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Parte 1 - Conferência Procedimental
A

Conferência Procedimental

relativa ao processo de elaboração do Plano de

Pormenor da Zona de Atividades Económicas de Castro Verde foi realizada em

6 de

agosto de 2015 no Serviço Sub-regional de Beja da CCRD do Alentejo.
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1_

Entidades convocadas

Foram convocadas um conjunto de entidades que jurisdições e/ou interesses na gestão e
ordenamento da área objeto de estudo. O quadro seguinte identifica as entidade
convocadas, as que estiveram presentes e as que emitiram parecer.

Entidades Convocadas
Presentes

Não presentes / enviaram parecer

CCDRA
ANPC
IP, S.A
DRCA
ICNF
APA / ARH Alentejo
EDP_ Distribuição
ANACOM
IAPMEI_ CDE_Alentejo
CCDRA
ANPC
IP, SA
DRAC
ICNF
APA-ARHA
EDP
ANACOM
IAPMEI

2_

Posição expressa no Parecer
Favorável Condicionado
Favorável Condicionado
Favorável Condicionado
Favorável Condicionado
Favorável Condicionado
Favorável
Favorável
Favorável
Favorável Condicionado

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Alentejo
Autoridade Nacional de Protecção Civil
Infraestruturas de Portugal, SA
Direção Regional de Cultura do Alentejo
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
Agência Portuguesa do Ambiente - Administração Regional Hidrográfica do Alentejo
Energias de Portugal - Distribuição
Autoridade Nacional de Comunicações
IAPMEI - Centro de Desenvolvimento Empresarial do Alentejo

Análise, Ponderação e introdução de alterações

Procurando dar resposta às questões suscitadas pelas Entidades no âmbito da Conferência
Procedimental foram intyroduzidas alterações aos elementos do plano de pormenor. Nas
fichas seguintes sistematiza-se a análise e ponderação dos referidos pareceres e
identificam-se as alterações introduzidas.
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
[Conferência Precedimental de 6 de agosto de 2015
Parecer Favorável Condicionado]
1 - Condicionalismos apontados
Introdução de elementos que deem resposta ao exigido nos n.ºs 5 e 8 do artigo 72.º do
RJIGT

2 - Análise, ponderação e alterações introduzidas
Foram introduzidas as alterações sugeridas nomeadamente:

1_ Foram introduzidos correções ao Regulamento de forma a dar cumprimento ao disposto
nos n.º5 e 8 do artigo 72 do DL 80/2015 (RJIGT). [Ver artigo 38.º do regulamento]

2_ Foi eliminado o número 3 do artigo 3.º do regulamento

3_ O artigo 4.º do regulamento faz referência à necessária fundamentação económica e
financeira da proposta de execução do plano. Esta fundamentação consta do Capítulo X Financiamento, Programa de Execução e Sustentabilidade Económica e Financeira, do Relatório

do Plano. [O artigo 4.º do regulamento foi corrigido e completado]

4_

Relativamente aos elementos referidos nas alíneas a), d), e) e f) do n.º4 do artigo

107.º do DL 80/2015 refere-se:
4.1

A Planta de Localização é apresentada (corresponde à anteriormente

designada por planta de enquadramento)
4.2

A modelação de terreno e respectivas cotas são apresentada na Planta de

implantação. O desenvolvimento dos projetos de execução clarificarão o estudo.
4.3

A avaliação acústica é dispensada por força do disposto no n.º3 do artigo 7

do Regulamento Geral do Ruído (DL 9/2007 de 17 de janeiro) pois trata-se de uma
zona industrial.
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4.4.

O Plano será acompanhado das participações e respectivo relatório de

ponderação após a realização da discussão pública

5_

No artigo 17 foi clarificado que o armazenamento a descoberto deve, sempre,

enquadra-se na legislação específica em vigor. [Ver n.º1 do artigo 17 do regulamento]

6_

O Artigo 33.º foi revisto de forma a clarificar que as restrições enumeradas não

podem conflituar com o SIR. [Ver n.º1 do artigo 33 do regulamento].
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Autoridade Nacional da Proteção Civil
[Conferência Precedimental de 6 de agosto de 2015
Parecer Favorável Condicionado]
1 - Condicionalismos apontados
Redacção dos artigos 21, 32 e 34. Introdução de uma norma relativa à segurança contra
risco de incêndio em edifícios

2 - Análise, ponderação e alterações introduzidas
_ O Desenho 7 - Planta de Infraestruturas foi corrigido tendo sido completada a rede
de hidrantes. Nos projetos de execução serão clarificadas e tidas em consideração as
orientações e sugestões apresentadas.

_ Quanto ao Regulamento foram introduzidas as seguintes alterações:
a) Número 1 do Artigo 21 foi redefinido e complementado definindo-se uma largura mínima
de 3 metros para arruamento interno
b) Número 2 do Artigo 21 foi eliminado
c) Foi acrescentado um número 4 ao artigo 32.º tal como sugerido
d) No número 1 do artigo 34.º foi eliminando-se a referência ao risco de inundação por não
fazer sentido naquela zona.
e) Foi introduzido um número 4, ao artigo 34, relativo à segurança contra risco de incêndios
em edifícios.
f) Foi introduzido um número 5, ao artigo 34, relativo à definição em sede de PMDFCI de
uma faixa se gestão de combustível que envolva a zona de atividades económicas.

_ No Relatório Ambiental, no Quadro 6, foi retirada a referência ao DL 254/2007
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Infraestruturas de Portugal
[Conferência Precedimental de 6 de agosto de 2015
Parecer Favorável Condicionado]

1 - Condicionalismos apontados
Eliminar todas as referências, escritas ou desenhadas, a solução de rotunda na inserção com
a EN_2

2 - Análise, ponderação e alterações introduzidas
_ Foram retiradas quaisquer referências, escritas ou desenhadas, relativas às características
geométricas da futura ligação à EN_2

_ O Relatório do Plano refere que a solução de inserção na EN decorrerá da evolução e
execução da Zona de Atividades Económicas enquadrado num estudo de tráfego.
[ver página 28 do Relatório do Plano]
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Direção Regional da Cultura do Alentejo
[Conferência Procedimental de 6 de agosto de 2015
Parecer Favorável Condicionado]

1 - Condicionalismos apontados
Refere o num cumprimento do RJIGT no que se refere à caracterização e estudo de
eventuais ocorrências de património arqueológico

2 - Análise, ponderação e alterações introduzidas
Foi realizado estudo patrimonial pela arqueóloga Núria Alves que incidiu na área de
intervenção do PP.CAE_CV. O estudo caracteriza e analisa a área de intervenção do plano
sobre eventuais evidencias de ocorrências de património arqueológico.

É conclusão do estudo que "(…) Após reunião e tratamento dos dados recolhidos nas visitas
de campo, não foram observadas realidades patrimoniais diretamente relacionadas com a área
de implantação do PP ZAE CV. (…) Desta forma, do observado não se verificaram
condicionantes, do foro do Património Arqueológico, Arquitetónico ou Etnográfico, ao
desenvolvimento do projeto ZAE CV."

Assim, julga-se dar cumprimento ao expresso no parecer da DRAC do Alentejo
nomeadamente quanto ao enquadramento e respeito pelo Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial em vigor e pelo PROT Alentejo.

Não se evidenciando ocorrências ou vestígios arqueológicos na área de intervenção do
plano entende-se não ser necessário introduzir normas regulamentares adicionais.
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Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
[Conferência Procedimental de 6 de agosto de 2015
Parecer Favorável Condicionado]
1 - Condicionalismos apontados
Elaboração de um Relatório ou a introdução de um capítulo no Relatório do Plano relativo à
conformidade da proposta com a Rede Natura 2000. Alterações regulamentares para
introduzir orientações de gestão na ZPE. Definição de uma faixa de gestão de combustível.

2 - Análise, ponderação e alterações introduzidas
Foi elaborado um capítulo autónomo, no Relatório do Plano, relativo à conformidade da
proposta de plano com a Rede Natura.
[ Ver Capítulo VIII - Conformidade com a Rede Natura 2000 _ Relatório do Plano, pág. 77-91]

Foi introduzido um novo artigo, atual artigo 36.º, relativo à conformidade do plano de
pormenor com a Rede Natura 2000
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EDP - Distribuição - Energia S.A
[Conferência Procedimental de 6 de agosto de 2015
Parecer Favorável]
Considerações a observar na apresentação dos projetos

ANACOM
[Conferência Procedimental de 6 de agosto de 2015
Parecer Favorável]
Nada a observar

IAPMEI - Centro de Distribuição de Energia do Alentejo
[Conferência Procedimental de 6 de agosto de 2015
Parecer Favorável]
Foram introduzidas alterações no regulamento clarificando e fazendo referência ao SIR
[Sistema da Indústria Responsável]
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Parte 2 - Concertação

Os elementos do plano de pormenor alterados e corrigidos de acordo com os pareceres
emitidos pelas entidades no âmbito da Conferência Procedimental de 6 de agosto de 2016,
foram enviados para as respetivas entidades para análise e ponderação.

No seguimento deste processo de concertação as entidades consultadas emitiram novos
pareceres.
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1_

Entidades consultada para concertação

Foram consultada em processo de concertação as seguintes entidades:
1.1 - Infresestruturasd e Portugal
1.2 - Direção Regional de Cultura do Alentejo
1.3 - IAPMEI
1.4 - ICNF
1.5 - ANPC

2_

Resultados da Concertação
Entidades Consultadas
Presentes

CCDRA
ANPC

IP, S.A

DRCA

Parecer

Parecer

Foram introduzidas todas as alterações sugeridas na
Conferência Procedimental
Num primeiro momento a IP, SA emitiu parecer
desfavorável solicitando que fossem eliminadas
todas as referências a uma possível solução de
inserção da Zona de Atividade Económica na ER-2. Os
elementos do plano foram alterados e a entidade
pronunciou-se favoravelmente em março de 2016.
Foi elaborado estudo arqueológico que mereceu
parecer favorável da DRCA

ICNF
Foram introduzidas todas as alterações sugeridas na
IAPMEI_
Conferência Procedimental
CDE_Alentejo
CCDR
ANPC
IP, SA
DRAC
ICNF
IAPMEI

Favorável
Favorável
26-10-2015
Desfavorável 14-12-2015

Favorável

10-03-2016

Favorável

18-09-2015

Favorável

05-10-2015

Favorável

19-11-2015

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Alentejo
Autoridade Nacional de Protecção Civil
Infraestruturas de Portugal, SA
Direção regional de Cultura do Alentejo
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
IAPMEI - Centro de Desenvolvimento Empresarial do Alentejo
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Anexos
Anexo 1 - Ata da Conferência Procedimental e pareceres que a integram
Anexo 2 - Pareceres em resultado do processo de concertação
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Anexo 1
[Ata da Conferência Procedimental e pareceres que a integram]
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Informação no 369/DSBC-CV/2015
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data: 03/08/2015
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Assunto:

Plano de Pormenor da Zona de Atividades Económicas de Castro Verde Conferênciade Serviços - Parecer

1 . O Planode Pormenorda Zona de AtividadeEconómicade CastroVerde abrangeuma área de
9,9 hectarese localiza-sea nascenteda EN2 na saída da vila para Aljustrel.Integra a
designadaHerdadeSerranapropriedadeda CâmaraMunicipalde CastroVerde (cercade 54,
t hectares)confinandocom uma exploraçãoagropecuária(suinicultura)
e com o conjuntode
"hortas urbanas",localizadasa norte da localizaçãoproposta para a zona de atividades
económicas.

2 . Analisadosos elementosrelativosao presentePlanode Pormenorconstata-seque o mesmo
é omissono que concerneao PatrimonioArquitetónico
e Arqueologico,
nomeadamente:

Ruade Burgos,5 .

7000 - 8ó3 EVORA o Te[.: 266 769 800 - 266 796 450 o Fax: 26(
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a. Caracterizaçãoe Diagnóstico
Não se apresentam elementos relativos ao patrimóniocultural seja na "Breve
do municípiode CastroVerde"(capitulolll Relatóriodo Plano)seja na
caracterização
"Brevecaracterizaçáo
da ârea de intervenção"(capitulolV Relatoriodo Plano)ou no
RelatórioAmbiental.Não existe pois qualquerindicaçãode que tenha sido alvo de
(de consulta
consultaas Base de Dadosdo PatrimonioArqueológicoe Arquitectonico
on line) ou quaisqueroutras fontes relevantes,como não foi ainda consideradaa
listagemdo PatrimónioHistórico/Arqueologico
do PDM de CastroVerdeem vigor,nem
foram realizadoslevantamentos
consequentemente
de campocom vistaa estabelecer
de valorespatrimoniais
identificados.
medidasde proteçãoe salvaguarda
b. Regulamento
Como tal o Regulamentonão contemplaqualquerarticuladoreferenteao Património
Cultural,pelo que lhe é apenas aplicávelo enquadramentopelo Artigo 39o - Casos
omissos,peloqual os casosomissosserão resolvidosde acordocom a legislaçãoem
vigor.
assim,que a mesmanão foi
3. Quantoà legislaçãoaplicávelà elaboraçãodo Plano,constata-se,
e Arqueológico),
a saber:
cumpridano que respeitaao PatrimónioCultural(Arquitetonico
a. Decreto-Lei no 380/99, republicado pelo Decreto-Lei no 46/2009, de 20 de
fevereiro:
i. Artigo 40 - Os lGTs devem explicitar,de forma racional e clara, os
fundamentos das respetivas previsões, indicações e determinaçÕes,a
estabelecercom base no conhecimento
sistematicamente
adquirido:b) - Dos
recursosnaturaise do PatrimonioArquitetónico
e Arqueológico.
ii. Artigo 10o - Os lGTs identificam: e) O Património Arquitetonico e
Arqueologico.
iii. Artigo 15o - 1-

Os elementose conjuntosconstruídosque representam

testemunhosda história da ocupação e do uso do territórioe assumem
interesserelevantepara a memória e a identidadedas comunidadessão
identificados
nos instrumentos
de gestãoterritorial.
(PROTA)
b. Resoluçãodo Conselho de Ministros no 5312010
i. No 199, a) - Compete à AdministraçãoLocal: ldentificar,atualizar e
caraclerizar,nos PMOT, os valores patrimoniais,com base em levantamentos
de campo (sublinhado nosso) e estabelecer medidas de proteção e
dos valorespatrimoniais
identificados.
salvaguarda
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4 . Da nossa análise documentalà área do PP, observa-seque existe registo de Património
Arquitetónicoe/ou Arqueológicona área contíguaâzona de implementação
do PP. Vestígios
de

epoca romana que se encontram referenciados na

listagem do

Patrimonio

Historico/Arqueologico
do PDM de CastroVerde em vigor,em cartografiacom o no 12lR5 "villa romana da Horta da Serrana",e que corresponderáao CNS 16393,sítio Serrana,na
Esta mesma ocorrência
Base de Dados Endóvelico(http://arqueologia.patrimoniocultural.pU).
arqueológicasda
foi ainda referenciadacomo "apontadordas dinâmicase potencialidades
zona" na mais recente referência de trabalhos direcionadospara a identificaçãode
ocorrênciaspatrimoniaisna área envolvente,nomeadamentenos trabalhosarqueológicos
realizadosem 2008 no âmbito do processode AIA da ExploraçãoSuinícolada Herdadeda
No decorrer destes trabalhos não
Serrana (http://siaia.apambiente.pUAlAl.aspx?lD=1846).
foram detectadasnovas ocorrênciaspara lá da indicaçãoda referênciajá existenteaos
vestígiosromanosda Serrana/ Villa romanada Hortada Serrana.Apesarda localizaçãoainda
assim imprecisa da mancha de dispersão real desses vestígios,apenas indicados por
cerâmica de construção romana sem indícios de maior monta, trata-se de informação
ser tida em conta.
disponívelque deveráobrigatoriamente
5 . Face ao exposto,emite-se Parecer Desfavorável ao presentePlano. Com vista a obter uma
soluçãoconcertadaque permitaultrapassaras omissÕese objecçõesformuladas,deverãoser
identificadas,atualizadase caracterizadasno PP, os valores patrimoniaìs,com base em
levantamentosde campo autorizados,e estabelecidasmedidasde proteçãoe salvaguarda
Elementosestes que devem ser transpostospara as peças escritas
dos valorespatrimoniais.
e diagnóstico,assim como deve ser formulado
e cartográficasrespectivasde caracterização
no Regulamentomedidas que acautelem valores patrimoniaisobservadose/ou achados
fortuitos.
O Arqueólogo
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Anexo 2
[Pareceres em resultado do processo de concertação]

Câmara Municipal de Castro Verde
SÍNTESE, Consultoria em Planeamento Lda.
março 2016

SAIDA - IAP00009064 - 19 NOV 2015

Para:
Câmara Municipal de Castro Verde
Ao c/ Sr. Arqtº Miguel Alhinho
Praça do Município
7780-217 CASTRO VERDE

Sua Referência

Sua Comunicação

Nossa referência

Data

4840/2015/DPR-DPLS

ASSUNTO: Proposta de Plano de Pormenor da Zona de Atividades Económicas de Castro Verde
Proponente: Câmara Municipal de Castro Verde

Relativamente ao assunto supramencionado e na sequência da Conferência de Serviços,
realizada no dia 6 de agosto de 2015, e face às alterações posteriormente efectuadas ao
referido plano, informa-se que sobre o mesmo é emitido parecer favorável.
Contudo, afigura-se que a intenção de interditar a instalação de estabelecimentos
industriais que se encontrem abrangidos pelo regime jurídico de prevenção de acidentes
graves que envolvam substâncias perigosas, poderá constituir um constrangimento a
um dos objectivos deste plano, nomeadamente, “Estimular e incentivar o
desenvolvimento e a dinâmica empresarial local criando condições para a fixação e
captação de investimentos capazes de gerar crescimento e emprego e inverter a tendência
de declínio demográfico”.
Com os melhores cumprimentos

O Diretor

Joao Miguel Almeida Pimentel

…/FC
IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.
Rua do Valasco, 19-C 7000-878 ÉVORA T. +351 266 739 700 F. +351 266 739 701 E-mail: info@iapmei.pt
Contribuinte nº 501 373 357
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SINTESE, CONSULTORIA EM PLANEAMENTO
março 2016
Câmara Municipal de Castro Verde
Plano de Pormenor da Zona de Atividades Económicas de Castro Verde

ANÁLISE E PONDERAÇÃO DOS PARECERES
[emitidos na Conferência Procedimental de 6 de agosto de 2015 e no âmbito do
processo de Concertação ]

