lote ou parcela

proporcionando assim uma maior flexibilidade na procura e na fixação de
empresas a instalar;

_

A reserva de um lote para a instalação de um serviço complementar de

apoio ao “complexo”, nomeadamente um estabelecimento de restauração ou de
bebidas;

_

A possibilidade de adotar soluções faseadas ao nível da execução que

possibilitem uma economia de custos de investimento e promovam o equilíbrio
entre a oportunidade de realização do investimento, a dinâmica de procura de
espaços e a capacidade financeira do município.
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4_

A ESTRUTURA FUNDIÁRIA DE BASE

A estrutura fundiária existente não é entrave ao processo de execução do plano, uma vez
que a área de intervenção do PPZAE_CV integra e faz parte de um único prédio.
Efetivamente a área de intervenção do PPZAE_CV integra a designada herdade Serra,
propriedade da Câmara Municipal de Castro Verde correspondente ao artigo urbano
n.º4081 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castro Verde sob o número
4019/20010625.

5_

O USO ATUAL DO SOLO

A área de intervenção do PP.ZAE_CV integra a Zona de Proteção Especial (ZPE) de Castro
Verde e apresenta características e condições de uso próprias da área nuclear do designado
“Campo Branco”, região de peneplanície vocacionada para a agricultura e pecuária
extensiva, onde o habitat predominante corresponde a áreas agrícolas extensivas,
desprovidas de vegetação arbóreo-arbustiva. A zona do "Campo Branco" carateriza-se por
sistemas onde dominam as culturas arvenses de sequeiro de feição extensiva. Esta zona, de
terrenos frios e encharcadiços, apresenta no entanto boas potencialidades pastorícias,
aproveitadas em maioria por pequenos ruminantes em regime extensivo. Ocorrem também
montados de azinho de densidade variável, charnecas dominadas por estevais e olivais
tradicionais. Recentemente tem aumentado a área florestal devido a florestações recentes
de pinheiro manso e azinho.

As características topográficas evidenciam uma paisagem pouco acidentada, de vegetação
parca, solos xistosos e terras claras. A ocupação e o uso existentes. Na contiguidade da
zona de atividade económicas proposta já existe uma pocilga de dimensão significativa. A
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estruturação desta zona de atividade económica possibilitará o ordenamento e a
regularização das condições de acesso a esta unidade existente bem como à execução de
uma cortiça arbórea de enquadramento e proteção.
Existem também um conjunto de "hortas urbanas", localizadas a norte da localização
proposta para a zona de atividades económicas. Para garantir espaços de descompressão e
de enquadramento da carga urbanísticas potencial e, ao mesmo tempo, promover uma
articulação e inserção da zona de atividade económica, na envolvente a proposta de plano
de pormenor sugere o prolongamento da zona de hortas urbanas para o interior da zona de
atividades económicas programada, constituindo-se, assim, também como uma faixa de
enquadramento paisagísticos na relação com a ER_2.
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6_

PREVENÇÃO DE RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL E O PMFDCI

O Município de Castro Verde elaborou o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios, segundo as normas emanadas pela DGRF, e tendo em conta o disposto na
Portaria 1139/2006 de 25 de outubro. Deste plano resultou o Mapa de Perigosidade de
Incêndio Florestal (artigo 16 do DL 124/2006 de 28 de junho), que é um instrumento
importante considerar no processo de planeamento e de ordenamento do território. Dada
as características da área de intervenção do PP.ZAE_CV, limitada a poente pela N2, e
considerando o nível de descomprometimento do local, ficam desde logo garantidas as
faixas de proteção e de defesa preventivas da ocorrência de eventuais incêndios florestais,
tal como expresso no referido artigo 16 do DL 124/2006, com a nova redação do DL 17/2009
de 14 de janeiro. A área de intervenção do PPZAE_CV não integra qualquer área de elevada
ou muito elevada perigosidade de risco de incêndio florestal, não resultando daí qualquer
condicionalismo legal à execução do programa da zona e estruturação urbanística da zona
de atividade económica de Castro Verde.
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Enquadramento da área de intervenção do PPZAE_CV na Carta de Perigosidade de
Risco de Incêndio Florestal / PDMDFCI de Castro Verde
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7_

RUÍDO

A proximidade da N2, constitui a principal fonte de Ruído. No entanto, as questões do ruído
não se revelam determinantes, nem sequer, estruturantes, uma vez que se trata da
estruturação de uma área com caráter e vocação empresarial, cuja envolvente é
caracterizada pela presença de solos xistosos e vegetação parca, com uma ocupação
agrícola dominante. Não existem, na envolvente imediata, aglomerados ou outras forma de
ocupação urbanística que se possam constituir como recetores de ruído, que possam ser
afetados pela presença, quer da área empresarial que agora se estrutura, quer mesmo do
aumento do fluxo de tráfego esperado.

Nesse sentido, as questões relativas à avaliação do ruído não se consideram relevantes nem
objeto de significativas preocupações, em matéria de condicionamento da solução
urbanística proposta. Acresce ainda que o presente plano de pormenor integra uma área
que se destina exclusivamente à instalação de unidades industriais e porque na sua
envolvente não se localizam quaisquer aglomerados ou edificações urbanas, julga-se que se
reúnem as condições expressas no n.3 do artigo 7.º do Decreto Lei 9 / 2007 de 17 de janeiro
que dispensam a elaboração de relatório sobre dados acústicos.
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CAPÍTULO V - A ESTRATÉGIA, A OPORTUNIDADE E OS RISCOS
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A

estratégia de implementação e execução da Zona de Atividades Económicas de

Castro Verde pressupõe a adoção das seguintes ideias base:
a) A estruturação e infraestruturação de uma área vocacionada para a instalação de
atividades económicas (industriais e empresariais) capaz de disciplinar e orientar a
localização

de

atividades

económicas

em

espaços

próprios,

estruturados

e

infraestruturados para o efeito e, assim, contrariar e a ocupação dispersa ou em meio
urbano de atividades económicas potencialmente incompatíveis;
b) A modelação de parcelas e os aspetos regulamentares procuram garantir flexibilidade na
ocupação da zona, agregando parcelas em função das necessidades das empresas;
c) O caráter evolutivo na execução da proposta sempre em articulação e em função do
quadro de procura e das dinâmicas existentes ajustando a oportunidade de execução à
capacidade de investimento municipal e à dinâmica de procura por espaços empresariais.

Considerando o quadro das dinâmicas económicas municipais e regionais e a ausência deste
tipo de espaços no concelho de Castro Verde trata-se de uma

oportunidade única de

promover e fomentar o processo de qualificação de espaços estruturados e preparados
para instalar, de uma forma organizada, as atividades económicas. Espera, ainda, que esta
zona de atividade económica possa contribuir para a atração e fixação de investimentos
capazes de criar e promover mais emprego e mais riqueza à escala municipal.

Do ponto de vista

dos riscos associados

à aposta regista-se, essencialmente, a

preocupação desta intenção de investimento público poder vir a não ter o sucesso
esperado dada as débeis dinâmicas empresariais. As questões ambientais, embora não se
perspetivem ameaças significativas nem se esperem efeitos significativos sobre o meio
ambiente, merecem, ainda assim, uma referência enquanto aumento de risco de conflito.

Foi considerando o equilíbrio entre a valorização das oportunidades e a mitigação dos
riscos que se sustentou a decisão do município em promover a execução daa zona de
atividades económicas de Castro Verde.

55
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE
SÍNTESE, CONSULTORIA EM PLANEAMENTO, MARÇO 2016

PLANO DE PORMENOR DA ZONA DE ATIVIDADE ECONÓMICA DE CASTRO VERDE

RELATÓRIO DO PLANO

CAPÍTULO VI - A PROPOSTA
1_

Desenho Urbano e inserção urbanística

2_

Cenário de evolução de tráfego na Zona de Atividade Económica de
Castro Verde na relação com a ER-2

3_

Distribuição de Áreas e parâmetros Urbanísticos gerais

4_

Cedências

5_

Vias e dimensionamento dos estacionamentos

6_

Espaços públicos
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1_

DESENHO URBANO E INSERÇÃO URBANÍSTICA

A proposta de desenho urbano e das condições de uso, ocupação e transformação do solo
considera um conjunto de pressupostos de base:

[1]

Estruturar e infraestruturar uma área vocacionada para a instalação de atividades

económicas capaz de fomentar a fixação de investimento local e, assim, criar condições
para a promoção de crescimento e de emprego a nível local. A proximidade à Vila de Castro
Verde e as condições de acessibilidade garantem boas perspetivas de sucesso.

[2]

Integrar na estrutura urbanística da zona de atividade económicas de Castro Verde,

as condições de acesso à instalação pecuária existente (Suigranja, Sociedade Agrícola Lda.)
vocacionada, atualmente, como suinicultura.

[3]

Promover um enquadramento verde que salvaguarde e enquadra a referida

suinicultura na zona de atividade económica.

[4]

Promover um corredor verde que estabeleça a relação com a EN-2 e contribua para

a "descompressão" da ocupação urbanística que possa vir a ser gerada na zona de
atividades económicas de Castro Verde.

[5]

Garantir a oferta de pequenos espaços para instalar empresas familiares ou

empresas de base local que não necessitem de grandes espaços.

[6]

Garantir flexibilidade e adaptabilidade da proposta do plano de pormenor às

necessidades de espaço das unidades a instalar nomeadamente no que se refere à
possibilidade de agregação de lotes ou parcelas em função da dimensão ou da evolução da
empresa a instalar ou instalada.
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A área de intervenção do PPZAE_CV é caracterizada pela sua localização estratégica, o que
tem como objetivo e ambição, desenvolver uma zona de atividade económica de
referência, revelando uma forte aposta ao nível da Imagem e da sua Estrutura. A
globalidade da zona de atividade económica será gerida na globalidade pelo município de
Castro Verde, que defenderá a construção de uma zona de atividade económica que
procure responder aos seguintes desafios:

≥

Apresentar um desenho urbano estruturado e atrativo, capaz de garantir
uma estrutura global, lógica e coerente, facilmente apreensível, e que
revele o equilíbrio de um desenho urbano com forte incidência e
preocupação, de integração paisagística.

≥

Apresentar diversidade de funções produtivas que justifiquem a lógica e o
sentido da zona de atividades económicas, mas também, as de apoio como
os serviços, os equipamentos, o recreio e o lazer, ou seja, preocupações
com a qualidade dos espaços públicos, dos serviços e dos equipamentos de
apoio;

≥

Apresentar uma ocupação programada em defesa da imagem da zona de
atividade económica mas também, uma flexibilidade que permita a
agregação de parcelas, que permita a instalação de unidades industriais de
pequena, média e grandes dimensões;

≥

Assumir-se como um exemplo de integração de práticas exemplares no que
se refere às questões de sustentabilidade ambiental e de ecoeficiência, a
todos os níveis e em especial no que se refere ao uso da água e energia;

≥

Oferecer um ambiente atrativo e qualificado do ponto de vista urbano e
ambiental e oferecer todas as infraestruturas disponíveis, sejam ambientais
sejam as tecnológicas.

58
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE
SÍNTESE, CONSULTORIA EM PLANEAMENTO, MARÇO 2016

PLANO DE PORMENOR DA ZONA DE ATIVIDADE ECONÓMICA DE CASTRO VERDE

RELATÓRIO DO PLANO

A área de intervenção do PPZAE_CV procurou integrar todas essas preocupações no
desenho da proposta de solução urbanística. A organização da ocupação das parcelas que
integram a área de intervenção, surge à partida condicionada por um conjunto de fatores,
nomeadamente limites físicos inerentes ao facto da área de intervenção se encontrar
limitada a poente pela EN2 e a Sul por Caminho de Servidão, e ainda pelo fato de a nascente
se encontrar já instalada uma suinicultura de dimensão significativa. Neste contexto, o
desenho urbano da área de intervenção, atendeu às seguintes

preocupações,

critérios e opções de desenho:
≥

Garantir disponibilidade de solo apto para atividades económicas estruturando
uma área que se quer afirmar pela Imagem, pela estrutura e pela excelência das
suas condições de acessibilidade face à EN2 e à proximidade do IP2.

≥

Desenhar o principal acesso à zona de atividades económicas a partir de uma
relação direta com a EN-2 que assumirá o papel de via estruturante no acesso à
área de intervenção do PP.ZAE_CV e na ligação ao nó com o IP2 e que garantirá,
ainda, uma visibilidade e uma capacidade de atração únicas.

≥

Garantir que o desenho urbano proposto considere esse enquadramento viário e
garanta afastamentos à EN2 e uma ligação através de um arruamento com
separador central e respetiva inserção na EN-2 através de solução a concertar com
as Estradas de Portugal.

≥

Definir uma faixa verde de enquadramento que contribui para valorizar a imagem
da zona de atividade económica, nomeadamente no que se refere à sua relação
com o principal eixo viário de acesso.

≥

Estabelecer uma modelação regular, que permita agregações de parcelas em
função das necessidades face à procura, mas que também contribua para uma
leitura equilibrada e coerente das fachadas principais e dos diversos tipos de
alinhamento.
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≥

Garantir uma estrutura de verdes públicos que favoreçam a integração da área na
Estrutura Ecológica Municipal e que para além do seu objetivo lúdico e ambiental,
promova a criação de uma cortina arbórea que a proteção da zona de atividade
económica relativamente à pocilga já instalada contiguamente à área de
intervenção.

≥

Definir as principais regras orientadoras das futuras implantações, nomeadamente
os polígonos de máxima implantação, que delimitam os afastamentos laterais e de
tardoz.

A estruturação urbanística da área de intervenção procurou basear toda a sua estrutura na
relação com a estratégia de desenvolvimento económica assumida pelo município de
Castro Verde e expressa na perspetiva do município em criar uma zona de atividade
económica que ofereça condições para atrair novos investimentos. Assim, para garantir um
ambiente urbano mais equilibrado e "descomprimido" considera-se, ainda, uma proposta
de desenho urbano que integre os seguintes elementos:

≥

A ciclovia que estabelecerá uma ligação funcional ao centro da Vila de Castro Verde
e que poderá desempenhar as funções de via de apoio á mobilidade na relação casatrabalho (Castro Verde/ zona de atividades económicas) e de via de recreio e de
lazer, seja na relação com as hortas urbanas ou meramente na fruição da
infraestrutura.

≥

As hortas urbanas que funcionam como espaços de descompressão e de
enquadramento mas também de espaços vocacionados para o lazer e a prática
agrícola de fruição recreativa;

≥

A rede de espaço verdes e de espaços públicos de circulação.
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2_

CENÁRIO DE EVOLUÇÃO DE TRÁFEGO NA ZONA DE ATIVIDADE ECONÓMICA DE

CASTRO VERDE NA RELAÇÃO COM A ER-2

A execução da zona de atividades económicas de Castro Verde junto à ER-2 e com uma
relação funcional diretamente associada a este eixo de importância a nível regional, sugere
uma análise às condições de tráfego passíveis de resultar do processo de execução da zona
de atividades económicas de Castro Verde.

A análise da situação atual na área de intervenção do PPZAE_CV revela a presença de dois
elementos geradores de tráfego:
a) Suinicultura (exploração com cerca de 2 funcionários)
b) Hortas urbanas (cerca de 120 unidades)
O acesso a estes dois elementos é realizado através de uma serventia pública que se
relaciona diretamente com a ER-2, sem quaisquer medidas de disciplina e de organização de
tráfego (seja nas entradas seja nas saídas). Trata-se de uma situação concreta e existente
que requer alguma atenção, embora se reconheça que os níveis de tráfego não sejam
significativos.

Numa primeira abordagem, poder-se-ão considerar 3 soluções geométricas distintas, para a
ligação da ZAE de Castro Verde à ER-2, a saber:
a) Entradas e saídas na "mão";
b) Solução de rotunda entre a ER-2 e a principal via de acesso à Zona de Atividade Económica;
c) Integração de faixas adicionais na ER-2 vocacionadas para desaceleração e viragem de
acesso à zona de atividade económica, e assim, disciplinar e organizar as entradas e saídas na
referida zona de atividade económica.

Assim e na sequencia das informações e pareceres formulados pelas INFREESTRUTURAS DE
PORTUGAL no âmbito da Conferência Procedimental do Plano de Pormenor da ZAE de Castro
Verde, a questão da acessibilidade ente a ZAE de Castro Verde e a ER-2, relativamente à
interseção geométrica a criar, será clarificada na fase de projeto de execução de
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infraestruturas, onde será elaborado um “Estudo de Tráfego” validado pelas
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, estudo este que conduzirá à solução mais adequada a
implantar pela autarquia. Qualquer que seja a opção geométrica que vier a ser tomada,
deverá ser desenvolvida em conformidade com o estipulado nas disposições legais e
normativas aplicáveis em vigor.
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DISTRIBUIÇÃO DE ÁREAS E PARÂMETROS URBANÍSTICOS GERAIS

Tendo em consideração as características da área de intervenção e o seu enquadramento
viário optou-se por vocacionar toda a área de intervenção para a instalação de unidades
industriais, armazéns, comércio e serviços, valorizando a importância do fator de
localização que a proximidade ao nó com o IP2, constitui. O quadro seguinte sistematiza a
distribuição de áreas e os parâmetros urbanísticos gerais associados à execução da zona de
atividades económicas de Castro Verde.

QUADRO DE ÁREAS E PARÂMETROS URBANÍSTICOS GERAIS
Área de intervenção do Plano de Pormenor
Matriz Urbana 4181
Prédio Original

Inscrito na CRP Castro Verde_ 4019/20010625
Área

Número de parcelas
Área afeta às parcelas
Área afeta a arruamento e
estacionamento

Faixa de Circulação Rodoviária / Arruamentos
Estacionamento
Passeios

Área afeta à Pista Ciclável
Área afeta a espaços verdes

Enquadramento
Hortas urbanas

Índice de Ocupação máximo [IOS]
Índice de Utilização máximo [IUS]

98.687 [m2]
2
541.000 [m ]
39
53.733 [m2]
14.629 [m2]
4.225 [m2]
5.206 [m2]
1.139 [m2]
10.416 [m2]
9.339 [m2]
0,21
0,41

Os parâmetros urbanísticos globais mostram a preocupação com a Imagem e a Estrutura
qualificada do PPZAE_CV. As áreas Verdes representam cerca de 20% da área de Intervenção
e os Índices de Ocupação do Solo (Io) e de Utilização do Solo (Iu), Globais, não excedem,
respetivamente, os índices de 0,21 e 0,41. Relativamente à ocupação de cada uma das
Parcelas salienta-se também o facto de o (Io) raramente exceder os 0,5 revela a
preocupação em manter mesmo dentro da parcela o equilíbrio entre a área que é e
efetivamente ocupada e a área livre.
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Quadro de Áreas
Lotes

Edifícios
Área (m2)
Altura máxima da
Tipologia
fachada (metros)
Implantação Construção
Parcela / lote destinado à instalação de Posto de Transformação (PT)
Atividade Económica,
1100
2200
9
Comércio e Serviços
596
1192
Atividade Económica
9

N.º

Área (m2)

1

25

2

2327

3

1495

4

1750

730

1460

Atividade Económica

9

5

3671

2125

4250

Atividade Económica

9

6

3721

1934

3868

9

7

567

294

588

9

8

1282

484

968

Atividade Económica
Equipamentos / Comércio /
Serviços
Atividade Económica

9

1304

484

968

Atividade Económica

9

10

1304

484

968

Atividade Económica

9

11

1304

484

968

Atividade Económica

9

12

1250

440

880

Atividade Económica

9

13

1202

390

780

Atividade Económica

9

14

1237

429

858

Atividade Económica

9

15

1237

429

858

Atividade Económica

9

16

1237

429

858

Atividade Económica

9

17

1255

429

858

Atividade Económica

9

18

1238

418

836

Atividade Económica

9

9

19

1220

418

836

Atividade Económica

9

20

1220

418

836

Atividade Económica

9

21

1220

418

836

Atividade Económica

9

22

1186

380

760

Atividade Económica

9

23

1228

430

860

Atividade Económica

9

24

1287

473

946

Atividade Económica

9

25

1287

473

946

Atividade Económica

9

26

1287

473

946

Atividade Económica

9

27

1287

473

946

Atividade Económica

9

28

1653

504

1008

Atividade Económica

9

29

2398

970

1940

Atividade Económica

9

30

2162

848

1696

Atividade Económica

9

31

1550

488

976

Atividade Económica

9

32

1029

306

612

Atividade Económica

9

33

1052

306

612

Atividade Económica

9
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34

1054

306

612

Atividade Económica

9

35

1055

306

612

Atividade Económica

9

36

1056

306

612

Atividade Económica

9

37

1051

310

620

Atividade Económica

9

38

25

Parcela / lote destinado à instalação de Posto de Transformação (PT)

39

1020

Parcela / lote destinado à instalação de Estação elevatória (EE) ou ETAR

Total

53.733

20.285

40.570
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4_

CEDÊNCIAS

As áreas de cedência que vão integrar o domínio público municipal, correspondem aos
espaços canais, destinados a faixas de circulação rodoviária / arruamentos, passeios e
estacionamento e ainda à pista ciclável e aos espaços de uso público, destinados a áreas
verdes de enquadramento e hortas urbanas.

Áreas de Cedência [m2]
Área afeta a arruamento e
estacionamento

Faixa de Circulação Rodoviária / Arruamentos
Estacionamento
Passeios

Área afeta à Pista Ciclável
Área afeta a espaços verdes

Enquadramento
Hortas urbanas

14.629
4.225
5.206
1.139
10.416
9.339
44.954
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5_

VIAS E DIMENSIONAMENTO DOS ESTACIONAMENTOS

A estrutura viária proposta apresenta características em termos de perfil transversal que
oferece as condições de acessibilidade necessárias ao tipo de trafego, nomeadamente
veículos pesados, gerado por estas zonas de atividade económica.

O perfil dos arruamentos varia entre 8 e 9 metros de faixa de rodagem, consoante se trate
de arruamento principal ou de arruamento de serviço ou acesso às parcelas. Os
estacionamentos quando são longitudinais em ambas as margens, apresentam 6.0x3.0 [m]
de dimensão, quando são verticais numa das margens, apresentam 2.50x5.00 [m] de
dimensão ou quando se trata de estacionamentos longitudinais para pesados, apresentam
3.00x52.00 [m]. Os passeios em ambas as margens tem 2.0 m de largura cada.

6_

ESPAÇOS PÚBLICOS

Os espaços verdes representam cerca de 21% da área de intervenção e procuram promover
a integração desta área na Estrutura Ecológica Municipal. Correspondem essencialmente a
espaços que desempenham função de enquadramento e de inserção paisagística e, ainda,
as hortas urbanas. Os espaços verdes promovem o enquadramento e a descompressão
urbanística da zona de atividades económicas. Possibilitam, ainda, o uso e o usufruto seja
pelos utentes do PPZAE_CV seja pela população de Castro Verde. O estatuto de uso e
ocupação deve privilegiar a elaboração de projetos de valorização envolvendo o
faseamento e a definição da sua arborização.
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CAPÍTULO VII - AS SOLUÇÕES PARA AS INFRAESTRUTURAS
1_

A rede pública de abastecimento de água

2_

A rede pública de drenagem de águas residuais domésticas

3_

A drenagem das águas residuais pluviais

4_

As infraestruturas de abastecimento elétrico

5_

As infraestruturas de telecomunicações, ITUR

6_

Arruamentos
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Os traçados das principais infraestruturas encontram-se indicados na Planta dos Traçados
das Infraestruturas. Tratam-se de traçados indicativos devendo as soluções preconizadas
ser desenvolvidas, avaliadas e complementadas, aquando da elaboração dos respetivos
projetos de execução, sob a supervisão e acompanhamento técnico por parte das
Entidades correspondentes, sempre que exigido ou aconselhável.

1_

A REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Será ligada à rede pública de Castro Verde. Caso esta tubagem não tenha dimensão
suficiente para abastecer este parque industrial, com as condições mínimas necessárias e
regulamentares, deverão ser tomadas outras medidas de forma que esse abastecimento
seja feito em boas condições, como por exemplo, através da constituição de uma reserva
de água própria para esta zona industrial. A rede apresentada na planta dos traçados das
infraestruturas contempla o combate a incêndios, dado que irão ser colocados marcos de
incêndio de acordo com a configuração do loteamento, com distâncias entre si a especificar
no projeto da especialidade Segurança Contra Incêndios.

2_

A REDE PÚBLICA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS

Será ligada à rede pública de Castro Verde. Atendendo à topografia do local do loteamento,
preconiza-se uma rede gravítica de recolha e transporte do efluente doméstico gerado
nesta bacia até ao seu ponto mais baixo, onde se instalará uma estação elevatória que
elevará o efluente recolhido para o ponto referido anteriormente.
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3_

A DRENAGEM DAS ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS

Será realizada através da definição de uma rede local gravítica que conduza os efluentes
recolhidos até às lagoas existentes a norte da zona de intervenção.

4_

AS INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO

Serão realizadas a partir da ampliação da rede existente na zona, através da implementação
de alimentação aérea aos PT’s preconizados e destes à rede de distribuição subterrânea de
abastecimento a todos os lotes a criar e de iluminação pública. A rede de iluminação
pública/exterior será obtida através de aparelhos de iluminação instalados em colunas
metálicas. As soluções a adotar deverão ter em conta as condições de segurança e de
fluidez necessárias ao tráfego noturno, nomeadamente, possibilitar aos condutores o
reconhecimento com rapidez de eventuais obstáculos e ao traçado das vias onde circulam,
com especial atenção para as ligações entre os diversos ramos. Os projetos de execução
observarão todas as indicações técnicas da EDP – Distribuição.

De acordo com as disponibilidades da distribuidora de eletricidade no local, e atendendo
aos elevados consumos que esta infraestrutura terá em pleno funcionamento, irá ser
proposta uma rede de distribuição de energia alicerçada em dois postos de transformação.
Esta rede será integralmente subterrânea, existindo pontualmente alimentações aéreas em
média/alta tensão aos referidos postos de transformação.
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5_

AS INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES, ITUR

Serão realizadas a partir da ampliação da rede existente na zona, através da implementação
de uma rede de distribuição subterrânea de abastecimento a todos os lotes a criar. Com
esta rede pretende-se dotar todos os lotes com uma infraestrutura funcional, económica e
flexível. Neste projeto será constituída uma rede de distribuição de cabos, que será definida
pelo operador, assim como a sua alimentação. A rede de distribuição pública de
comunicações, para a alimentação dos vários lotes, será do tipo subterrâneo,
estrategicamente colocados ao longo dos arruamentos, de modo a abastecer as
instalações. Juntamente com a rede de condutas serão instaladas caixas de visita
normalizadas pela Portugal Telecom com vista a simplificar os enfiamentos dos cabos e
proceder às alimentações aos vários lotes.

6_

ARRUAMENTOS

A estrutura viária proposta pode ser dividida em três grupos distintos com características
próprias diferentes.

Assim, num primeiro grupo insere-se o Arruamento que faz a interligação com a EN2, o qual
é caracterizado por possuir duas faixas de rodagem com 9.0 metros de largura cada, um
separador central arborizado com 1.5 metros de largura, estacionamentos longitudinais em
ambas as margens, com 6.0x3.0 [m] de dimensão, e passeio em ambas as margens com 2.0
metros de largura cada.
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O segundo grupo, é constituído pelos arruamentos que possuem duas faixas de rodagem,
perfazendo 9.0 metros de largura total, sem separador central e com estacionamentos
verticais numa das margens, com 2.50x5.00 [metro] de dimensão ou com estacionamentos
longitudinais para pesados com 3.00x52.00 [metro] e passeios com 2.0 metros de largura
em ambas as margens.

O terceiro grupo, é constituído pelo arruamento central do loteamento que possui duas
faixas de rodagem, perfazendo 8.0 metros de largura total, sem separador central e com
estacionamentos longitudinais em ambas as margens e passeios com 2.0 metros de largura
em cada margem.

Os arruamentos e estacionamentos serão pavimentados com recurso a soluções de
natureza betuminosa, de acordo com especificações técnicas a apresentar aquando da
elaboração dos projetos de infraestruturas. Quanto aos passeios, é proposta uma solução
de pavimentação com recurso a blocos pré-fabricados em betão, tipo “paver” de tipo e cor
a definir em fase da elaboração do projeto deste Plano de Pormenor.

A separação entre os diversos tipos de pavimentos a adotar e na delimitação das faixas de
rodagem, será realizado com recurso a lancis de betão pré-fabricados, de tipo e dimensão a
definir em fase de elaboração do projeto. Será implementada toda a sinalização de código e
informativa imprescindível à circulação rodoviária nesta zona industrial.
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CAPÍTULO VIII - CONFORMIDADE COM A REDE NATURA 2000
1_

Enquadramento geral da Rede Natura 2000

2_

A articulação e conformidade do PP.ZAE_CV com a Rede Natura 2000

3_

A localização e a área de intervenção

4_

Breve caracterização da ZPE Castro Verde [PTZPE0046]

5_

Principais fatores de ameaça

6_

Orientações de gestão

7_

Análise e ponderação da conformidade

8_

Conclusão
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1_

ENQUADRAMENTO GERAL DA REDE NATURA 2000

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de junho de 2008, refere a
Rede Natura 2000 como uma rede ecológica que tem por objetivo contribuir para assegurar
a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora
selvagens no território da União Europeia.

A Rede Natura 2000 constitui um instrumento fundamental da política da União Europeia,
em matéria de conservação da natureza e da biodiversidade e resulta da aplicação de duas
Diretivas comunitárias, as Diretivas 79/409/CEE, do conselho, de 2 de abril (Diretiva Aves), e
92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio (Diretiva Habitats). Esta rede é constituída por zonas
de proteção especial (ZPE), criadas ao abrigo da Diretiva Aves e que se destinam,
essencialmente, a garantir a conservação das espécies de aves e seus habitats, e por zonas
especiais de conservação (ZEC), criadas ao abrigo da Diretiva Habitats, com o objetivos
expresso de contribuir para assegurar a conservação dos habitats naturais e das espécies da
flora e da fauna incluídos nos seus anexos.

O Plano setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) consubstancia um conjunto de medidas
e orientações consideradas adequadas à implementação da Rede Natura 2000 em Portugal,
designadamente no território continental. O PSRN2000 é um instrumento de gestão
territorial, de concretização da política nacional de conservação da diversidade biológica,
visando a salvaguarda e valorização dos sítios e das ZPE do território continental, bem
como a manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável nestas
áreas.

Na sua essência, é um instrumento para a gestão da biodiversidade. Trata -se de um plano
desenvolvido a uma macroescala (1:100 000) para o território continental, que apresenta a
caracterização dos habitats naturais e seminaturais e das espécies da flora e da fauna
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presentes nos sítios e ZPE e define as orientações estratégicas para a gestão do território
abrangido por aquelas áreas, considerando os valores naturais que nele ocorrem, com vista
a garantir a sua conservação a médio e a longo prazos.

O PSRN2000 vincula as entidades públicas, dele se extraindo orientações estratégicas e
normas programáticas para a atuação da administração central e local, devendo as medidas
e orientações nele previstas ser inseridas nos planos municipais de ordenamento do
território (PMOT) e nos planos especiais (PEOT), no prazo máximo de seis anos após a sua
aprovação, conforme resulta do Decreto -Lei n.º 140/99, de 24 de abril.

A articulação do PSRN2000 com os demais instrumentos de gestão territorial efetua -se nos
termos previstos no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão territorial e de acordo
com o preceituado no Decreto -Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo
Decreto -Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro.
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2_

A ARTICULAÇÃO E CONFORMIDADE DO PP.ZAE_CV COM A REDE NATURA
2000

O número 1 do artigo 8.º do Decreto Lei 49/2005 de 24 de fevereiro dispõe que "Os
instrumentos de gestão territorial aplicáveis nas ZEC e nas ZPE devem garantir a
conservação dos habitats e das populações das espécies em função dos quais as referidas
zonas foram classificadas."

Ora, estando o município de Castro Verde a promover a elaboração de um plano de
pormenor para a zona de atividades económicas de Castro Verde num território que se
encontra integrado na ZPE de Castro Verde, é importante avaliar o nível de conformidade
da proposta de plano com as preocupações de conservação e gestão próprias da Rede
Natura 2000.

Deste modo, o presente relatório insere-se neste contexto legislativo e, portanto, é
parte integrante do PDM, como elemento autónomo de avaliação, que assume
particular relevância tendo em conta a expressão muito significativa que representam
os espaços classificados no território concelhio.

Para se fazer a análise de conformidade do Plano de Pormenor com o Plano Setorial da
Rede Natura 2000, consideraram-se como principais referenciais de conformidade os
seguintes:
- Caracterização dos espaços integrantes das ZPE;
- Fatores de ameaça;
- Orientações de gestão;
- Orientações específicas;
- Transposição das orientações de gestão para o regulamento;
- Condições e critérios de avaliação de incidências ambientais.
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O Relatório do PSRN2000 (anexo I da Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-

A/2008, de 21 de junho de 2008) destaca os seguintes objetivos:
a) Estabelecer orientações para a gestão territorial das ZPE e Sítios;
b) Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais dos locais
integrados no processo, fixando os usos e o regime de gestão compatíveis com a utilização
sustentável do território;
c) Representar cartograficamente, em função dos dados disponíveis, a distribuição dos
habitats presentes no Sítios e ZPE;
d) Estabelecer diretrizes para o zonamento das áreas em função das respetivas
características e prioridades de conservação;
e) Definir as medidas que garantam a valorização e a manutenção num estado de
conservação favorável aos habitats e espécies, bem como fornecer a tipologia das
restrições ao uso do solo, tendo em conta a distribuição dos habitats a proteger;
f) Fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal ou especial de ordenamento
do território das medidas e restrições mencionadas nas alíneas anteriores;
g) Definir as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da avaliação de
impacte ambiental e na análise de incidências ambientais.

Relativamente Plano de Pormenor da Zona de Atividades Económicas de Castro Verde, o
cumprimento das orientações de gestão e das normas programáticas estabelecidas no
PSRN2000 será da responsabilidade não só do Município, mas também de instituições
ligadas à administração central, e poderá, segundo o enquadramento ali previsto, assumir
várias formas.
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3_

A LOCALIZAÇÃO E A ÁREA DE INTERVENÇÃO

A localização selecionada para a área de intervenção da zona de atividades económicas de
Castro Verde reflete um conjunto de circunstâncias territoriais das quais se destacam (Ver
Capítulo IV - Breve caracterização da área de intervenção):
a) A proximidade e relação direta com a ER_2 (eixo viário de caráter nacional)
b) A proximidade e contiguidade a uma exploração suinícola existente e em atividade;
c) A proximidade e contiguidade com um conjunto de hortas urbanas que geram dinâmicas
de procura e fluxos de entrada e de saída de veículos quotidianamente.

A Área de intervenção, cerca de 9,9 hectares, não apresenta uma dimensão territorial
significativa. A ER_2 permite uma relação funcional com o centro da Vila de Castro Verde e,
ainda, a potencialidade de se desenvolver a relação de complementaridade com a aposta
no In_Castro centro de ideias e de negócios do qual se espera a dinamização do tecido
empresarial de Castro Verde. A necessidade e a oportunidade da decisão de construir uma
Zona de Atividades Económicas em Castro Verde é evidente face à ausência de espaços
estruturados e infraestruturados para o efeito. A instalação de atividades económicas de
base local (oficinas, armazéns, pequenas indústrias e outras) em espaços devida e
previamente preparados e infraestruturados para o efeito é uma opção de ordenamento
equilibrada e ajustada ao correto ordenamento do território.

No entanto, considerando que a proposta de localização da Zona de Atividade Económica
incide e interfere, principalmente, com a decisão de duas entidades (ICNF por causa da
Rede Natura e EP por causa da relação com a EN-2) entendeu-se oportuno considerar três
cenários alternativos que a seguir tipificamos:
a) Cenário 1 - Localização proposta
b) Cenários 2 - Seleção de outra localização
c) Cenário 3 - Optar pela não execução da Zona de Atividade Económica
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Tendo por base estes três cenários procurou-se analisar e ponderar, para cada um deles,
eventuais efeitos positivos e negativos sobre um conjunto de fatores considerados
determinantes na seleção do cenário ótimo. Assim, para aferir e avaliar a dimensão e o
significado de possíveis efeitos sobre o território e sobre as dinâmicas socioeconómicas,
resultantes da opção por cada um dos cenários considerados, consideraram-se três grupos
de fatores determinantes:
a) Fator Socioeconómica
b) Fatores Acessibilidade
c) Fator Ambiente, Paisagem e Conservação da Natureza

A análise dos cenários alternativos em função dos fatores considerados encontra-se no
Capítulo VI - A proposta. Da análise e ponderação facilmente se evidencia que não ocorrem
alternativas de localização que ofereçam iguais ou similares oportunidades de valorização
do território e do quadro das dinâmicas empresariais nele presentes. Julga-se, assim,
sustentado o caráter de excecionalidade que fundamenta e sustenta este processo de
urbanização do território para fins e vocações empresariais.
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BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ZPE CASTRO VERDE [PTZPE0046]

A ZPE de Castro Verde foi classificada pelo Decreto-Lei 384-B / 99 de 23 de setembro de
1999. Abrange cerca de 85 345 hectares. Cerca de 55% desta área (46 000 hectares) integra
e faz parte do território do município de Castro Verde. Cerca de 81% do território do
município integra a ZPE de Castro Verde.

A Região Biogeográfica é a mediterrânica, integra a área nuclear do “Campo Branco”,
região de peneplanície vocacionada para a agricultura e pecuária extensiva, cujo habitat
predominante incide em áreas agrícolas extensivas, desprovidas de vegetação arbóreoarbustiva. Ocorrem também montados de azinho de densidade variável, charnecas
dominadas por estevais e olivais tradicionais. Recentemente tem aumentado a área
florestal devido a florestações recentes de pinheiro manso e azinho. As áreas agrícolas são
exploradas num regime de rotação tradicional de parcelas de acordo com o seguinte
esquema geral: 1º ano cereal primário (trigo) - 2º ano cereal secundário (aveia) - 3º ano
pousio - 4º ano pousio, o qual é mobilizado no outono para reinício do ciclo. Ocorrem
variações a este esquema, nomeadamente no número de anos de pousio (o qual está
dependente da fertilidade do solo).

A pecuária tem também um caráter extensivo, com predominância histórica e atual de
ovinos mas com um forte incremento atual de gado bovino. É a área mais importante em
Portugal para a conservação da avifauna estepária, com destaque para a abetarda Otis
tarda (Pinto et al., 2005) e para o francelho Falco naumanni, sendo o local mais importante
no país para estas duas espécies. É também a principal área de reprodução do rolieiro
Coracias garrulus em Portugal e onde ocorrem as maiores densidades nacionais de machos
reprodutores de sisão Tetrax tetrax. Outras aves estepárias encontram aqui um dos seus
principais redutos, é o caso do Cortiçol-de-barriga-preta Pterocles orientalis, da Calhandrareal Melanocorypha calandra, do Alcaravão Burhinus oedicnemus e do Tartaranhão-caçador
Circus pygargus.
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A comunidade de aves invernantes é bastante diversificada, sendo de realçar a ocorrência
em números elevados de Tarambola-dourada Pluvialis apricaria, de Abibe Vanellus vanellus,
de Petinha-dos-prados Anthus pratensise de Laverca Alauda arvensis. É uma área de
ocorrência regular de aves de presa invernantes como o Milhafre-real Milvus milvus, o
Tartaranhão-cinzento Circus cyaneus e o Esmerilhão Falco columbarius. Apesar de não
nidificarem são também ocorrências regulares o Abutre-preto Aegypius monachus e o Grifo
Gyps fulvus. A elevada disponibilidade alimentar fomenta também a ocorrência de
indivíduos não reprodutores de Águia-real Aquila Chrysaetus , Águia-imperial Aquila adalberti
e Águia de Bonelli Hieraaetus fasciatus.

As espécies de aves alvo das orientações de gestão (aves do Anexo I da Diretiva
79/409/CEE e Migradoras não incluídas no Anexo I) são as seguintes: Milvus milvus; Circus
cyaneus; Circus pygargus; Aquila chrysaetos; Aquila adalberti; Hieraaetus fasciatus; Falco
naumanni; Elanus caeruleus; Grus grus; Tetrax tetrax; Otis tarda; Burhinus oedicnemus;
Glareola pratincola; Coracias garrulus; Melanocorypha calandra; Calandrella brachydactyla;
Pterocles orientalis; Passeriformes migradores de matos e bosques.

Outras Aves do Anexo I da Diretiva 79/409/CEE e Migradoras não incluídas no Anexo I são:
Ciconia nigra; Ciconia ciconia; Netta rufina; Milvus migrans; Gyps fulvus; Aegypius monachus;
Circaetus gallicus; Falco columbarius; Falco peregrinus; Coturnix coturnix; Himantopus
himantopus; Charadrius dubius; Pluvialis apricaria; Vanellus vanellus; Streptopelia turtur;
Clamator glandarius; Cuculus canorus; Otus scops; Bubo bubo; Caprimulgus ruficollis; Apus
apus; Alcedo atthis; Merops apiaster; Galerida theklae; Lullula arbórea; Hirundo rústica;
Hirundo daurica; Delichon urbica; Anthus campestris; Anthus pratensis; Cercotrichas
galactotes; Luscinia megarhynchos; Oenanthe hispânica; Turdus philomelos; Turdus iliacus;
Acrocephalus scirpaceus; Acrocephalus arundinaceus; Hippolais polyglotta; Sylvia undata;
Sylvia cantillans; Sylvia hortensis; Oriolus oriolus; Lanius senator.
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AVALIAÇÃO DOS FATORES DE AMEAÇA

De acordo com a Ficha de caracterização da Rede Natura 2000 relativa à ZPE de Castro
Verde [PTZPE046] 0 principal fator de ameaça é o desaparecimento dos sistemas
agrícolas extensivos. A manutenção de uma agricultura extensiva baseada na cultura de
cereais de sequeiro enfrenta vários problemas: 1) A baixa rentabilidade das explorações
agrícolas obriga ao seu apoio mediante um sistema de subsídios, 2) Em terrenos menos
produtivos, há um risco real de abandono agrícola, 3) A florestação de terrenos
agrícolas em virtude de apoios comunitários bastante aliciantes, 4) a intensificação
agrícola em terrenos mais produtivos, com desaparecimento da rotação tradicional,
sobrepastoreio, instalação de regadios e vedações.

Outros fatores de ameaça prendem-se com a mortalidade de aves devido à rede de
linhas de transporte de energia (instaladas e projetadas), desrespeito das atividades
agrícolas pelo ciclo de vida das espécies, infraestruturas rodoviárias (projetadas e
existentes) e perseguição direta (abate a tiro e colecionismo).
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ORIENTAÇÕES DE GESTÃO

As orientações de gestão para a ZPE de Castro Verde são dirigidas prioritariamente para
a conservação das aves estepárias. Neste âmbito deverá ser encarada como
fundamental a manutenção da cerealicultura extensiva em área aberta assente numa
rotação cultural. Complementarmente, deverá ser assegurada a manutenção de
manchas florestais de montado de sobro e azinho, particularmente as menos densas, e
dos olivais tradicionais. Consequentemente, deverão ser viabilizados e disponibilizados
mecanismos que promovam um desenvolvimento rural assente em práticas agrícolas e
florestais extensivas, assegurando a conservação dos valores da ZPE de Castro Verde e
a competitividade económica e social das atividades que a sustentam.

Este conjunto de orientações deverá ser detalhado no instrumento de gestão da ZPE –
o Plano Zonal de Castro Verde – que deve ser encarado como o instrumento de
excelência para atingir os objetivos de gestão da ZPE e que deverá ser enquadrado de
forma competitiva no universo dos demais instrumentos de incentivos disponíveis.
As orientações de gestão identificadas nesta ficha decorrem da transposição das
orientações associadas a um conjunto de espécies consideradas como mais
representativas da ZPE "Espécies alvo de orientações de gestão" e que uma vez tidas
em conta levarão à conservação não só dessas espécies, mas de todas as espécies de
aves de conservação obrigatória nesta área.
A referida Ficha de caracterização da Rede Natura 2000 relativa à ZPE de Castro Verde
[PTZPE046] estabelece, ainda, o detalhe das orientações de gestão com referência aos
valores naturais.
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Agricultura e pastorícia

No âmbito deste domínio destacam-se os seguintes objetivos, que se traduzem em
medidas a observar, nomeadamente:
- Assegurar a manutenção de usos agrícolas extensivos;
- Incrementar sustentabilidade económica de atividades com interesse para a
conservação;
- Restringir uso de agro químicos /adotar técnicas alternativas;
- Manter práticas de pastoreio extensivo;
- Outros condicionamentos específicos a práticas agrícolas (Retardar a ceifa e corte de
feno, interditar a lavra na primavera, manter lagoas temporárias por ordenamento de
práticas agrícolas);
- Condicionar o cultivo de lenhosas (Especificamente a expansão dos olivais, os pomares
e as vinhas);
- Manter olival tradicional existente.

Silvicultura

Este setor deve enquadra-se por medidas e ações que se subordinem aos seguintes
constrangimentos:
- Proibir a florestação (nas áreas abertas de características pseudo estepárias);
- Condicionar a florestação (na área não abrangida pela medida anterior);
- Impedir introdução espécies não autóctones /controlar existentes (Refere-se
especialmente a ações de florestação com eucalipto e outras espécies que não
azinheira e sobreiro);
- Manter / melhorar ou promover manchas de montado aberto (Refere-se a
povoamentos com menos de 30% de cobertura, geralmente com uso agropastoril);
- Conservar / recuperar povoamentos florestais autóctones (Refere-se a montados de
azinho e sobro com mais de 30% de cobertura);
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- Adotar práticas silvícolas específicas (refere-se a áreas envolventes a locais de
nidificação e dormitórios de aves);
- Conservar sebes, bosquetes e arbustos (refere-se principalmente a faixas de
vegetação associadas às linhas de água);
- Interditar corte, colheita e captura de espécies (refere-se ao corte de árvores suporte
de nidificação);
Construção e infraestruturas

- Condicionar a construção de infraestruturas;
- Condicionar expansão urbano-turística;
- Restringir construção de barragens em zonas sensíveis;
- Reduzir mortalidade acidental associada a linhas aéreas de transporte de energia.
Outros usos e atividades

- Implementar gestão cinegética compatível com conservação espécie;
- Ordenar atividades de recreio e lazer;
- Ordenar / Regulamentar a atividade de observação de espécies da fauna;
- Condicionar o acesso;
- Regular uso de açudes e charcas;
- Monitorizar, manter / melhorar qualidade da água;
- Regular extração de inertes e minério;
e) Orientações específicas

Como orientações específicas destacam-se as seguintes:
- Controlar a predação e/ou parasitismo e/ou a competição interespecífica;
- Controlar efetivos de animais assilvestrados;
- Criar novos locais de reprodução, conservar/recuperar os existentes.
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ANÁLISE E PONDERAÇÃO DA CONFORMIDADE

Considerando a expressão territorial da área de intervenção do PP.ZAE_CV (cerca de 9,9
hectares) e a sua integração numa envolvente que evidencia uma intervenção urbana
significativa (EN-2, suinicultura da Herdade da Serrana em atividade e hortas urbanas) e
considerando, ainda, que após verificação na base de informação geográfica se evidencia
que a distribuição das principais espécies aves estepárias ocorrem em áreas afastadas da
área de intervenção do plano de pormenor e que não ocorrem valores naturais para os
quais a ZPE foi criada, não são previsíveis impactes significativos sobre os objetivos de
criação da ZPE. Ainda assim, a intervenção programada de execução da Zona de Atividade
Económica de Castro Verde provocará, na sua área de intervenção, a diminuição da
capacidade de garantir habitats favoráveis à ocorrência de espécies. Nesse sentido
entendeu-se oportuno proceder a uma análise e ponderação, das principais ameaças e das
orientações de gestão expressas na Ficha de caracterização da Rede Natura 2000 relativa à
ZPE de Castro Verde.

Dos principais fatores de ameaça expressos no ponto 5 deste capítulo é, apenas, de
considerar como risco significativo a mortalidade de aves devido à rede de linhas de

transporte de energia (instaladas e projetadas), uma vez que associado a estas
infraestruturas aéreas se encontram associados fatores de risco de mortalidade de aves
quando em circulação. As características da área de intervenção quanto à ocupação
existente (EN-2, suinicultura, hortas urbanas, proximidade ao centro de Castro Verde e
do IP-2), quanto à dimensão territorial (cerca de 9,9 hectares) e quanto a inexistência
de valores naturais na envolvente, sugerem que a execução da Zona de Atividades
Económicas de Castro Verde não implicará efeitos ou impactes negativos significativos
sobre a ZPE e, essencialmente, não colocará em causa os objetivos que estiveram na
base da sua criação.
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O mesmo se passa relativamente às

principais orientações de gestão.

Das

medidas de orientação de gestão apontadas e expressas no ponto 6 deste Relatório,
apenas faz sentido considerar como medida de orientação a introdução de uma norma que
salvaguarde ou previna, em tempo útil, a mitigação do risco significativo de mortalidade de

aves devido à instalação de rede de linhas aéreas de abastecimento de energia.

8_

CONCLUSÃO

Em face do exposto entende-se que o Plano de Pormenor da Zona de Atividades
Económicas de Castro Verde evidencia uma relação de articulação e conformidade com o
Plano Setorial da rede Natura 2000, dele não resultando impactes significativos sobre os
valores naturais que caracterizam a ZPE de Castro Verde nem sobre os objetivos que
estiveram na base e sustentaram a definição dessa ZPE. Deve, no entanto, o regulamento
do Plano de Pormenor integrar uma orientação de gestão que salvaguarde e mitigue o risco
de mortalidade de aves associado à eventual presença de linhas aéreas e transporte de
energia.

Orientação de gestão do
PSRN200

Regulamento do PP.ZAE_CV
Artigo 36.º do Regulamento do PP.ZAE_CV
1. A instalação de infraestruturas aéreas é objeto

ZPE_CV

Reduzir a mortalidade

de parecer vinculativo da Autoridade Nacional de

acidental associada a linhas

Conservação da Natureza.

aéreas de transporte de

2. As obras de edificação e as infraestruturas

energia

subterrâneas dispensam a obtenção de parecer
vinculativo

da

Autoridade

Nacional

de

Conservação da Natureza.
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CAPÍTULO IX - IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO
1_

Sistema de Execução e Mecanismo de Perequação

2_

O Modelo de Gestão

3_

O modelo de execução
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SISTEMA DE EXECUÇÃO E MECANISMO DE PEREQUAÇÃO

A execução da Zona de Atividade Económica de Castro Verde encontra-se facilitada pois
quer a iniciativa quer a posse da propriedade é exclusivamente municipal. Não se colocam,
assim, as questões de redistribuição perequativa de encargos e de benefícios inerente e
associados ao plano.

A realização e execução das obras de urbanização e infraestruturação serão de
responsabilidade municipal.

2_

O MODELO DE GESTÃO

A gestão da Zona de Atividades Económicas de Castro Verde será da responsabilidade da
Câmara Municipal de Castro Verde que assumirá, entre outras, as seguintes competências:
≥

Negociar com as entidades candidatas a instalarem-se na zona d atividade
económica a sua instalação;

≥

Desenvolver ações de promoção e divulgação da zona de atividades
económicas;

≥

Cuidar e manter o estado de conservação e manutenção das infraestruturas,
espaços verdes e equipamento;

≥

Definir e implementar uma política de atração e fixação de novos
investimentos.
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A Câmara Municipal deve garantir, através de si ou de terceiros, a prestação de serviços, de
uma forma contínua e eficaz, nos seguintes domínios:
≥

Limpeza;

≥

Jardinagem e conservação e manutenção dos espaços verdes

≥

Gestão dos meios comuns de sinalização informativa do Parque Empresarial;

≥

Coordenar a recolha de resíduos sólidos

≥

Prestar serviços de vigilância

A Câmara Municipal pode, ainda, colocar à disposição das unidades instaladas ou de
terceiros, outros serviços de reconhecido interesse para a zona de atividades económicas
ou para as próprias empresas instaladas, nomeadamente:
≥

Atividades de promoção

≥

Organização de ações de formação profissional

≥

Mediação em processos de licenciamento

≥

Serviços de consultoria de gestão, de base tecnológica ou de assistência
técnica;

≥

Serviços de manutenção de edificações ou instalações;

≥

Segurança no interior do lote

≥

Assessoria técnica com vista ao projeto e gestão da construção de
edificações e instalações técnicas das Entidades Utentes

≥

e outros serviços
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3_

O MODELO DE EXECUÇÃO

A execução da zona de atividades económicas de Castro Verde é da competência da
Câmara Municipal de Castro Verde que programará a execução das obras de urbanização de
uma forma faseada e em função das dinâmicas de procura de espaços para a instalação de
unidades empresariais e, ainda, em função da oportunidade e da capacidade de realização
de investimento municipal.
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CAPÍTULO X - FINANCIAMENTO, PROGRAMA DE EXECUÇÃO E SUSTENTABILIDADE
ECONÓMICA E FINANCEIRA
1_

Plano de Financiamento

2_

As prioridades na execução e a sustentabilidade económica e financeira

3_

Efeitos Registrais

4_

Identificação do prédio original [ver anexo 2]

5_

Quadro com a identificação dos novos prédios / fichas individuais

6_

Quadro de transformação fundiária
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PLANO DE FINANCIAMENTO

O Decreto–Lei 80/2015 de 14 de maio refere que os planos de pormenor devem um " Plano
de financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica e financeira.” (alínea f) do

artigo 107.º). O programa de execução e o plano de financiamento, perfeitamente
relacionados entre si, constituem assim, parte integrante do conceito de plano e do
processo de planeamento.

A Câmara Municipal é a entidade com a responsabilidade de executar e de implementar o
presente Plano de Pormenor. Dispõe de capacidade financeira para a realização de todas as
infraestruturas necessárias independentemente de poder vir ou não a estabelecer relações
de parceria ou de concessão a outras entidades, públicas ou privadas. Sendo de iniciativa
exclusivamente pública a execução desta zona de atividade económicas fica, neste
contexto, bastante mais simplificado.

O esforço financeiro previsível para a execução da presente zona de atividades económicas
de Castro Verde rondará o montante global de

1.500.000,00 de euros (Um milhão e

quinhentos mil euros) de acordo com o definido no quadro a seguir indicado. Obviamente
que estes valores são considerados estimativas orçamentais que devem e serão
pormenorizados e ponderados aquando da elaboração dos respetivos projetos de
execução.

O financiamento das obras de urbanização e preparação e promoção da zona de atividades
económicas de Castro Verde será totalmente da responsabilidade municipal podendo, em
função das oportunidades, poder vir a ser enquadrado no quadro comunitário de apoio
vigente (Alentejo 2020).
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Quadro 3 - Plano de Financiamento e Programa de Execução _ Resumo

Estimativa Orçamental_
OBRAS DE URBANIZAÇÃO

EUROS [€]

Movimentação de terras e preparação do terreno

200.000,00

Arruamentos

300.000,00

Pavimentação

Obras acessórias

Estacionamentos

85.000,00

Passeios

80.000,00

Lancis L15

25.000,00

Lancis L8

20.000,00

Lancis Rampa

1.000,00

Lancis bordadura

3.000,00

Zonas verdes

60.000,00

Rede Pluviais

260.000,00

Rede de Águas

82.500,00

Rede de Esgotos

77.500,00

Rede ITUR

12.5000,00

Rede elétrica

180.000,00

Total de Investimento necessário realizar

1.499.000,00
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AS

PRIORIDADES NA EXECUÇÃO E A SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E

FINANCEIRA

O esforço financeiro necessário è execução da zona de atividades económicas de Castro
Verde (cerca de 1,5 milhões de euros) requer, para um município como Castro Verde, uma
programação económica e financeira que seja sustentável, realista e realizável. Nos últimos
anos o orçamento médio do município ronda os 10 milhões de euros o que determina
cautelas na programação financeira da execução deste investimento.

Prevê-se e pretende-se que a execução da totalidade da zona de atividades económicas de
Castro Verde esteja concluída até 2025. Pretende-se, assim, neste horizonte temporal
ajustar o ritmo dos trabalhos de execução e de investimento municipal à dinâmica de
procura e de instalação de novos projetos de investimento. Nesse sentido a execução da
zona de atividade económicas de Castro Verde foi programada para 4 períodos distintos ao
longo de 10 anos. Esta programação permite perspetivar níveis de investimento municipal
de uma forma faseada ao mesmo tempo que permite ir incorporando as mais-valias
resultantes das fases entretanto executadas e concluídas.
Capacidade de
disponibilizar Investimento
Fases

Investimento
Investimento Municipal

Fase 1_ 2015 - 2016
Fase 2_ 2017 - 2018
1,5 Milhões euros

Venda de Lotes

Fase 3_ 2019 - 2021
Portugal 2020

Fase 4_ 2022 - 2025
Sustentabilidade Económica e Financeira
Ganhos nas dinâmicas económicas e sociais
Mais Crescimento e mais emprego
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Prevê-se e pretende-se que a execução da totalidade da zona de atividades económicas de
Castro Verde esteja concluída até 2025. Pretende-se, assim, neste horizonte temporal
ajustar o ritmo dos trabalhos de execução e de investimento municipal à dinâmica de
procura e de instalação de novos projetos de investimento.

O esforço e a programação financeira da execução das obras de urbanização serão
realizadas em função de um faseamento de execução que também se apresenta a seguir.
Este faseamento de execução poderá vir a sofrer ajuste em função da capacidade e da
oportunidade financeira para a realização da obra.

Redes

2015-2016

2017-2018

2019-2021

2022-2025

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
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Consideram-se assim, 4 fases no processo de execução da zona de atividades económicas
de Castro Verde.

a) Fase 1_ 2015 - 2016
Corresponde ao início do processo de execução da zona de atividades económicas. Nesta
fase serão executados o arruamento principal e o arruamento para norte, paralelo à ER_2.

b) Fase 2_ 2017 - 2018
A segunda fase corresponderá à execução da parte sul da zona de atividade económica e
disponibilizará mais um conjunto de lotes paralelos e com relação visual com a ER_2. Será
nesta fase que se executará, também, o espaço vocacionado para o estacionamento para
pesados.

b) Fase 3_ 2019 - 2021
A terceira fase corresponderá à execução do arruamento interior, densificando assim a
ocupação da zona de atividades económica e ainda do arruamento perpendicular á EN-2
que fecha a zona a norte. A execução desta fase será sempre dependente da dinâmica de
procura de espaços nesta zona empresarial.

b) Fase 4_ 2022 - 2025
Finalmente, a quarta fase corresponderá à execução da restante área da zona de atividades
económica. A execução desta fase será sempre dependente da dinâmica de procura de
espaços nesta zona empresarial e obviamente, do nível de comprometimento que ocorra
nesta data para os lotes e parcelas já disponíveis.
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Fase 1 _ entre 2015-2016

ZAE / ER-2
Interceção a definir em fase de projeto de execução e em
função da avaliação do Estudo de Tráfego a elaborar
[artigo 32.º do regulamento]
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Fase 2_ entre -2018

ZAE / ER-2
Interceção a definir em fase de projeto de execução e em
função da avaliação do Estudo de Tráfego a elaborar
[artigo 32.º do regulamento]
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Fase 3_ entre 2019-2020
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Fase 4_ entre 2021-2025

ZAE / ER-2
Interceção a definir em fase de projeto de execução e em
função da avaliação do Estudo de Tráfego a elaborar
[artigo 32.º do regulamento]
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3_

EFEITOS REGISTRAIS

Trata-se de uma intervenção urbanística sobre uma área que integra um único prédio sito
na Estrada Nacional n.º2 em Castro Verde. De acordo com a respetiva Caderneta Predial
Urbana o prédio corresponde ao Artigo Matricial 4181, Concelho de Castro Verde e
União das Freguesias de Castro Verde e Casével. O prédio encontra-se descrito na
Conservatória do registo Predial de Castro Verde sob o número 4019/20010625 (Ver anexo
2).

Ambos os registos consideram os seguintes dados:
a) Área 54,1 hectares
b) Titular_ Município de Castro Verde
c) Confrontações_ norte: Courela de Maria das Dores; sul e poente: Estrada Nacional 2;
nascente: Prédio da Navarra
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O número 2 (conteúdo documental) do artigo 107.º do DL 80/2015 de 14 de maio determina
na alínea c) que o plano de pormenor é acompanhado "Peças escritas e desenhadas que
suportem as operações de transformação fundiária previstas, nomeadamente para efeitos de
registo predial e de elaboração ou conservação do cadastro geométrico da propriedade rústica
ou do cadastro predial"

O número 3 do mesmo artigo refere que " Para efeitos de registo predial e, quando
aplicável, para a execução ou conservação do cadastro geométrico da propriedade rústica
ou do cadastro predial, as peças escritas e desenhadas previstas na alínea c) do número
anterior consistem em:
a) Planta cadastral ou ficha cadastral original, quando existente;
b) Quadro com a identificação dos prédios, natureza, descrição predial, inscrição matricial,
áreas e confrontações;
c) Planta da operação de transformação fundiária, com a identificação dos novos prédios e
dos bens de domínio público;
d) Quadro com a identificação dos novos prédios ou fichas individuais, com a indicação da
respetiva área, da área destinada à implantação dos edifícios e das construções anexas, da
área de construção, da volumetria, da altura total da edificação ou da altura da fachada e do
número de pisos acima e abaixo da cota de soleira para cada um dos edifícios, do número
máximo de fogos e da utilização de edifícios e fogos;
e) Planta com as áreas de cedência para o domínio municipal;
f) Quadro com a descrição das parcelas a ceder, sua finalidade e área de implantação, bem
como das áreas de construção e implantação dos equipamentos de utilização coletiva;
g) Quadro de transformação fundiária, explicitando a relação entre os prédios originários e
os prédios resultantes da operação de transformação fundiária."
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O n.º3 do artigo 107 do Decreto-lei 80/2015 de 14 de maio determina que " para efeitos
de registo predial, as peças escritas e desenhadas previstas na alínea c) consistem em:
a) Planta do cadastro ou ficha cadastral original quando existente;

Planta 9_ Cadastro Original

b) Quadro com a identificação dos prédios, natureza, descrição

Capítulo IX,

predial inscrição matricial, áreas e confrontações;

ponto 4

c) Planta da operação de transformação fundiária com a

Planta 10_ Operação de

identificação dos novos prédios e dos bens do domínio público;

Transformação Fundiária

d) Quadro com a identificação dos novos prédios ou fichas
individuais, com a indicação da respetiva área, área destinada à
implantação dos edifícios e das construções anexas, área de

Ver Capítulo IX,

construção, volumetria, cércea e número de pisos acima e abaixo

pontos 4,5 e 6

da cota de soleira para cada um dos edifícios, número de fogos e
utilização dos edifícios e dos fogos;
e) Planta com as áreas de cedência para o domínio municipal;

Planta 11_ Áreas de Cedência

f) Quadro com a descrição das parcelas a ceder, sua finalidade e
área de implantação, bem como as áreas de construção e
implantação dos equipamentos de utilização coletiva;
g)

Quadro

de

transformação

fundiária

explicitando

o

relacionamento entre os prédios originários e os prédios
resultantes da operação de transformação fundiária.

Capítulo VI,
ponto 4

Capítulo IX,
ponto 6
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Nos quadros seguintes identificam-se os elementos que integram o PP.ZAE_CV relativos ao
conteúdo material (artigo 102.º do DL 80/2015 de 14 de maio) e conteúdo documental
(artigo 107.ª do decreto acima referido).

O

n.º1 do artigo 102.º [conteúdo material]

do referido decreto define que "o

plano de pormenor deve adotar o conteúdo material apropriado às condições da área
territorial a que respeita e aos objetivos previstos nos termos de referência e na
deliberação municipal que determinou a sua elaboração, estabelecendo nomeadamente:
a) A definição e a caracterização da área de intervenção,
identificando e delimitando os valores culturais e a informação
arqueológica contida no solo e no subsolo, os valores

Capítulos III e IV

paisagísticos e naturais a proteger, bem como todas as
infraestruturas relevantes para o seu desenvolvimento;
b) As operações de transformação fundiária necessárias e a
definição das regras relativas às obras de urbanização;

Capítulo IX,
pontos 4,5 e 6

c) O desenho urbano, exprimindo a definição dos espaços
públicos, incluindo os espaços de circulação viária e pedonal e de
estacionamento, bem como o respetivo tratamento, a localização
de equipamentos e zonas verdes, os alinhamentos, as
implantações, a modelação do terreno e a distribuição
volumétrica;

Planta 1_ Implantação e
Regulamento Urbanístico

d) A distribuição de funções, conjugações de utilizações de áreas
de construção e a definição de parâmetros urbanísticos,
designadamente, densidade máxima de fogos, número de pisos e
altura total das edificações ou altura das fachadas;
e)

As operações de demolição, conservação e reabilitação

das construções existentes;
f)

Não aplicável. Não existem
edificações.

As regras para a ocupação e gestão dos espaços públicos;

Regulamento Urbanístico e
Planta 1_ Implantação

g)

A implantação das redes de infraestruturas, com

delimitação objetiva das áreas a elas afetas;
h)

Regulamentação da edificação, incluindo os critérios de

Planta 7_ Infraestruturas
Não aplicável. Não se
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inserção urbanística e o dimensionamento dos equipamentos de

programam equipamentos

utilização coletiva, bem como a respetiva localização no caso dos

públicos

equipamentos públicos
i)

Identificação dos sistemas de execução do plano, do

respetivo prazo e da programação dos investimentos públicos

Ver Regulamento e

associados, bem como a sua articulação com os investimentos

Capítulo VIII do Relatório,

privados;

ponto 1,2 e 3

j) A estruturação das ações de compensação e de redistribuição
de benefícios e encargos.

O n.º

1 do artigo 107.º [conteúdo documental] do Decreto-lei 80/2015 de 14 de

maio determina que o plano de pormenor é constituído por::
a) Regulamento

Ver Regulamento

b) Planta de Implantação, que estabelece, designadamente, o
desenho urbano e as parcelas, os alinhamentos e o polígono base
para a implantação de edificações, a altura total das edificações ou
a altura das fachadas, o número de pisos, o número máximo de

Ver Planta de Implantação

fogos, a área de construção e respetivos usos, a demolição e
manutenção ou reabilitação das edificações existentes e a natureza
e localização dos utilização coletiva;
c) Planta de

condicionantes, que identifica as

servidões

administrativas e as restrições de utilidade pública em vigor, que
possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma

Ver Planta de Condicionantes

específica de aproveitamento.
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O n.º

2 do artigo 107.º [conteúdo documental] do Decreto-lei 80/2015 de 14 de

maio determina que o plano de pormenor é acompanhado por::
a) Relatório, contendo a fundamentação técnica das soluções
propostas no plano, suportada na identificação e caracterização
objetiva dos recursos territoriais da sua área de intervenção e na

Ver Relatório do Plano

avaliação das condições ambientais, económicas, sociais, e culturais
para a sua execução;
b) Relatório ambiental, sempre que seja necessário proceder à
avaliação ambiental, no qual se identificam, descrevem e avaliam os
eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da
aplicação do plano e as alternativas razoáveis, tendo em conta os

Ver Relatório Ambiental e
Resumo Não Técnico

objetivos e o âmbito de aplicação territorial respetivos;
c) Peças escritas e desenhadas que suportem as operações de
transformação fundiária previstas, nomeadamente para efeitos de
registo predial e de elaboração ou conservação do cadastro

Ver quando acima

geométrico da propriedade rústica ou do cadastro predial;
d) Programa de execução das ações previstas;
e) Modelo de redistribuição de benefícios e encargos;
f) Plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade

Ver Relatório do Plano

económica e financeira.
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O n.º4 do artigo 102.º º [conteúdo documental] do Decreto-lei 80/2015 de 14 de
maio, define que "o plano de pormenor é, ainda, acompanhado por
a) Planta de localização, contendo o enquadramento do plano no
território municipal envolvente, com indicação relevantes, da
estrutura ecológica e dos grandes equipamentos, existentes e

Ver Planta de Localização

previstos na área do plano e demais elementos considerados
relevantes;
b) Planta da situação existente, com a ocupação do solo e a
topografia à data da deliberação que determina a elaboração do
plano;

Ver Planta da Situação
Existente

c) Planta ou relatório, com a indicação dos alvarás de licença e dos
títulos de comunicação prévia de operações urbanísticas emitidos,

Não existem compromissos.

bem como das informações prévias favoráveis em vigor ou

Declaração da Câmara

declaração

comprovativa

da

inexistência

dos

referidos

Municipal

compromissos urbanísticos na área do plano;
d) Plantas contendo os elementos técnicos definidores da
modelação do terreno, cotas mestras, volumetrias, perfis
longitudinais e transversais dos arruamentos e traçados das

Ver Planta de Implantação

infraestruturas;
e) Relatório sobre recolha de dados acústicos ou mapa de ruído,

Dispensável de acordo com

nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento Geral do Ruído;

n.º3 do artigo 7 do Regime
Geral do Ruído (DL 9/2007)

f) Participações recebidas em sede de discussão pública e
respetivo relatório de ponderação;

pública

g) Ficha dos dados estatísticos, em modelo a disponibilizar pela
Direção -Geral do Território.
h)

A incluir após discussão

Ver Ficha de dados
estatísticos

Regulamentação da edificação, incluindo os critérios de

inserção urbanística e o dimensionamento dos equipamentos de
utilização coletiva, bem como a respetiva localização no caso dos

Ver Regulamento

equipamentos públicos
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i)

identificação dos sistemas de execução do plano, do

respetivo prazo e da programação dos investimentos públicos
associados, bem como a sua articulação com os investimentos
privados;

Ver Regulamento e Relatório
do Plano

j) A estruturação das ações de compensação e de redistribuição
de benefícios e encargos.

O n.º7 do artigo 107.º º [conteúdo documental] refere que o plano de pormenor
inclui indicadores qualitativos e quantitativos que suportem a avaliação prevista no capítulo
VIII.
[Ver Capítulo XI - Monotorização e Acompanhamento]
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4_

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ORIGINAL [VER ANEXO 2]

Trata-se de uma intervenção urbanística sobre uma área que integra um único prédio sito
na união de freguesia de Castro Verde e Casével, concelho de Castro Verde.

Prédio Original
Distrito 02 - Beja
Identificação

Concelho 06 - Castro verde
Freguesia 06 - União das Freguesias de Castro Verde e Casével

Natureza

Prédio Urbano,

Descrição Predial

Tipo de Prédio_ Outros

Inscrição Matricial

Artigo Matricial Urbano 4181, união freguesias de Castro
Verde/Casével, concelho de Castro Verde

Descrição na CRP Castro Verde

Descrito na CRP Castro Verde sob registo n.º 4019/20010625

Área

541.000,0000 m2

Confrontações

norte

Courela de Maria das Dores

sul

Estrada Nacional 2

nascente

Prédio da Navarra

poente

Estrada Nacional 2
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5_
Lote 1

QUADRO COM A IDENTIFICAÇÃO DOS NOVOS PRÉDIOS / FICHAS INDIVIDUAIS
Lote 2

Área do Lote [m2]
Área do Edifício
[m2]

Implantação
Utilização
(construção)

Área de Anexos [m2]
Acima cota soleira
Abaixo cota soleira
Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente
Número de pisos

25
Parcela / lote destinado à instalação de Posto de
Transformação (PT)
0
1
0
Posto de Transformação
Espaço Verde de Utilização Coletiva
Passeio
Espaço Verde de Utilização Coletiva
Espaço Verde de Utilização Coletiva

Lote 2
Área do Lote [m2]
Área do Edifício
[m2]

Implantação
Utilização
(construção)

Área de Anexos [m2]
Acima cota soleira
Número de pisos
Abaixo cota soleira
Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

2327
1100
2200
0
2
1
9
Atividades Económicas, Comércio e Serviços
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 3
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Espaço Verde de Utilização Coletiva

Lote 3
Área do Lote [m2]
Área do Edifício
[m2]

Implantação
Utilização
(construção)

Área de Anexos [m2]
Acima cota soleira
Número de pisos
Abaixo cota soleira
Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1495
596
1192
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 2
Lote 4
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento

Espaço Verde de Utilização Coletiva
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Lote 4
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
Área de Anexos [m2]
Número de pisos

Acima cota soleira

Abaixo cota soleira
Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1750
730
1460
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 3
Lote 5
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Espaço Verde de Utilização Coletiva

Lote 5
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
Área de Anexos [m2]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

3671
2125
4250
0
12
1
9
Atividades Económicas
Lote 4
Caminho de Servidão
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Espaço Verde de Utilização Coletiva

Lote 6
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
Utilização (construção)
[m2]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

3721
1934
3868
0
2
1
9
Atividades Económicas
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Espaço Verde de Utilização Coletiva
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Espaço Verde de Utilização Coletiva
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Lote 7
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
Área de Anexos [m2]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

567
294
588
0
2
1
9
Atividades Económicas
Passeio
Espaço Verde de Utilização Coletiva
Espaço Verde de Utilização Coletiva
Passeio

Lote 8
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
Utilização (construção)
[m2]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1282
484
968
0
2
1
9
Atividades económicas
Lote 9
Passeio
Lote 17
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento

Lote 9
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1304
484
968
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 10
Lote 8
Lote 16
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
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Lote 10
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
Área de Anexos [m2]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1304
484
968
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 11
Lote 9
Lote 15
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento

Lote 11
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
Utilização (construção)
[m2]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1304
484
968
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 12
Lote 10
Lote 14
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento

Lote 12
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
Área de Anexos [m2]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1250
440
880
0
2
1
9
Atividades Económicas
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 11
Lote 13
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
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Lote 13
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
Área de Anexos [m2]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1202
390
780
0
2
1
9
Atividades Económicas
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 14
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 12

Lote 14
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
Utilização (construção)
[m2]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1237
429
858
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 13
Lote 15
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 11

Lote 15
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1237
429
858
0
2
1
9
Atividade Económica
Lote 14
Lote 16
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 10
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Lote 16
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
Utilização (construção)
[m2]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1237
429
858
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 15
Lote 17
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 9

Lote 17
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
Utilização (construção)
[m2]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1255
429
858
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 16
Passeio
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 8

Lote 18
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
Área de Anexos [m2]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1238
418
836
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 19
Passeio
Lote 27

Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
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Lote 19
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
Utilização (construção)
[m2]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1220
418
836
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 20
Lote 18
Lote 26
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento

Lote 20
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1220
418
836
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 21
Lote 19
Lote 25
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento

Lote 21
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
Área de Anexos [m2]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1220
418
836
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 22
Lote 20
Lote 24
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
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Lote 22
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
Utilização (construção)
[m2]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1186
380
760
0
2
1
9
Atividades Económicas
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 21
Lote 23
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento

Lote 23
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1228
430
860
0
2
1
9
Atividades Económicas
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 24
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 22

Lote 24
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
Área de Anexos [m2]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1287
473
946
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 23
Lote 25
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 21
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Lote 25
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
Utilização (construção)
[m2]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1287
473
946
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 24
Lote 26
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 20

Lote 26
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1287
473
946
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 25
Lote 27
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 19

Lote 27
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
Área de Anexos [m2]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1287
473
946
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 26
Passeio
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 18
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Lote 28
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
Utilização (construção)
[m2]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1653
504
1008
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 29
Passeio
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Caminho de Servidão

Lote 29
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

2398
970
1940
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 30
Lote 28
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Caminho de Servidão / Área Verde de Utilização
Coletiva

Lote 30
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
Área de Anexos [m2]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

2162
848
1696
0
2
1
9
Atividades Económicas
Lote 31
Lote 29
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Área Verde de Utilização Coletiva
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Lote 31
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
Utilização (construção)
[m2]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1550
488
976
0
2
1
9
Atividades Económicas
Área Verde de Utilização Coletiva
Lote 30
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Área Verde de Utilização Coletiva

Lote 32
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
Área de Anexos [m2]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1029
306
612
0
2
1
9
Atividades Económicas
Limite da Área de Intervenção - Parcela Sobrante
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 33
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento

Lote 33
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
Área de Anexos [m2]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1052
306
612
0
2
1
9
Atividades Económicas
Limite da Área de Intervenção - Parcela Sobrante
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 32
Lote 34
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Lote 34
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
Utilização (construção)
[m2]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1054
306
612
0
2
1
9
Atividades Económicas
Limite da Área de Intervenção - Parcela Sobrante
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 33
Lote 35

Lote 35
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
Área de Anexos [m2]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1055
306
612
0
2
1
9
Atividades Económicas
Limite da Área de Intervenção - Parcela Sobrante
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 34
Lote 36

Lote 36
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
2
Utilização (construção)
[m ]
Área de Anexos [m2]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1056
306
612
0
2
1
9
Atividades Económicas
Limite da Área de Intervenção - Parcela Sobrante
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 35
Lote 37
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Lote 37
Área do Lote [m2]
Implantação
Área do Edifício
Utilização (construção)
[m2]
2
Área de Anexos [m ]
Número de pisos

Acima cota soleira
Abaixo cota soleira

Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente
Lote 38

Atividades Económicas
Limite da Área de Intervenção - Parcela Sobrante
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento
Lote 36
Faixa de Circulação Rodoviária - Arruamento

Lote 2

Área do Lote [m2]
Área do Edifício
[m2]

Implantação
Utilização
(construção)

Área de Anexos [m2]
Acima cota soleira
Número de pisos
Abaixo cota soleira
Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente
Lote 39

1051
310
620
0
2
1
9

25
Parcela / lote destinado à instalação de Posto de
Transformação (PT)
0
1
0
Posto de Transformação
Espaço Verde de Utilização Coletiva
Espaço Verde de Utilização Coletiva
Espaço Verde de Utilização Coletiva
Passeio

Lote 2

Área do Lote [m2]
Área do Edifício
[m2]

Implantação
Utilização
(construção)

Área de Anexos [m2]
Acima cota soleira
Número de pisos
Abaixo cota soleira
Altura da Fachada máxima
Utilização do Edifício
norte
sul
Confrontações
nascente
poente

1.020
Parcela / lote destinado à instalação de Estação
Elevatória / ETAR
0
1
0
Estação Elevatória (EE) ou ETAR
Limite da Área de Intervenção do Plano
Lote 38 e Espaço Verde de Utilização Coletiva
Limite da Área de Intervenção do Plano
Passeio
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6_

QUADRO DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA
[explicita o relacionamento entre os prédios originários e os prédios resultantes
da operação de transformação fundiária]

Prédio Original
Matriz
Área [m2]

Matriz
Urbana
4019

541.000

Operação de Transformação Fundiária
Lotes resultantes
Áreas de cedência
N.º
Área [m2]
Verdes
Espaços Canais Hortas Urbanas
1
25
2
2327
3

1495

4

1750

5

3671

6

3721

7

567

8

1282

9

1304

10

1304

11

1304

12

1250

13

1202

14

1237

15

1237

16

1237

17

1255

18

1238

19

1220

20

1220

21

1220

22

1186

23

1228

24

1287

25

1287

26

1287

27

1287

28

1653

29

2398

30

2162

31

1550

32

1029

11.486

25.199

9.303

Área sobrante
[m2]

442.313
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Totais

541.000

33

1052

34

1054

35

1055

36

1056

37

1051

38

25

39

1020
53.733

10.416

25.199

9.339

442.313
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CAPÍTULO XI - MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
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Para garantir um acompanhamento e monitorização do processo de implementação do
plano de pormenor e da execução da zona de atividades económicas de Castro Verde, a
Câmara Municipal de Castro Verde constituirá uma base de dados de controle e de
monitorização do processo de execução e ocupação da zona de atividades económicas de
Castro Verde onde se registarão:
a) As empresas instaladas (caracterização, tipologia e localização)
b) Emprego gerado
c) Investimento realizado e concretizado
d) Taxa de execução de infraestruturas (problemas e necessidades)
e) Custos de manutenção de espaços e infraestruturas
f) Acidentes ocorridos na zona de atividades económicas
g) Ações de promoção e divulgação da zona de atividades económicas
h) Políticas de atração e fixação de investimentos
i) Acompanhamento do plano de controle e monitorização que consta do Relatório
Ambiental
j) Outra informação considerada relevante

De dois em dois anos a Câmara Municipal elaborará um Relatório de estado de situação de
referência onde avaliará a importância da zona de atividade económica de Castro Verde
para o processo de desenvolvimento municipal indicando a título conclusivo novas
orientações de gestão e de programação para o biénio seguinte. Este relatório deverá ser
apreciado e discutido em Assembleia Municipal.
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1. Oportunidade da elaboração do Plano e adequabilidade da estratégia de
intervenção com os princípios da disciplina urbanística e do ordenamento do
território.

Desde há anos a esta parte que a Câmara Municipal de Castro Verde tem intenção e
programou, tendo inclusive iniciado um processo de implementação através da realização
de um Estudo Prévio, de uma Zona de Actividades Económicas, de molde a permitir a
relocalização de algumas actividades situadas no interior do perímetro urbano da Vila de
Castro Verde, que se têm revelado prejudiciais ou incómodas nuns casos e noutros casos
estranguladas no seu normal desenvolvimento, por impossibilidade de crescimento físico.
Por outro lado a atracção de outras actividades e investimentos que promovam o tão
necessário reforço e diversificação do tecido económico local.
Esta dupla perspectiva conjugada com a criação de um parque de feiras e leilões de gado,
iniciativa a levar a cabo em parceria entre a Autarquia e a Associação de Agricultores do
Campo Branco, constituiu o programa de intenções da zona de actividades empresariais de
Castro Verde.
Em termos de localização uma vez que o perímetro urbano de Castro Verde, que face ao
desenvolvimento da Vila nos últimos anos não suporta a localização de uma estrutura
empresarial/industrial deste tipo no seu interior, encontra-se limitado a Nordeste e a Sudeste
por uma grande área classificada como REN, havendo apenas uma pequena percentagem a
Este de terreno classificado como STC entre as duas manchas de REN e porque a Noroeste
do perímetro urbano encontra-se uma grande área de RAN. Assim em conclusão é nossa
opinião que as duas melhores localizações para implantação da Zona de Actividades
Empresariais, tendo em conta a classificação do uso dos solos na envolvente
imediata/próxima do perímetro urbano, situam-se a Oeste (ao longo do IP2 no sentido
Castro Verde/Ourique) e a Norte (ao longo da N2 no sentido Castro Verde/Aljustrel), solos
estes classificados como STC (Solo de Transformação condicionada).
De acordo com o disposto nos n.º 1 e 2 do art. 11º, do regulamento do PDM, os solos
classificados como STC, correspondem às áreas exteriores aos perímetros urbanos não
abrangidos pela REN e pela RAN e sobre as quais não incidem as disposições de
salvaguarda específicas associadas a estes regimes. Estas áreas onde não existem de
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momento, condições ou razões positivas para a sua programação para usos urbanos
destinam-se, fundamentalmente, no que diz respeito à alteração do uso do solo para fins não
agrícolas ou florestais, à viabilização de iniciativas cooperantes para a melhoria das
condições sócio-económicas do concelho – nomeadamente nos sectores da indústria e do
turismo - que pela sua dimensão e características, não possam ser satisfeitas pela oferta
prevista de solo urbano.
Tendo em conta as condicionantes previstas no PDM do Concelho de Castro Verde, optou a
Câmara Municipal, de entre as duas alternativas possíveis, pela hipótese a Norte numa área
de 10 hectares a destacar da “Herdade da Serrana”, para desenvolver a base programática
para a implementação da “Zona de Actividades Económicas”. O terreno em causa situa-se
junto à EN 2 na saída para Aljustrel, imediatamente a seguir ao nó de acesso ao IP 2,
estando o terreno classificado, em sede de PDM, como STC.
Consideram-se como particularmente relevantes para a escolha desta opção, os seguintes
aspectos:
- Excelente acessibilidade da área tanto ao IP 2 (e consequentemente a Beja/Évora,
por um lado, e à A 2 – Lisboa/Algarve e ao litoral Alentejano, por outro), como à
EN 2 (Aljustrel, Estação de Caminho de Ferro de Castro Verde/Almodôvar) e por
fim à zona urbana de Castro Verde apenas se afigurando necessário de reformular o
traçado da EN 2 na sua extensão contígua à área do empreendimento, já que se prevê
a existência de circulação de tráfego pesado;
- A existência no local de infra-estruturas de energia eléctrica em média tensão e de
telefones;
- O abastecimento de água, embora desconhecendo-se por enquanto, as actividades
que se irão implantar na zona e consequentemente os caudais necessários, terá de ser
assegurado por uma nova conduta adutora. A localização escolhida será atravessada
pela futura conduta de abastecimento de água à vila de Entradas, consignada no
projecto de “Abastecimento de água a algumas povoações dos Concelhos de Castro
Verde e Ourique a partir da barragem do Monte da Rocha” e retomada do Estudo
Prévio de “Abastecimento de água e saneamento de águas residuais do Baixo
Alentejo”, actualmente em processo de apreciação/revisão para efeitos de
candidatura ao Fundo de Coesão. Assim sendo, e considerando que esta conduta
adutora para Entradas poderá abastecer a nova “zona de Actividades Económicas”
teremos uma mais valia para esta opção.
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- As águas residuais provenientes da “zona de Actividades Económicas” não
poderão ser drenadas directamente para a rede de colectores e ETAR existentes e em
funcionamento. Razões de ordem topográfica e também relacionadas com os
condicionamentos da travessia do IP 2 pelos colectores estão na base desta
impossibilidade, revelando necessária a construção de uma nova ETAR.
Ultrapassada que foi a dúvida interpretativa do disposto nos artigos 11º e 27º do
Regulamento do PDM em matéria do procedimento a adoptar para implementar um uso
“industrial” na classe de espaço “Solo de Transformação Condicionada” e reconhecendo,
nos termos prescritos no n.º 1 do artigo 32º do mesmo regulamento, o interesse económico e
a oportunidade do investimento em causa, a Câmara Municipal deliberou na sua reunião
realizada em 8 de Novembro de 2001, mandar elaborar o Plano de Pormenor da Zona de
Actividades Económicas de Castro Verde, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 74º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, tendo inclusive procedido à prévia audição
pública nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 77º do mesmo diploma legal, não se tendo
registado quaisquer opiniões ou sugestões sobre a localização, a base programática proposta
nem relativamente ao “estudo prévio” já elaborado.
Entretanto o Decreto-Lei n.º 384-B/ 99, de 23 de Setembro, posteriormente alterado pelo
Decreto-Lei n.º 59/2008, de 27 de Março, veio criar e ampliar a ZPE – zona de Protecção
Especial de Castro Verde, integrada na “Rede Natura 2000”, que abrange a zona escolhida
para a implantação da “Área de Actividades Económicas” tendo o processo ficado em
suspenso desde então.
A Câmara Municipal de Castro Verde pretende retomar o processo e enquadrá-lo no novo
contexto jurídico em vigor à data de hoje, nomeadamente o disposto no Decreto-Lei n.º
380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de
Setembro, pela Portaria n.º 138/2005, de 2 de Fevereiro, pelo Despacho n.º 6600/04, de 23
de Fevereiro e no Decreto-Lei 232/2007, de 15 de Junho.

2. Enquadramento Territorial da Área de Intervenção.

A área de intervenção proposta para o Plano de Pormenor da Zona de Actividades
Económicas de Castro Verde, ocupa uma área de 10 hectares, a destacar da “Herdade da
Serrana”, e localiza-se a norte da vila de Castro Verde, ao longo da EN2 no sentido Castro
Verde/Aljustrel imediatamente a seguir ao nó de acesso ao IP2 e em solos classificados, em
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sede de PDM, como STC (solo de Transformação Condicionada) e integrada na ZPE de
Castro Verde, cuja delimitação encontra-se identificada conforme planta anexa.

3. Enquadramento Legal do Plano.

A elaboração do Plano de Pormenor da Zona de actividades Económicas de Castro Verde,
rege-se pelo disposto no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, pela Portaria n.º 138/2005, de 2 de
Fevereiro, pelo Despacho n.º 6600/04, de 23 de Fevereiro e pelo disposto no Decreto-Lei n.º
232/07, de 15 de Junho.

4. Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial e demais Programas e

Projectos com Incidência na Área em causa.

Enquadramento no PDM
A área do Plano de Pormenor da Zona de Actividades Económicas de Castro Verde
encontra-se abrangida pelo Plano Director Municipal de Castro Verde, publicado pela
resolução do Conselho de Ministros n.º 59/93, de 13 de Outubro.
- De acordo com a Planta de Ordenamento, a área de intervenção do Plano abrange a
seguinte classificação de espaço: “Solo de Transformação Condicionada”, incluída numa
área do Biótopo de Castro Verde (ordenamento agro-florestal) classificada como área
Aberta.
- De acordo com a Planta de Condicionantes, na área de intervenção do Plano, existem
servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativamente ao atravessamento
da mesma por uma linha de média tensão e pela proximidade e fronteira da EN2. As zonas
abrangidas pelas servidões referenciadas e existentes na área de intervenção do Plano
regem-se pelo disposto no regulamento do Plano Director Municipal bem como pela
legislação específica aplicável.
- De acordo com o disposto no artigo 18º do regulamento do Plano Director Municipal, são
estabelecidos valores máximos para índices brutos de ocupação, como indicadores de apoio
à elaboração de instrumentos urbanísticos
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Enquadramento na ZPE de Castro Verde
A área do Plano de Pormenor da Zona de Actividades Económicas de Castro Verde
encontra-se ainda abrangida pela ZPE (Zona de Protecção Especial) de Castro Verde (criada
pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro e posteriormente ampliada pelo DecretoLei 59/2008¸de 27 de Março), regendo-se esta pelo disposto no Decreto-Lei 140/99, de 24
de Abril alterado e republicado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro, que
estabelece o regime aplicável às zonas de protecção especial.

5. Conteúdo Material do Plano.

De acordo com o disposto no artigo 91º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 316/2007, de 19 de Setembro, e sem prejuízo de
outros elementos decorrentes de regimes especiais, o conteúdo material do Plano de
Pormenor deverá estabelecer:
- A definição e caracterização da área de intervenção, identificando, se assim o justificar, os
valores culturais e naturais a proteger;
- As operações de transformação fundiária necessárias e a definição das regras relativas às
obras de urbanização;
- O desenho urbano, exprimindo a definição dos espaços públicos, de circulação viária e
pedonal, de estacionamento bem como do respectivo tratamento, alinhamentos,
implantações, modelação do terreno, distribuição volumétrica, bem como a localização dos
equipamentos e zonas verdes.
- A distribuição de funções e a definição de parâmetros urbanísticos, designadamente
índices, densidades, numero de pisos e cérceas;
- Indicadores relativos às cores e materiais a utilizar;
- As regras para a ocupação e gestão dos espaços públicos;
- A implantação das redes de infra-estruturas, com delimitação objectiva das áreas a elas
afectas;
- Os critérios de inserção urbanística e o dimensionamento dos equipamentos de utilização
colectiva e a respectiva localização no caso dos equipamentos públicos;
- A identificação do sistema de execução do plano e a programação dos investimentos
públicos associados, bem como a sua articulação com os investimentos privados;
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6. Conteúdo Documental do Plano.

De acordo com o artigo 92º, do supra citado Decreto-Lei, o Plano de Pormenor é constituído
por:
- Regulamento;
- Planta de Implantação, que representa o regime de uso, ocupação e transformação da área
de intervenção;
- Planta de Condicionantes, que identifica as servidões e restrições de utilidade pública em
vigor que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de
aproveitamento;

É acompanhado por:
- Relatório, contendo a informação técnica das soluções propostas no plano, suportada na
identificação e caracterização objectiva dos recursos territoriais da sua área de intervenção e
na avaliação das condições económicas, sociais, culturais e ambientais para a sua execução;
- Relatório ambiental, sempre que seja necessário proceder à avaliação nos termos dos nºs 5
e 6 do artigo 74º do Decreto-Lei, atrás referido, no qual se identificam, descrevem e avaliam
os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano e as suas
alternativas razoáveis que tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial
respectivos;
- Peças escritas e desenhadas que suportem as operações de transformação fundiária
previstas, nomeadamente para efeitos de registo predial.
- De acordo com o n.º 3 do artigo 92º, as peças escritas e desenhadas previstas são
as seguintes:
◘ Planta do cadastro original;
◘ Quadro com a identificação dos prédios, natureza, descrição predial inscrição
matricial, áreas e confrontações;
◘ Planta da operação de transformação fundiária com a identificação dos novos
prédios;
◘ Quadro com a identificação dos novos prédios ou fichas individuais, com a
indicação da respectiva área, área destinada à implantação dos edifícios e das
construções anexas, área de construção, volumetria, cércea e número de pisos
acima e abaixo da cota de soleira para cada um dos edifícios e utilização dos
edifícios;
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◘ Planta com as áreas de cedência para o domínio municipal;
◘ Quadro com a descrição das parcelas a ceder, sua finalidade e área de
implantação e de construção dos equipamentos de utilização colectiva;
◘ Quadro de transformação fundiária explicitando o relacionamento entre o
prédio originário e os prédios resultantes da operação de transformação fundiária.
- Programa de execução das acções previstas e respectivo plano de financiamento;
-Planta de Enquadramento, contendo a localização do plano no território municipal
envolvente, com indicação da área de intervenção e respectiva articulação, designadamente
com as vias de comunicação e demais infra-estruturas relevantes, estrutura ecológica,
grandes equipamentos e outros elementos considerados relevantes;
- Planta da Situação existente, com a ocupação do território à data da elaboração do plano;
- Relatório e/ou planta com a indicação das licenças ou autorizações de operações
urbanísticas emitidas, bem como das informações prévias favoráveis em vigor, substituível
por declaração da câmara municipal comprovativa da inexistência dos referidos
compromissos urbanísticos na área do plano;
- Extractos do Regulamento, das Plantas de Ordenamento ou Zonamento e de
Condicionantes dos instrumentos de gestão territorial em vigor na área de intervenção do
plano;
- Plantas contendo os elementos técnicos definidores da modelação do terreno, cotas
mestras, volumetrias, perfis longitudinais e transversais dos arruamentos e traçados das
infra-estruturas e equipamentos urbanos;
- Participações recebidas em sede de discussão pública e respectivo relatório de ponderação;

7. Fases e Prazos para a Elaboração do Plano.

O Plano de Pormenor da Zona de Actividades Económicas de Castro Verde será elaborado
de acordo com o seguinte faseamento:
- 1ª Fase – proposta preliminar do plano – 30 dias úteis
- 2ª Fase – proposta do plano – 30 dias úteis
- 3ª Fase – rectificações à proposta – 15 dias úteis
- 4ª Fase – versão final do plano – 15 dias úteis
Os prazos serão suspensos sempre que estejam a decorrer prazos intermédios previstos na
legislação aplicável, nomeadamente:
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- Procedimentos para análise e deliberação da Câmara Municipal de Castro Verde;
- Acompanhamento;
- Concertação,
- Participação/discussão pública/ponderação dos resultados;
- Parecer final da CCDRA;
- Aprovação da Assembleia Municipal;
- Apreciação final de Controlo pela CCDRA,
- Registo do Plano na DGOTDU e publicação em Diário da República.

8. Equipa Técnica do Plano.

Considerando a especificidade do Plano, a equipa técnica será necessariamente
multidisciplinar, conforme disposto no Decreto-Lei 292/95, de 14 de Novembro pelo que
deverá incluir pelo menos, um Arquitecto, um Engenheiro Civil, um Arquitecto Paisagista,
um Urbanista e um Licenciado em direito, qualquer deles, com experiência profissional
efectiva de pelo menos três anos.

9. Base Programática para o desenvolvimento da solução Urbanística.

A área de intervenção do Plano é caracterizada pela sua localização estratégica, o que
recomenda um cuidado particular com a execução e criação de um Plano que fomente esse
potencial geográfico e adopte soluções urbanísticas sustentáveis. A zona a intervir, fora do
perímetro urbano em zona rural, recomenda uma abordagem estruturante em que a
definição da imagem urbana assume papel importante, o que implica uma definição de
soluções ao nível do desenho urbano aglutinadora das actividades a instalar no meio
ambiente onde se inserem, que se pretende qualificada e vocacionada para o acolhimento
empresarial centrado numa lógica de qualidade e prestação de serviços de suporte a um
tecido económico que se pretende inovador, competitivo e empreendedor.
Assim, e tendo em atenção as directivas preconizadas no Plano director Municipal de Castro
Verde, a base programática do Plano deve considerar uma proposta de organização espacial,
dentro dos limites definidos para a área de intervenção, que defina:
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- A forma de ocupação do território, a sua edificação e integração na paisagem, com o
respectivo tratamento das edificações, dos alinhamentos, das implantações, da modelação
dos terreno, da distribuição volumétrica, da localização dos equipamentos e das zonas
verdes de forma a qualificar do espaço público, da distribuição de funções e a definição de
parâmetros urbanísticos;
- A definição de espaços de descompressão à morfologia “industrial”, de permeabilidade e
transição entre a área de intervenção e envolvente;
- As regras sobre a implantação das infra-estruturas, designadamente, iluminação pública,
telecomunicações, rede de águas e esgotos, rede de gás e mobiliário urbano (incluindo RSU
e Ecopontos);
Como programa base para o desenvolvimento da proposta do Plano, que abrange uma
parcela de terreno com 10 hectares de superfície, deverá ser considerado:
- A constituição de cerca de 40 lotes de 1.000 m2, vocacionados para o acolhimento
empresarial centrado numa lógica de qualidade de prestação de serviços de suporte a um
tecido económico que se pretende inovador, competitivo e empreendedor;
- Um lote para um pavilhão para leilões de gado, que suportará um edifício que poderá ir até
uma área máxima de construção de 2.500 m2, considerando uma área de recinto ao ar livre
de reserva no interior do lote destinado à manobra dos veículos de carga e descarga, dada a
especificidade própria do transporte e movimentação de gados.
- Um lote para o parque de máquinas e viaturas e oficinas municipais, cujo edifício se
estima desenvolver numa área de implantação (impermeabilizada) aproximada de 2.500 m2.
- Um lote para a instalação de um serviço complementar de apoio ao “complexo”,
nomeadamente um estabelecimento de restauração ou de bebidas;
- Por último a solução a apresentar deverá possibilitar uma economia de custos em infraestruturas, na eventualidade de uma execução por fases.

Gabinete de Gestão Urbanística

Castro Verde, Janeiro de 2009
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