
Relatório	de	Fundamentação	da	alteração	do	PDM	de	Beja

INTRODUÇÃO

O PDM de Beja teve a sua primeira versão publicada no DR 2ª série nº142 de 23 de Junho de

1992.

A primeira revisão do plano foi publicada no DR 1ª série B nº232 de 7 de Outubro de 2000.

Em 2010 foi alterado por adaptação ao PROT Alentejo e publicado no DR 2ª série nº242 de 16

de Dezembro.

Em 28 de Março de 2014, data da publicação na 2ª série  do DR nº62, entrou em vigor a

segunda revisão do PDM de Beja.

É esta a versão do plano que está atualmente em vigor com as alterações introduzidas pela 1ª

alteração por adaptação ao POAAP do Roxo publicada no DR 2ª série nº156 de 14 de Agosto de

2017.

A  Lei  de  bases  gerais  da  poli8ca  pública  de  solos,  de  ordenamento  do  território,  e  de

urbanismo (LBPPSOTU) publicada pelo decreto-lei nº 31/2014 de 30 de Maio vem introduzir

novos princípios nesta matéria e define no ar8go 80º que todos os instrumentos de gestão

territorial  vigentes,  devem  ser  reconduzidos,  no  âmbito  do  sistema  de  planeamento

estabelecido  naquele  decreto-lei,  de  acordo  com as  regras  e  condições  a  estabelecer  em

legislação complementar.

O Regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT), publicado em 14 de Maio de

2015,  veio  reforçar  o  princípio  que  o  PDM  é  o  instrumento  de  definição  da  estratégia

municipal,  estabelecendo o  quadro estratégico  de desenvolvimento territorial  a  nível  local

onde é determinada a classificação e qualificação do uso do solo, bem como a sua execução e

programação. Vem ainda privilegiar a concre8zação da avaliação das polí8cas de planeamento

prevendo  obrigatoriamente  a  fixação  de  indicadores  des8nados  a  sustentar  a  avaliação  e

monitorização dos planos, na base dos quais será jus8ficada a necessidade do recurso à sua

alteração  e  revisão.  Está  ainda  subjacente  a  este  novo  regime  jurídico  a  necessidade  da

garan8a  da  sustentabilidade  na  transformação  do  solo  rús8co  em  urbano,  jus8ficada  por

indicadores demográficos e dos níveis de oferta e procura do solo urbano, contrariando o

crescimento  excessivo  dos  perímetros  urbanos  e  a  especulação  urbanís8ca,  através  da

alteração do estatuto jurídico do solo. 

Tratando-se  de  um  PDM  de  segunda  geração  é  já  um  instrumento  estratégico  de

desenvolvimento e  de ordenamento que não só regula  as intervenções a  levar a  cabo no

território,  no  que  se  refere  à  ocupação,  uso  e  transformação  do  solo,  como  iden8fica

programas de intervenção e um conjunto de medidas ações e projetos, tudo isto orientado no

sen8do dos obje8vos e estratégia aprovados.

O Decreto Regulamentar nº 15/2015 de 19 de Agosto vem definir as regras para uniformização

de critérios para a classificação e qualificação do solo, na sequência da necessária contenção

dos  perímetros  urbanos,  cuja  principal  novidade  é  a  eliminação  da  categoria  de  solo

urbanizável. De acordo com aquele decreto regulamentar, o solo urbano corresponde ao que
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está total ou parcialmente urbanizado ou edificado e, como tal, afeto em plano territorial à

urbanização ou edificação. 

A  LBPPSOTU refere  no  seu  ar8go  82º  que  apenas  se  aplica  aos  planos  que,  estando  em

elaboração  não  tenham  iniciado  o  período  de  discussão  pública  e  que  as  novas  regras

referentes à classificação do solo apenas se aplica aos procedimentos que se iniciem após a

entrada em vigor desse decreto-lei. O PDM de Beja não se enquadrava em nenhuma destas

situações.

O RJIGT, por seu lado, refere no seu ar8go 93º que os planos devem ter um prazo de vigência,

após o que deverão ser revistos ou alterados e que, independentemente deste prazo, devem

ser obrigatoriamente revistos quando a respe8va monitorização e avaliação, consubstanciadas

nos relatórios de estado de ordenamento do território, iden8ficarem níveis de execução e uma

evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais que lhes estão subjacentes,

susceIveis de determinar uma modificação do modelo territorial definido.

O prazo de vigência  do PDM de Beja é de 10 anos após a  data da sua publicação, o que

terminará apenas em 2024.

O ar8go 189º daquele regime jurídico refere a obrigatoriedade de elaboração de 4 em 4 anos

do relatório sobre o estado do ordenamento do território, relatório esse fundamental para

jus8ficar a necessidade de adequação do plano à evolução das condições económicas, sociais e

ambientais  que  determinaram  a  sua  elaboração,  documento  fundamental  para  instruir  o

processo de decisão de revisão do plano.

Independentemente das conclusões desse relatório, o ar8go 199º nº2 refere que os planos

devem, no prazo máximo de cinco anos após a entrada em vigor deste regime jurídico, o que

ocorreu 60 dias após a sua publicação a 14 de maio de 2015, incluir as regras de classificação e

qualificação  nele  previstas,  sob  pena  de  suspensão  das  normas  do  Plano  territorial  que

deveriam ter sido alteradas, não podendo, na área abrangida e enquanto durar a suspensão,

haver  lugar  à  prá8ca  de  quaisquer  atos  ou  operações  que  impliquem  a  ocupação,  uso  e

transformação do solo.

Esta data  limite,  que  corresponderia  a  13 de  Julho  de  2020,  foi,  devido  às  suspensões  e

prorrogações de prazos como consequência da pandemia do COVID-19, alterada para 09 de

Janeiro de 2021, de acordo com o previsto no ar8goº 35D aditado pelo Decreto -Lei 20/2020

de 1 de Maio ao Decreto-Lei nº 10-A/2020 de 13 de Março.

É convicção da equipa técnica da Câmara Municipal que tem acompanhado o PDM de Beja,

cuja úl8ma revisão foi aprovada em 2014, mas anterior à aprovação da lei de bases, que não se

verifica  ser  muito  imperiosa  a  sua  revisão,  pois  não  exis8ram  factos  relevantes  que  o

jus8fiquem,  apenas  se  jus8ficando  por  força  da  lei  e  da  necessidade  de  verificar  a

conformidade com outros planos de nível superior que entretanto entraram em vigor. 

Um destes planos é o Programa Nacional da Polí8ca de Ordenamento do Território, que foi

publicado pela Lei 99/2019 de 05 de setembro, que implicará a sequente revisão do Plano

Regional  de Ordenamento do Território  do Alentejo,  cujas  orientações deverão ser depois

ver8das  no  Plano  Diretor  Municipal  não  sendo  eventualmente  possível  garan8r  neste
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procedimento,  face  aos  prazos  fixados,  a  necessária  coerência  entre  estes  três  níveis  de

planeamento.

Apesar da versão atualmente em vigor do PDM de Beja ser anterior à úl8ma versão do RGIT e

por  isso  se  ter  regido  pelo  anterior  enquadramento  legal,  as  regras  de  classificação  e

qualificação do solo não necessitam de atualizações de relevo, sendo a principal alteração a

efetuar a referente à eliminação da categoria opera8va de “solo urbanizável”.

Por tudo o que foi dito, e porque o ar8go 118º do RJIT refere que “ Os planos intermunicipais e

municipais  são  alterados  em  função  da  evolução  das  condições  ambientais,  económicas,

sociais e culturais que lhes estão subjacentes ou sempre que esta alteração seja necessária, em

resultado da entrada em vigor  de novas leis  ou regulamentos”,  é  necessário  dar início  ao

procedimento de alteração do PDM de Beja.

É neste contexto que se elabora o presente relatório, recorrendo à avaliação dos aspetos que

entendemos ser mais  significa8vos,  através da análise  dos Planos de ordem superior,  que

foram entretanto elaborados, e da nova legislação produzida neste período sobre as matérias

do plano.

ENQUADRAMENTO EM PLANOS DE NÍVEL SUPERIOR

Passamos a analisar a compa8bilização do PDM de Beja, na sua versão atualmente em vigor,

com os planos e programas publicados após 27 de Março de 2014

PNPOT- Programa Nacional da Polí8ca de Ordenamento do Território -

A revisão do PDM de Beja em vigor foi executada em estrito respeito pela estratégia definida

no PNPOT vigente na altura. Analisado o programa agora publicado e apesar de este nível de

planeamento não ter implicações diretas no PDM, constata-se que este úl8mo con8nua a estar

alinhado  com  as  principais  orientações  desse  programa  para  a  organização  do  território

nacional.

Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade - RCM nº55/2018

Define-se como sendo um documento fundamental da prossecução da polí8ca de ambiente e

de  resposta  às  responsabilidades  nacionais  e  internacionais  de  reduzir  a  perda  de

biodiversidade e evidencia três eixos estratégicos;

• Melhorar o estado de conservação do património natural;

• Promover o reconhecimento do valor do património natural;

• Fomentar a apropriação dos valores naturais e da biodiversidade pela sociedade.

Os  obje8vos  específicos  a  a8ngir,  as  medidas  de  concre8zação,  os  indicadores  para

monitorização, assim como as en8dades intervenientes entre outros aspetos, constam num

quadro que sistema8za o propósito a prosseguir até 2030.
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Analisando esta informação, conclui-se que o PDM de Beja está em total concordância com

todos os princípios enunciados e com as medidas em que o Município de Beja pode e deve

contribuir para os obje8vos desta estratégia.

Para além de estarem reguladas as medidas de gestão das áreas da Rede Natura 2000 no

sen8do  da  sua  conservação,  de  acordo  com as  orientações  dadas  na  altura  pelo  ICNF,  a

definição de uma estrutura ecológica municipal,  no espaço urbano e no espaço rural, cujo

obje8vo fundamental  se  centrou na  valorização e  proteção de ecossistemas naturais  e da

paisagem, explicitando os sistemas de suporte da sustentabilidade ambiental do concelho e as

regras  gerais  a  aplicar,  demonstra  claramente  a  importância  que  este  aspeto  teve  na

elaboração do plano.

Refira-se que, entre outros, o plano iden8fica os seguintes obje8vos de ordem estratégica:

a) Preservar e valorizar o património natural e cultural mais marcante da iden8dade do

concelho e afirmar Beja como polo cultural de referência;

b) Minimizar os efeitos ambientais nega8vos inerentes à intensificação do uso do solo;

c) Conservar e contribuir para a conservação da estrutura ecológica nos espaços de uso

extensivo e criar condições para a reposição/conservação da capacidade funcional da

paisagem;

d) Assegurar a gestão e o8mização, no espaço e no tempo, das potencialidades inerentes

ao  aproveitamento  dos  recursos  hídricos  do  concelho  de  Beja,  em  par8cular  do

aquífero dos gabros.

A declaração ambiental do PDM de Beja iden8fica um conjunto de indicadores que permi8rão

contribuir para a monitorização de resultados no âmbito do acompanhamento da aplicação da

estratégia. 

Tendo em conta estes aspetos, considera-se que não haverá necessidade de fazer qualquer

alteração ao Plano para o compa8bilizar com esta estratégia. Numa futura revisão poder-se-ão

aprofundar, eventualmente, alguns aspetos que o plano abordou de forma que se considere

menos precisa,  mas que de momento, por razões de tempo, não exis8rem condições para

abordar com maior rigor, nomeadamente relacionadas com as transformações do solo agrícola

e as prá8cas agrícolas associadas, na perspe8va da conservação dos solos e impactes sobre

aquíferos, referenciados à erosão hídrica e ao uso sustentável de produtos fitofarmacêu8cos.

Plano Estratégico dos Transportes - RCM nº61-A/2015

Este  Plano,  que enquadra os inves8mentos em infraestruturas  de transportes  até  final  de

2020, com base em três obje8vos estratégicos iden8ficados para o horizonte 2014-2020:

• Contribuir para o crescimento económico, apoiando as empresas portuguesas e a criação

de emprego;

• Assegurar a compe88vidade do setor dos transportes e a sua sustentabilidade financeira

para os contribuintes portugueses;

• Promover a coesão social e territorial, assegurando a mobilidade de pessoas e bens em

todo o país e a sustentabilidade ambiental.
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Relatório	de	Fundamentação	da	alteração	do	PDM	de	Beja

Neste plano estão considerados como projetos estruturais para o desenvolvimento do interior

do Pais,  no  que  concerne ao concelho de Beja,  no  setor  rodoviário  o projeto  do IP8,  Sta

Margarida  do  Sado  -  Beja  e  no setor  aéreo e  aeroportuário  o  desenvolvimento  do  Plano

Estratégico da ANA - Desenvolvimento do Aeroporto de Beja de modo a iden8ficar formas de

rentabilizar as infraestruturas do aeroporto. 

No setor ferroviário, foi definido numa matriz de constrangimento com grau de prioridade

moderado e elevado, a eletrificação do troço Casa Branca/Beja.

Tendo  terminado  o  período  a  que  se  refere  este  plano  sem  que  se  8vesse  concre8zado

nenhuma destas intenções, será necessário aguardar pela sua atualização. De qualquer modo

e em termos de planeamento, a acomodação da execução da infraestrutura envolverá, apenas

e em princípio, a definição de um corredor para uma eventual alteração do IP8, que poderá ter

implicações territoriais e de ordenamento, com efeitos sobre as condicionantes e restrições de

u8lidade  pública;  no  entanto,  essa  informação  dependerá  do  projeto  que  ainda  não  está

disponível.

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climá8cas  - RCM nº 56/2015

Iden8fica  um  Quadro  estratégico  para  a  polí8ca  climá8ca  nacional  no  horizonte  2030,

reforçando a aposta no desenvolvimento de uma economia compe88va, resiliente e de baixo

carbono, contribuindo para um novo paradigma de desenvolvimento para Portugal. 

Um  dos  elementos  que  cons8tuem  esse  quadro  estratégico  é  o  plano  nacional  para  as

alterações climá8cas 2020/2030 que se dirige, entre outros, aos setores da administração local

nas  suas  áreas  de  competência  com  implicações  ao  nível  da  implementação  de  polí8cas

públicas de âmbito local que deverão integrar um conjunto de preocupações e procedimentos

que contribuam para assegurar uma trajetória de baixo carbono. 

Neste sen8do, são iden8ficadas polí8cas e medidas para o desenvolvimento de uma economia

de baixo carbono com os menores custos para a economia, promovendo o crescimento e o

emprego.

São vários os domínios em que estas polí8cas e medidas se aplicam no plano da administração

local, destacando-se os transportes e mobilidade, o setor residencial e serviços, o setor de

resíduos e águas residuais, a agricultura, o uso do solo, a gestão dos espaços urbanos, com

vista a assegurar a sustentabilidade ao nível territorial.

No âmbito  do PDM, enquanto instrumento de  estratégia  concelhia  e  de ordenamento do

território, estas preocupações já estão contempladas quando iden8fica como obje8vos da sua

estratégia:

a) Aproveitar  os  recursos  locais  para  produção de energias  renováveis  e  incen8var  a

eficiência energé8ca;

b) Minimizar os efeitos ambientais nega8vos inerentes à intensificação do uso do solo;

c) Promover a qualidade do espaço urbano.
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As medidas propostas para o setor das florestas, no que se refere á redução do número de

incêndios, da área ardida e das emissões provocadas pelos incêndios, estão salvaguardadas

pelo plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, recentemente aprovado, que será

integrado no PDM num processo de alteração.

Sobre os núcleos urbanos, o PDM em vigor já aposta na contenção dos perímetros urbanos,

com  limitação  à  impermeabilização  dos  solos,  apostando  na  reabilitação  urbana  e  na

densificação funcional, enquadramento que será reforçado pela clarificação do regime do solo

através da eliminação da categoria de solo urbanizável no processo de alteração.

Programa Regional  de Ordenamento Florestal  do Alentejo -  Portaria  nº  54/2019 de 11 de

fevereiro

As normas deste programa que condicionam a ocupação, uso e transformação do solo nos

espaços florestais, devem ser obrigatoriamente integradas nos planos territoriais de âmbito

municipal.

Esta integração, a ser necessária, apenas se refle8rá na eventual adequação de normas do

regulamento.

Estratégia para o Turismo - RCM nº134/2017

Este documento iden8fica a estratégia nacional de desenvolvimento do Turismo até 2027. No

entanto, neste capítulo a estratégia municipal foi condicionada, em termos de enquadramento

prá8co  e  em  concreto,  pelas  disposições  norma8vas  do  PROTA,  pelo  que  teremos  que

aguardar pelas orientações daquele plano regional para avaliarmos a necessidade de fazer

alterações ao que está atualmente regulamentado ao nível municipal.

CONCRETIZAÇÃO DO PLANO

Gestão urbanís"ca

Durante  os  6  anos  de  vigência  da  2ª  alteração  do  PDM  de  Beja,  as  alterações  que  se

verificaram  no  território  incidiram  fundamentalmente  no  solo  rús8co,  em  resultado  da

implementação do perímetro  de rega,  associado ao Empreendimento de Fins  Múl8plos de

Alqueva, que conduziu, para além de uma transformação na paisagem e no 8po e natureza de

ocupação cultural do solo, a necessidades edificatórias para instalação de a8vidades de apoio

e complementares à a8vidade agrícola instalada nos espaços regados e na sua envolvente de

proximidade.

Deste modo, essas necessidades edificatórias não se refle8ram na ocupação de espaços nas

áreas consolidadas dos núcleos urbanos espalhados pelo território concelhio, nem tão pouco

pela  ocupação  de áreas  de  expansão previstas,  que em todos foram programadas  para  a

função habitacional e para instalação de a8vidades económicas. 
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 Nas plantas dos perímetros dos aglomerados urbanos das freguesias rurais, anexas a este

relatório,  podem-se  verificar  as  reduzidas  áreas  de  “urbanização  programada”  que  se

concre8zaram, no âmbito das quais, inclusivamente a maioria, foram de inicia8va municipal.

Também no que se refere á cidade de Beja, o cenário não é muito diferente, reflexo da crise no

setor  da  construção  civil,  que  de  início  começava  a  dar  algum  sinal  de  retoma  e  de

desenvolvimento,  entretanto  abrandado  mediante  a  crise  económica  de  natureza,

simultaneamente, estruturante e conjuntural. No entanto, prevê-se que ocorra, de novo um

período de recrudescimento, mesmo que os resultados demográficos sejam para a sub-região

menos  posi8vos,  porque  estes  não  refletem  os  efeitos  de  concentração  funcional  e  de

centralidade  territorial  que,  par8cularmente  a  cidade,  exerce  ao nível  da  atra8vidade  nas

esferas económica e residencial, devido às economias de escala que já comporta, à posição

geográfica que dispõe no âmbito do EFMA e à polarização de serviços.  

Alguns dados sobre procedimentos registados entre a entrada em vigor da 2ª revisão do PDM

e a data atual permi8rão avaliar a dinâmica da gestão urbanís8ca nesse período:

• Nº de alvarás de construção emi8dos-744;

• Nº de pedidos de informação prévia- 337;

• Nº  de  Autorizações  de  u8lização  emi8das  –  465,  das  quais  203  foram  de

habitabilidade;

• Nº de comunicações prévias – 166;

• Nº pedidos de licenciamento – 835.

Não foi emi8do qualquer alvará de loteamento de inicia8va par8cular.

Foram emi8das cer8dões de 7 loteamentos Municipais, sendo que 5 desses loteamentos estão

localizados no espaço inserido no Plano de Urbanização da zona de expansão norte da cidade e

que correspondeu à criação de 35 lotes  para a8vidades económicas,  1 loteamento para a

criação de uma área para comércio/serviços, também na cidade, e 1 loteamento para a criação

de 2 lotes de habitação em Vila Azedo.

Tendo em conta o período temporal a que estes dados dizem respeito, 5 anos e nove meses,

está  bem  patente  a  fragilidade  da  dinâmica,  em termos  urbanís8cos,  que  se  regista  num

concelho  que  abrange  uma  vasta  extensão  de  território  e  inclui,  para  além  da  sede  do

Concelho, 18 núcleos urbanos com relevância significa8va.

Os dados referentes às licenças de u8lização também revelam a importância que outros usos,

nomeadamente associados à exploração do solo rús8co, está a ter em relação à componente

habitacional,  de superação da tendência inicialmente registada, comportando uma posição

rela8va crescente, aduzida pelos impactes de desenvolvimento do EFMA.

Planeamento Urbanís"co

No domínio do planeamento, desenvolveram-se 2 planos de pormenor e está outro em curso,

para implementação de três unidades opera8vas de planeamento e gestão, nomeadamente

Plano de Pormenor do Parque Ambiental do Mon8nho, Plano de Pormenor de Vale de Atum,

Plano de Pormenor das Terras Frias, que seguidamente e de modo sinté8co se descrevem.
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Relatório	de	Fundamentação	da	alteração	do	PDM	de	Beja

Plano de Pormenor do Parque Ambiental do Mon8nho aprovado pela Assembleia Municipal de

Beja,  em  sessão  ordinária  de  22  de  novembro  de  2017,  entrou  em  vigor  por  efeito  da

publicação do Aviso nº 1947/2018 na 2ª série do Diário da República nº 30 de 12 de fevereiro

de 2018.

Este plano foi promovido pela AMALGA, na altura legi8ma proprietária dos prédios incluídos

na  área  de  intervenção  do  plano,  tendo  para  o  efeito  sido  celebrado  um  contrato  para

planeamento entre aquela Associação e o Município de Beja, estabelecendo as obrigações de

ambas as partes e os termos de referência a respeitar na sua elaboração.

A área afeta a este PP está iden8ficada no PDM de Beja como uma Unidade Opera8va de

Planeamento e Gestão (UOPG 9), que abrange os terrenos afetos ao Parque Ambiental do

Mon8nho que deveria  ser desenvolvido através de plano de pormenor que definisse  uma

estrutura urbana que permi8sse a fixação de novas a8vidades industriais inseridas na fileira do

ambiente, bem como a expansão das áreas dos aterros sanitários, a dotação de a8vidades de

apoio  às  unidades  industriais  e  de  infraestruturas  e  a  ar8culação  destas  com a  paisagem

envolvente.

Plano de Pormenor de Vale de Atum - aprovado pela Assembleia Municipal de Beja em sessão

ordinária de 25 de fevereiro de 2019 e entrou em vigor por efeito da publicação do Aviso nº

6279/2019 de 5 de abril.

A área afeta a este PP está iden8ficada no PDM de Beja como uma Unidade Opera8va de

Planeamento e Gestão (UOPG 5) que corresponde a uma zona já consolidada da cidade de

Beja,  atravessada  pelo  IP2,  que ao ser  integrada  no  perímetro  urbano  necessitava de  ver

reequacionada a  acessibilidade a instalações existentes e  a  futuras,  eliminando os  acessos

diretos de cada uma dessas a8vidades a essa infraestrutura rodoviária.

Plano de Pormenor das Terras Frias - Plano em curso por deliberação de Câmara Municipal de

21 de  Agosto  de 2019 e  publicada  no  aviso  nº  14858/2029, na 2ª  série  do  DR de  24 de

setembro. 

A área afeta a este PP está iden8ficada no PDM de Beja como uma Unidade Opera8va de

Planeamento e Gestão (UOPG 4) que corresponde a uma zona a nascente do IP2, onde se

encontram instaladas a8vidades económicas  que jus8ficam a sua integração no perímetro

urbano, com acessibilidades a necessitar de estruturação de modo a eliminar acessos diretos a

essa infraestrutura rodoviária.
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Planeamento no espaço rús"co

As  intervenções  no  espaço  rús8co  que  necessitavam  de  estabelecer  a  aproximação  às

orientações do PDM em função de escalas adequadas aos projetos de inves8mento e de ser

efetuada a análise de impactos a vários níveis das soluções propostas, de modo a garan8r a

sua  compa8bilização  com  as  estratégias  de  ordenamento  e  de  desenvolvimento  nacional,

regional e local, tendo sido enquadradas em Planos de Intervenção em Espaço Rús8co (PIER)

que se encontram em diversos estados de desenvolvimento.

PIER da Malhadinha aprovado pela Assembleia Municipal de Beja, em sessão ordinária de 22

de novembro de 2017, entrou em vigor por efeito da publicação do Aviso nº 1947/2018, na 2ª

série do Diário da República nº 30 de 12 de fevereiro de 2018.

Este  plano foi  promovido por  HERDADE DA MALHADINHA NOVA,  SOCIEDADE AGRICOLA E

TURISTICA SA, na altura legi8ma proprietária dos prédios incluídos na área de intervenção do

plano,  tendo  para  o  efeito  sido  celebrado  um  contrato  para  planeamento  entre  aquela

sociedade e o Município de Beja, estabelecendo as obrigações de ambas as partes e os termos

de referência a respeitar na sua elaboração.

O projeto da Herdade da Malhadinha Nova começou em 1998 num cenário de dificuldades

caraterizado pela escassez de água, solos pobres, isolamento social, escassez de mão-de-obra

e construções abandonadas.

No entanto, o projeto foi desenvolvido numa zona com potencial natural único apresentando,

na altura da elaboração do PIER, já um cenário oposto com áreas revitalizadas e produ8vas.

Trata-se de um projeto integrado onde se desenvolvem as a8vidades agrícolas, de produção

de vinho, de azeite, de pecuária e serviços turís8cos de fruição do território, de restauração e

hotelaria.

Na área do vinho, a sua principal a8vidade, medidas como a colheita anual, plantação de vinha

com variedades autóctones, a u8lização de métodos tradicionais que exigem mais tempo, mais

mão-de-obra  e  custos,  a  u8lização  de  barricas  de  carvalho  francês  novo  todos  os  anos,

permi8ram alcançar a qualidade pretendida e notoriedade no exterior, em diversos mercados. 

Completando a a8vidade agrícola, a a8vidade turís8ca, 1 hotel e 1 restaurante, disponibiliza,

para além do alojamento e refeições, experiências que dão a conhecer as herdades, as suas

a8vidades agrícolas, a região, os patrimónios natural e construído e costumes presentes no

território.

O  PIER  teve  como  obje8vo,  potenciar  as  a8vidades  agrícolas  e  turís8cas  já  existentes  na

herdade e associar às infraestruturas existentes de produção de vinho e de azeite, da adega,

do  turismo  e  de  outras  a8vidades  um novo  e  atualizado  conjunto de  infraestruturas  que

permitem dar con8nuidade ao seu desenvolvimento.

A criação e a definição das condições necessárias para incrementar a viabilidade económica da

exploração agrícola e turís8ca já alcançada, assegurarão o desenvolvimento e ordenamento
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agrícola numa perspe8va integrada, respeitando a biodiversidade existente e as caracterís8cas

naturais  das  herdades,  mantendo  inclusivamente  uma  pauta  edifica8va  enraizada  na

arquitetura popular e rural da região.

Com a o8mização da a8vidade agrícola e turís8ca será possível a criação de novos postos de

trabalho que conduzirão à fixação dos funcionários  com residência permanente na região,

contribuindo para o consequente dinamismo populacional que se espera vir a cons8tuir um

pressuposto para o desenvolvimento da região, ao mesmo tempo que se ordena e potencia a

valorização  ambiental  e  paisagís8ca  da  intervenção,  regulando  as  novas  construções,  a

requalificação das existentes e a implantação de novas infraestruturas.

PIER de Vale Travassos - aprovado pela Assembleia Municipal de Beja, em sessão ordinária de

22 de novembro de 2017, entrou em vigor por efeito da publicação do Aviso nº 1947/2018, na

2ª série do Diário da República nº 30 de 12 de Fevereiro de 2018.

Este  plano  foi  promovido  pela  TERRAS  DE AZEITE  Lda,  na  altura  legi8ma proprietária  dos

prédios incluídos na área de intervenção do plano, tendo para o efeito sido celebrado um

contrato  para  planeamento entre  o  proprietário  e  o  Município  de Beja,  estabelecendo as

obrigações de ambas as partes e os termos de referência a respeitar na sua elaboração.

O projeto das Terras de Azeite pretende dar corpo ao crescimento económico que a empresa

tem vindo a ter no desenvolvimento de a8vidades ligadas à produção de azeite e de azeitona

de mesa.  Para o  efeito,  pretendia  a  empresa construir  no imediato  um lagar  de azeite  e

armazéns de apoio que permi8rão criar 12 postos de trabalho permanentes e cerca de 60

sazonalmente.

As unidades de transformação da matéria-prima projetadas, pretendem responder a uma área

de produção superior à área da propriedade referenciada, tendo a opção de localização sido

tomada de modo a permi8r racionalizar recursos.

Verifica-se ainda a existência de um assento de lavoura nessa propriedade, com edificações

que será necessário regularizar e cuja área já excede a capacidade de edificação do prédio

rús8co em causa, de acordo com o que está definido no PDM.

A constatação da necessidade de aumento imediato da área de edificação para construção de

instalações  de  acondicionamento/armazenamento  de  matéria-prima  e  o  facto  de  o  grupo

empresarial estar em fase de crescimento económico, com perspe8vas futuras de desenvolver

outros  projetos,  tornou  fundamental  que  fossem  avaliadas  e  definidas  as  condições

necessárias para garan8r que a con8nuidade da viabilidade económica deste empreendimento

fosse compaIvel com o desenvolvimento do ordenamento do território, de acordo com os

princípios do PDM. Neste âmbito, destaca-se a afirmação da centralidade daquele espaço rural

no conjunto das a8vidades do grupo,  com sediação em diversos  concelhos limítrofes,  que

contribuirão para o reforço da capacidade de transformação de matéria-prima e incorporação

de  valor  acrescentado  à  produção  no  Concelho,  cons8tuindo  esta  determinação  um

pressuposto estratégico previsto no PDM de Beja.
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PIER da Mingorra  - aprovado pela Assembleia Municipal de Beja, em sessão ordinária de 28 de

novembro de 2020, entrou em vigor por efeito da publicação do Aviso nº 20985/2020 na 2ª

série do Diário da República nº 250 de 28 de Dezembro de 2020.

Este plano foi promovido pela Henrique Joe de LA POENTE SANCHO UVA, legi8mo proprietário

dos prédios incluídos na área de intervenção do plano, tendo para o efeito sido celebrado um

contrato  para  planeamento entre  o  proprietário  e  o  Município  de Beja,  estabelecendo as

obrigações de ambas as partes e os termos de referência a respeitar na sua elaboração.

O projeto Henrique Uva iniciou-se em 1981, tendo evoluído ao longo dos anos, até ao conjunto

de herdades que cons8tui hoje parte do património da GESTIUVA, consubstanciando neste

projeto integrado várias culturas tais como a vinha e o olival, com desenvolvimento da adega e

produção  de  vinhos,  azeitona  e  respe8vo  lagar,  mais  recentemente  uma  vasta  área  de

amendoal, áreas de florestação, entre outras.

A  par  destas,  foram-se  desenvolvendo  a8vidades  complementares  como  a  exploração

cinegé8ca, a pesca e a exploração turís8ca.

Após 36 anos de experiência, colocou-se o desafio de desenvolver uma solução equilibrada e

sustentável para todo o conjunto, onde se prevê a alteração da área de vinha, a ampliação da

área afeta ao turismo existente, a ampliação da adega e instalações complementares, bem

como a construção de novos apoios à exploração agrícola, num quadro de desenvolvimento

sustentável.

O PIER define as condições necessárias à con8nuidade da viabilidade económica da exploração

agrícola e turís8ca já alcançada, assegurando o ordenamento do território de forma integrada,

respeitando a biodiversidade existente e as caracterís8cas naturais da herdade, ordenando e

potenciando  a  valorização  ambiental  e  paisagís8ca  da  intervenção,  regulando  as  novas

construções, a requalificação das existentes e a implantação de novas infraestruturas.

PIER da Fonte dos Frades - aprovado pela Assembleia Municipal de Beja, em sessão ordinária

de  28  de  novembro  de  2020,  entrou  em  vigor  por  efeito  da  publicação  do  Aviso  nº

21027/2020, na 2ª série do Diário da República nº 251 de 29de Dezembro de 2020.

Este  plano  foi  promovido por  DE PRADO PORTUGAL  SA,  legi8ma proprietária  dos  prédios

incluídos na área de intervenção do plano, tendo para o efeito sido celebrado um contrato

para planeamento entre aquele grupo empresarial e o Município de Beja, estabelecendo as

obrigações de ambas as partes e os termos de referência a respeitar na sua elaboração.

O projeto desenvolvido na Fonte dos Frades iniciou-se em 2003 e evoluiu ao longo dos anos,

desenvolvendo um conjunto diversificado  de  a8vidades  no âmbito  do  setor  primário,  que

envolve essencialmente a produção de azeite, de azeitona de mesa e mais recentemente a

produção de amêndoa.
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A opção de localização das unidades de transformação da matéria-prima numa área central e

concentrada foi tomada de modo a racionalizar recursos.

O desenvolvimento deste processo ocorreu, em grande parte,  na vigência da 1ª versão do

PDM que permi8a, nestas áreas agrícolas, adotar índices e áreas superiores à estabelecidas no

Plano, para esta categoria de espaço, desde que fosse reconhecido o interesse municipal dos

projetos a realizar.

Alguns inves8mentos, já na vigência da revisão do PDM, aconteceram na sequência de dar

con8nuidade a este processo.

Quando se iniciou o PIER, a empresa empregava um total de 299 trabalhadores e previa que a

expansão e o8mização das a8vidades permi8ssem, em 5 anos, aumentar em 30%, o número

de postos de trabalho associados a este projeto.

A constatação da necessidade de aumento imediato da área de edificação para construção de

instalações  para  acondicionamento/armazenamento  de  matéria-prima,  com  perspe8vas

futuras de desenvolver novos projetos, tornou fundamental que fossem avaliadas e definidas

as condições necessárias  para garan8r que o empreendimento, analisado de forma global,

procede-se à integração das valências já existentes,  associando-as  às atuais  perspe8vas de

desenvolvimento,  com vista  a  reforçar  e  a  dar  con8nuidade  à  viabilidade  económica,  em

termos que assegure a necessária compa8bilidade com os princípios do PDM.

PIER da Vila Galé - aprovado pela Assembleia Municipal de Beja, em sessão ordinária de 28 de

novembro de 2020, entrou em vigor por efeito da publicação do Aviso nº 20854/2020, na

2ªsérie do Diário da República nº 249 de 24 de Dezembro de 2020.

Este plano foi promovido por VILA GALÉ SA, legi8ma proprietária do prédio incluído na área de

intervenção do plano, tendo para o efeito sido celebrado um contrato para planeamento entre

o aquela sociedade e o Município de Beja, estabelecendo as obrigações de ambas as partes e

os termos de referência a respeitar na sua elaboração

Este Plano enquadra a construção de um empreendimento turís8co sob a forma de NDT, o

Hotel  Vila  Galé-Santa  Vitória,  a  desenvolver  em  duas  fases.  Este  projeto  insere-se  no

aprofundamento de um novo conceito a desenvolver pelo Grupo, orientado para a exploração

de  um  segmento  ligado  à  hotelaria  e  à  fruição  territorial  des8nada  a  casais  jovens  com

crianças, ou a acompanhantes e respe8vas crianças. Para além das experiências associadas às

a8vidades  agrícolas  e  silvestres,  estão  previstas  a8vidades  ligadas  à  observação  de  aves,

definida a par8r de percursos e locais específicos, dada a sensibilidade do espaço, pois uma

área significa8va integra a ZPE de Castro Verde. O programa do inves8mento prevê igualmente

equipamento de diversão adequado à fruição por crianças, por outro lado, as infraestruturas e

equipamentos  de  outros  polos  de  animação  turís8ca  localizados  na  Freguesia,  e  que  são

propriedade do Grupo, também são adstritos a este projeto, como meios complementares de

animação turís8ca. Deste modo, o projeto de inves8mento visa contribuir para a diversificação

de  a8vidades,  reforço  e  consolidação  dos  níveis  de  sustentabilidade  económica  do  grupo
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empresarial, em estreita observância com as boas prá8cas ambientais exigidas para o espaço

de intervenção do projeto.

PIER do Telheiro - plano em curso por deliberação da Câmara Municipal de 2 de Abril de 2018,

publicado no DR pelo aviso 6990 de 18 de Abril de 2019.

Este  plano  está  a  ser  promovido  por  HERDADE  DA  PASMARIA  Lda,  VAU  TURISMO  DO

GUADIANA,Lda  e  HERDADE  DO  MONTE  DO  VAU,Lda  legi8mas  proprietárias  dos  prédios

incluídos na área de intervenção do plano, tendo para o efeito sido celebrado um contrato

para  planeamento  entre  aquelas  sociedades  e  o  Município  de  Beja,  estabelecendo  as

obrigações de ambas as partes e os termos de referência a respeitar na sua elaboração

Este  Plano pretende enquadrar  um projeto  de  desenvolvimento das  a8vidades agrícolas  e

agroflorestais, que visa a valorização dos espaços abrangidos e o correto ordenamento das

áreas  envolventes  com  impacto  na  salvaguarda  do  património  rural  existente,  aliado  à

implementação da a8vidade turís8ca cujo inves8mento está es8mado em cerca de 6 milhões

de euros e a criação de 6 a 10 postos de trabalho fixos e 30 a 40 postos de trabalho variáveis.

PIER da Navarra - plano em curso por deliberação de câmara de 8 de Abril de 2020, publicado

no aviso 8039/2020 na 2ª série do DR de 22 de Maio

Este plano está a ser promovido pela JPTREH (JUSHI), legi8ma representante dos proprietários

do prédio incluído na área de intervenção do plano, tendo para o efeito sido celebrado um

contrato para planeamento entre aquela empresa e o Município de Beja, estabelecendo as

obrigações de ambas as partes.

O plano pretende vir a dar corpo ao crescimento económico que a empresa tem vindo a ter no

desenvolvimento de a8vidades ligadas ao cul8vo, à produção e transformação da cannabis e

do cânhamo para fins medicinais e recrea8vos. Para o efeito, pretende a empresa construir no

imediato  estufas  e  armazéns  de  apoio  e  ediWcios  para  instalação  de  a8vidades

complementares que permi8rão criar 135 postos de trabalho permanentes.

PIER da Figueirinha - plano em curso por deliberação de câmara de 16 de outubro de 2019,

publicada no aviso 17937/2019 na 2ª série do DR de 12 de Novembro.

Este  plano  foi  promovido  pela  SOCIEDADE  AGRICOLA  MONTE  NOVO  E  FIGUEIRINHA,Lda

legi8ma proprietária do prédio incluído na área de intervenção do plano, tendo para o efeito

sido celebrado um contrato para planeamento entre aquela sociedade e o Município de Beja,

estabelecendo as obrigações de ambas as partes e os termos de referência a respeitar na sua

elaboração.

Este Plano pretende enquadrar um inves8mento que potencie a gestão sustentável do espaço

rural e dos recursos naturais, a economia e o emprego, potenciando oportunidades de fixação
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das populações nas áreas rurais, apostando num projeto de desenvolvimento e ampliação da

a8vidade existente ligada à produção de vinho, azeite e amêndoa, prevendo-se o aumento dos

postos de trabalho existentes e a adequação das instalações à receção de grupos de turistas

maioritariamente internacionais.

Reabilitação urbana

No que se refere à área urbana da cidade, a concre8zação do plano centrou-se na reabilitação

urbana,  tendo  sido  iden8ficadas  7  áreas  de  reabilitação  urbana  com  obje8vos  diversos  e

desenvolvidos 6 programas estratégicos para operações de reabilitação urbana sistemá8cas,

em que a CM se assume como en8dade gestora.

ORU do Centro Histórico - aprovado pela Assembleia Municipal de Beja, em sessão ordinária

de 26 de setembro de 2016, entrou em vigor por efeito da publicação do Aviso nº 12453/2016,

na 2ª série do Diário da República de 11 de outubro.

Este programa estratégico de reabilitação urbana abrange uma área de reabilitação urbana

aprovada pela Assembleia Municipal de Beja, em sessão ordinária de 18 de novembro de 2013,

entrou em vigor por efeito da publicação do Aviso nº 14899/2013, na 2ª série do Diário da

República de 4 de dezembro. 

A definição da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Beja teve como critério a

centralidade no aglomerado urbano, a existência de instrumentos de planeamento (Plano de

Urbanização e dois Planos de Pormenor), o valor patrimonial, a localização atual e potencial de

ins8tuições,  serviços  e  comércio,  mas  onde  é  possível  iden8ficar  zonas  com  vocação

habitacional que se deseja variada e para des8natários diversificados, e onde estão projetados

e em curso importantes inves8mentos que reúnem condições para potenciar outras operações

de regeneração urbana.

Na área proposta podemos ainda iden8ficar zonas com caracterís8cas dis8ntas e dinâmicas

próprias  que  jus8ficam,  no  nosso  entender,  a  delimitação  de  unidades  de  execução  que

permi8rá recorrer, em cada uma delas, a modalidades específicas de execução das operações

propostas.

Iden8ficaram-se assim três unidades de intervenção, UI1 da Alta de Beja; UI2 da Baixa de Beja

e UI3 da Mouraria,  que no seu conjunto corresponde à ARU proposta e cuja con8nuidade

territorial nos permite dar coerência à intervenção e resposta às recomendações expressas no

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana.

Caracterís8cas gerais das UI da ARU

Área - ha Nº edifícios Nº habitações Nº Comércios Nº serviços

UI1 11,85 279 355 142 82

UI2  2,34  81  79  82 60

UI3  1,34 118 129    2  - 

ARU 15,53 479 563 226 142
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Para  tal,  foi  desenvolvido  um programa de  ação  que  iden8ficou  um  conjunto  de  ações

ar8culadas no sen8do dos obje8vos gerais a aplicar à área de intervenção:

1. Qualificar e reforçar o valor patrimonial e cultural;

2. Es8mular a função residencial;

3. Reforçar a funcionalidade turís8ca;

4. Melhorar a qualidade urbana e ambiental;

5. Potenciar os valores patrimoniais.

Este programa definiu, a par8r dos obje8vos gerais iden8ficados para cada área delimitada, as

metas a alcançar e prazos para a sua execução faseada, quer no que respeita a inves8mentos

públicos, quer em relação a inves8mentos privados na reabilitação do edificado.

Por  outro  lado,  há  que  dar  especial  atenção  à  reabilitação  do  espaço  urbano  e  das

infraestruturas urbanas, à qualificação do ambiente urbano, à qualificação de equipamentos

de  usufruto  de  residentes  e  visitantes,  à  promoção  da  acessibilidade e  à  salvaguarda  do

património

Em síntese, as opções iden8ficadas permi8rão iden8ficar uma estratégia de desenvolvimento

do  centro  histórico  de  Beja,  na  perspe8va  da  promoção  da  mobilidade  e  acessibilidade

inclusivas e do estudo de estratégia para a u8lização sustentável do património edificado, com

vista à dinamização daquele espaço da cidade.

ORU do Centro Histórico II - aprovado pela Assembleia Municipal de Beja, em sessão ordinária

de 24 de abril de 2018, entrou em vigor por efeito da publicação do Aviso nº 6321/2018, na 2ª

série do Diário da República de 14 de maio.

Este programa estratégico de reabilitação urbana abrange uma área de reabilitação urbana

aprovada pela Assembleia Municipal de Beja, em sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2018,

entrou em vigor por efeito da publicação do Aviso nº 3331/2017, na 2ª série do Diário da

República de 13 de março. 

A definição da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Beja II teve como critério

reforçar os níveis de complementaridade funcional e de ordenamento com a área central já

delimitada, como Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico, de modo a abranger com

esta  figura  toda  o  Centro  Histórico,  enquanto  área  de  intervenção  do  Plano  Parcial  de

Urbanização para o Núcleo Central Histórico da Cidade de Beja, permi8ndo dar con8nuidade e

coerência à estratégia para aquela área central com a operação de reabilitação urbana em

curso. 

O limite a noroeste inclui um quarteirão que está fora da área definida como Centro Histórico,

pois o critério de delimitação foi também incluir as vias pertencentes à rede viária principal e

que cons8tuem uma circular fechada em torno do Centro Histórico, permi8ndo assegurar a

mobilidade entre várias zonas da cidade e a ligação à rede local na zona histórica, de modo
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mais condicionado. A garan8a da qualidade desta “circular” é fundamental para a melhoria da

acessibilidade a esta zona da cidade.

Caracterís8cas gerais da ARU

Área - ha Nº

EdiWcios

Nº

Habitações 

Nº

Comércios

Nº

Serviços

Nº

Armazéns

Nº

Industrias

ARU 43,53 1305 1720 353 167 122 4

Os obje8vos gerais  iden8ficados foram os mesmos que para a ORU do Centro Histórico e

foram iden8ficadas as seguintes ações estruturantes para a8ngir esses obje8vo.

1. Reabilitação no edificado

A ar8culação entre  a  regeneração  urbana  e  a  revitalização  económica  e  social  passa pela

iden8ficação de projetos estruturantes para o desenvolvimento desta área da cidade.

A existência de ediWcios degradados e principalmente o facto de exis8rem muitos ediWcios

devolutos  será  necessariamente  encarados  como  uma  oportunidade  quando  se  trata  de

refle8r  sobre  novos  usos  e  funcionalidades  adequados  à  vocação  definida  para  o  Centro

Histórico.

A  recuperação  do  património  edificado  pertencente  ao  Município  para  u8lizações  que  se

afigurem viáveis e sustentáveis, promovendo a ar8culação entre património, história e cultura,

cons8tuem-se  como  projetos  estruturantes  ao  nível  da  intervenção  urbana  ao  serviço  da

economia local e do turismo, tendo como ancora o património.

Como exemplos de intervenções,  a curto prazo e em coerência  com a estratégia  definida,

refira-se as programadas para a Biblioteca, o Mercado Municipal e para o Castelo.

2. Intervenção no espaço público

A defesa e valorização do espaço público serão conseguidas através da sua requalificação e

reestruturação na perspe8va de selecionar os locais e promover a sua preparação e adequação

à fruição inclusiva e socialmente sustentável, preservando as caracterís8cas morfológicas de

ambiente e imagem urbana, nomeadamente as qualificadoras das caracterís8cas do sí8o.

Pretende-se conferir eficácia e coesão a ações já efetuadas e perspe8var outras, tanto nesta

área de intervenção, como na área de intervenção da ORU do Centro Histórico 1.

3. Intervenções executadas

Entre as ações já concre8zadas recentemente nesta área, refere-se a requalificação da Rua

General Teófilo da Trindade que é uma das artérias mais movimentadas da cidade de Beja.

A empreitada de requalificação promoveu uma intervenção urbanís8ca criando alterna8vas

para uma melhor e mais cómoda u8lização para todos, pela remodelação de infraestruturas e

pavimentação  e  criação  de  bolsas  de  estacionamento,  de  forma  a  libertar  os  passeios  e

disponibilizá-los aos peões.
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Outra  intervenção  concre8zada  e  digna  de  registo  por  se  tratar  de  parte  de  um  projeto

integrado mais  alargado, foi  a reabilitação efetuada no troço da muralha entre o largo do

Terreirinho das Peças e o miradouro, reabilitando o monumento e qualificando o seu espaço

envolvente, numa ação concertada entre a Câmara Municipal, a Direção Regional de Cultura

do Alentejo e a Direção Geral do Tesouro e Finanças que a financiou.

ORU do Bairro Social - aprovada pela Assembleia Municipal de Beja, em sessão ordinária de 21

de fevereiro de 2017, entrou em vigor por efeito da publicação do Aviso nº 2619/2017, na 2ª

série do Diário da República de 14 de março.

A  delimitação  da  Área  de  Reabilitação  Urbana  do  Bairro  Social  de  Beja  foi  aprovada  por

deliberação da Assembleia Municipal de Beja, sob proposta da Câmara Municipal, ao abrigo do

disposto no Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei nº 32/2012, de 14 de

agosto, que estabelece o Regime Jurídico da Reabilitação urbana (RJRU), na sessão ordinária

de 25 de fevereiro de 2014, e publicada na 2ª Série do Diário da República nº 45, de 5 de

março de 2014 (Aviso nº 3298/2014).

A Área de Reabilitação Urbana do Bairro Social de Beja corresponde a uma área de intervenção

de cerca de 4,6ha. Engloba todo o edificado correspondente ao conhecido Bairro Social - Beja

II, num total de 38 ediWcios e ainda mais 12 ediWcios, incluídos pela sua localização e relação de

proximidade com o bairro, assim como as áreas sobrantes que não estão ocupadas, tendo por

isso uma par8cipação importante na imagem da cidade. 

A unidade formal e a qualidade da sua arquitetura original aconselham a que se intervenha na

reabilitação e conservação do edificado e dos espaços exteriores envolventes. 

Dos 339 fogos propriedade da autarquia, 111 localizam-se neste Bairro e representam cerca de

40% dos fogos totais dos mesmos. A Câmara Municipal é ainda proprietária de 21 das 33

frações não habitacionais existentes e dos terrenos sobrantes na área proposta como área de

reabilitação urbana.

Na  área  proposta  para  esta  operação  de  reabilitação  urbana  verifica-se  a  existência  de

intervenções  recentemente  executadas  e  programadas,  de  inicia8va  Municipal,  que

complementadas com outras em fase de projeto, permi8rão dar importante contributo para a

requalificação desta área da cidade.

Caracterís8cas gerais da ARU

Área - ha Nº ediWcios Nº habitações Nº frações n/hab

ARU 4,6 50 303 36

A regeneração urbana em territórios que enfrentam problemas socioeconómicos, como o caso

concreto do Bairro Beja II, iden8ficado como Comunidade Desfavorecida, no âmbito do PAICD

e PEDU, assenta em estratégias mul8dimensionais, compostas por ações de carácter Wsico,

fundamentais para a melhoria da qualidade do espaço habitacional e urbano, mas também por
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ações  de  promoção  de  desenvolvimento  social.  A  conjugação  deste  8po  de  intervenção

integrada potencia processos de desenvolvimento urbano e de coesão social. 

É neste contexto que se promove a intervenção no Bairro Beja II, visando a implementação de

operações de regeneração urbana, com vista à melhoria da habitabilidade e qualidade dos

espaços públicos. 

A operação de reabilitação urbana consubstancia-se num conjunto de ações ar8culadas no

sen8do dos obje8vos gerais a aplicar à área de intervenção:

1. Adequar o alojamento às especificidades dos agregados familiares;

2. Promover a reabilitação geral do edificado;

3. Es8mular a gestão par8cipada e responsável do edificado;

4. Melhorar a qualidade urbana e ambiental; 

5. Criar espaços de equipamento, recreio e lazer. 

ORU da Rua da Lavoura - aprovada pela Assembleia Municipal de Beja, em sessão ordinária de

24 de setembro de 2019, entrou em vigor por efeito da publicação do Aviso nº 16147/2019, na

2ª série do Diário da República de 10 de outubro.

A delimitação da ARU da Rua da Lavoura foi aprovada pela Assembleia Municipal, em 28 de

setembro de 2015, e publicada em Aviso n.º 11433/2015, DR II Série n.º 195 de 06 de outubro

de  2015,  tendo  sofrido  duas  alterações.  Em  26  de  setembro  de  2016  foi  aprovada  a  1ª

alteração pela Assembleia Municipal, publicada no Aviso n.º 12291/2016, DR II Série n.º 193,

de 7 de outubro de 2017.  A 2ª  alteração foi  aprovada em 13 de  setembro de 2017 pela

Assembleia  Municipal,  publicada  no  Aviso  n.º  11356/2017,  DR  II  Série  n.º  188,  de  28  de

setembro de 2017. 

Corresponde  a  uma  área  urbana  degradada  situada  numa  zona  urbana  consolidada,

classificada na planta de ordenamento da cidade de Beja como área de a8vidades económicas

em espaço urbanizado e compreende uma faixa de terreno com cerca de 10,48ha, entre esta

rua e as infraestruturas ferroviárias adjacentes, desde o Largo da Estação de Caminho de Ferro

até ao IP8, prolongando-se ainda em 300m para norte deste.

Com a  diminuição  da  a8vidade  relacionada  com  o  transporte  ferroviário,  que  conduziu  à

desa8vação de algumas a8vidades económicas existentes na área iden8ficada, assim como da

função  residencial  relacionada  com  "casas  de  função"  da  en8dade  que  geria  aquela

infraestrutura,  verificou-se  uma  descaracterização  e  "abandono"  desta  área  de  caráter

industrial,  cuja regeneração é urgente equacionar,  pretendendo-se agora a recuperação de

estruturas representa8vas,  a  criação de novas acessibilidades e a requalificação do espaço

urbano. 

A definição da Área de Reabilitação Urbana da Rua da Lavoura teve como critério a integração

de quarteirões situados entre a  Rua da Lavoura e  o Largo da Estação e as infraestruturas

ferroviárias associadas, incluindo áreas significa8vas de propriedade pública e municipal, cuja

reabilitação permi8rá dar um contributo importante para a revitalização da área iden8ficada,

Dezembro	de	2020 Página	18
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atraindo e incen8vando o inves8mento privado e dinamizando a economia local e a melhoria

da qualidade urbana deste setor da cidade.

Esteve também presente nos critérios desta delimitação a inclusão da via adjacente, a Rua da

Lavoura,  pertencente à  rede viária  principal  que,  completada com as  vias  projetadas para

criação de nova acessibilidade  à  zona industrial  a  Norte,  permi8rá assegurar  a mobilidade

entre  outras  zonas  da  cidade  des8nadas  a  a8vidades  económicas  adjacentes,  e  que

atualmente só é possível através do IP8 e da rede local.

 A garan8a da qualidade desta via é fundamental para a melhoria da acessibilidade na cidade.

Caracterís8cas gerais da ARU da Rua da Lavoura

Área - ha Nº

ediWcios

Nº

habitações

Nº

Comércios

Nº serviços Nº

armazéns

Nº

Indústrias

ARU 10,48 90 66 9 8 23 3

A ar8culação entre  a  regeneração  urbana  e  a  revitalização  económica  e  social  passa pela

iden8ficação de projetos estruturantes para o desenvolvimento desta área da cidade nos quais

assenta a estratégia desta intervenção:

1. Reabilitação de edificado, sendo a recuperação do edificado propriedade do município

(moinhos de Santa Iria e abegoaria), um dos projetos estruturantes ao nível da 

intervenção urbana ao serviço da economia local;

2. Requalificação urbanís8ca do Largo da Estação;

3. Requalificação da Rua da Lavoura - Intervenção concluída.

ORU do Bairro de S. Miguel à Estrada da Carocha - aprovado pela Assembleia Municipal de

Beja, em sessão ordinária de 22 de junho de 2020, entrou em vigor por efeito da publicação do

Aviso nº 10277/2020, na 2ª série do Diário da República de 10 de julho.

Este programa estratégico de reabilitação urbana abrange uma área de reabilitação urbana

aprovada pela Assembleia Municipal de Beja, em sessão ordinária de 13 de setembro de 2017,

entrou em vigor por efeito da publicação do Aviso nº 11355/2017 na 2ª série do Diário da

República de 28 de setembro. 

A definição desta área de reabilitação urbana teve como critério territorial a inclusão do Bairro

de S.  Miguel  -  componente residencial  e espaço de a8vidades económicas,  os  espaços de

a8vidades económicas do Bairro de S. Miguel à Estrada da Carocha e as áreas envolventes a

afetar à u8lização cole8va (espaços verdes de lazer e instalação de equipamentos) e ainda a

área onde será inserida a travessia superior à linha do Alentejo.

Esta delimitação teve os seguintes pressupostos:

• Unidade  territorial  baseada  em relações  profundas  de  coexistência  e  de  vivências

comuns  de décadas,  independentemente das  diferenças  funcionais,  que concedem

uma iden8dade própria ao espaço em causa;
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• Par8lha de problemas comuns associados à qualificação urbana e ao acesso a bens e

serviços urbanos de qualidade;

• Incen8vo  à  capacidade  intrínseca  evidenciada  pela  comunidade  local  de  lidar,  de

forma autónoma e voluntariosa, proporcionando uma intervenção global e integrada,

da parte dos poderes públicos, que alavanquem a reabilitação global, como meio de

reforçar  os padrões  de qualidade  das  edificações,  residências,  pavilhões e  espaços

exteriores;

• Criação de massa cri8ca no processo de transformação urbana,  que sustente uma

dinâmica de reabilitação e qualificação consistente e com impacte no espaço local e

envolvente;

• Quebra de isolamento Wsico e de depreciação global do espaço por parte de outras

áreas da cidade, resultante da criação de um novo contexto de relação urbana com o

exterior;

• Melhoria da imagem do Bairro e das suas infraestruturas como reforço da autoes8ma,

enquanto requisito essencial para o aprofundamento dos níveis de coesão urbana que

se pretende para a cidade.

Quando esta ARU foi delimitada iden8ficaram-se as seguintes caracterís8cas gerais da sua área

de intervenção:

Area (ha) ediWcios Fogos comércios serviços industrias armazéns

34,05 74 42 11 4 2 7

A área de intervenção desta operação situa-se incluída no espaço urbano e envolve três zonas

dis8ntas,  cons8tuídas  por  ocupações  com  funcionalidades  urbanís8cas  diversas,  mas

integradas por uma relação territorial e um contexto de assentamento, com aspetos essenciais

de  ordenamento,  par8lhados  por  um  percurso  de  implantação  comum,  onde  emergiram

problemá8cas urbanas que afetaram globalmente a ocupação ao nível, quer da construção

com finalidade residencial, quer da instalação de a8vidades socio económicas.

Apesar  de  se  tratar  de  uma  zona  de  a8vidades  económicas,  verifica-se  uma  significa8va

incidência da função residencial (49%). Esta situação será completamente rever8da quando as

áreas de expansão, nomeadamente as de inicia8va municipal, es8verem ocupadas.

Apenas  3% dos  ediWcios  estão  devolutos,  o  que  nos  permite  confirmar  a  necessidade  de

desenvolvimento das áreas de expansão, o que ficou bem patente, quando da recente adesão

à inicia8va municipal de alienação de lotes.

Genericamente o estado de conservação dos ediWcios é razoável, situação que se explica pelo

facto  das  edificações  serem  rela8vamente  recentes  e  ainda  pelo  facto  de  estarem  a  ser

permanentemente  u8lizadas, o que conduz à consequente necessidade de intervenções de

manutenção.

A  necessidade  de  reabilitação  desta  área  jus8fica-se  fundamentalmente  pelo  estado  de

conservação  das  infraestruturas  urbanís8cas  existentes,  pela  sua  desadequação,

dimensionamento insuficiente e mesmo inexistência.
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Relatório	de	Fundamentação	da	alteração	do	PDM	de	Beja

Torna-se necessário redimensionar e alargar as vias sempre que possível, dotá-las de passeios

e de zonas de estacionamento, reforçar as infraestruturas existentes e dotar toda a zona das

que estão em falta. 

É  ainda  fundamental  a  melhoria  da  iluminação  pública,  com  recurso  a  soluções

energe8camente mais eficientes e a criação de zonas verdes e de equipamentos, atualmente

inexistentes.

Todo o edificado é de propriedade par8cular, sendo significa8va a percentagem de ediWcios de

propriedade singular (61%), por um lado pelo peso da componente residencial, conforme já foi

referido, e por outro pelas caracterís8cas do tecido empresarial instalado, caraterizado por

pequenas empresas em nome individual.

À data deste plano, dos 30 lotes disponíveis nos loteamentos municipais, apenas 5 são ainda

do Município, tendo os restantes sido alienados recentemente, assim o indicador “ediWcios em

obra” irá em breve ter uma expressão significa8va.

Os  restantes  terrenos  ainda  disponíveis  para  futura  urbanização  são,  de  momento,

propriedade par8cular.

Por esta razão prevê-se que esta operação venha a ser desenvolvida num prazo de 15 anos.

Não existem ediWcios aos quais se jus8fique a atribuição de qualquer valor patrimonial, do

ponto de vista arquitetónico, e não temos qualquer informação que nos permita atribuir a esta

zona qualquer sensibilidade do ponto de vista arqueológico. 

Orientados pelos instrumentos de gestão territorial que enquadram esta operação e tendo em

conta os obje8vos estratégicos iden8ficados, considerou-se que deveriam ser as seguintes 

ações estruturantes a desenvolver:

1. Definição de uma rede viária  que estabelecesse e  organizasse  as  relações entre  o

sistema viário  urbano e  esta zona, fazendo ligação com as funções já  instaladas e

estruturando a implantação de novas ocupações, assim como as ligações ao exterior

da malha;

2. Criação de novas áreas para a8vidades económicas qualificadas;

3. Reabilitação das áreas de a8vidades económicas consolidadas;

4. Qualificação do núcleo habitacional;

5. Criação de áreas verdes e de áreas des8nadas a equipamentos.

ORU  Flavio dos Santos - aprovada pela Assembleia Municipal de Beja, em sessão ordinária de

29 de setembro de 2020, entrou em vigor por efeito da publicação do Aviso nº 16372/2020, na

2ª série do Diário da República  de 16 de outubro.

Este programa estratégico de reabilitação urbana abrange uma área de reabilitação urbana

aprovada pela Assembleia Municipal de Beja, em sessão ordinária de 13 de setembro de 2017,

entrou em vigor por efeito da publicação do Aviso nº 11538/2017, na 2ª série do Diário da

República de 29 de setembro.
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Relatório	de	Fundamentação	da	alteração	do	PDM	de	Beja

A definição da Área de Reabilitação Urbana Flávio Santos teve como critério a integração dos

quarteirões adjacentes ao Estádio Municipal Flávio Santos, englobando a Avenida Vasco da

Gama e a  envolvente  da Casa da  Cultura,  tocando  a Norte  a  ARU do Centro  Histórico  II,

abrangendo assim uma área de 11,95 ha.

Caracterís8cas gerais da ARU Flávio Santos

Área - ha Nº

ediWcios

Nº

habitações

Nº

comércios

Nº serviços /

equipamentos

Nº

infraestrutura

s

AR

U

11,95 29 17 1 17 1

Tabela 1 - Caracterís8cas gerais

A área delimitada apresenta um total de 29 ediWcios, dos quais 3 se encontram devolutos e 5

em  mau  estado  de  conservação.  Esta  zona  de  origem  residencial,  tem  vindo  a  ser

maioritariamente ocupada  por  serviços,  dos  19 ediWcios  de origem habitacional,  apenas 9

mantêm esta u8lização.

Localizam-se nesta área duas ins8tuições educa8vas: Centro Infan8l Coronel Sousa Tavares e

Jardim  Infan8l  de  Nossa  Senhora  da  Conceição.  Também  funcionam  aqui  as  delegações

regionais de serviços estatais como a DGT e ARH. 

Além  do  Estádio  estão  também  englobados  outros  equipamentos  de  u8lização  cole8va,

nomeadamente: Casa da Cultura, Piscina Municipal e Pavilhão Gimnodespor8vo.

Esta área também abrange os ediWcios onde funcionam a Comunidade Intermunicipal do Baixo

Alentejo (CIMBAL) e o Arquivo Distrital.

A  Área  de  Intervenção  está  integralmente  condicionada  pelas  grandes  parcelas  que  são

propriedade municipal, por um lado e, por outro, um “loteamento” residencial cons8tuído,

exclusivamente, por moradias unifamiliares. Os obje8vos a a8ngir, de acordo com os Obje8vos

Estratégicos previamente definidos, passam por critérios de preservação e reabilitação de um

“conjunto  urbano”  que  aparenta  uma  série  de  virtudes  e  qualidades  indiscuIveis.  O

inves8mento  público,  nomeadamente  o  municipal,  será,  aqui,  necessariamente  grande.  A

dimensão das parcelas e o 8po de equipamentos nelas construídos, assim o impõe. No parque

privado  haverá,  sobretudo,  que  ter  uma  intervenção  de  preservação  do  edificado,  que

apresenta, hoje ainda e na sua totalidade, uma magnífica consistência. 

Iden8ficam-se os seguintes critérios gerais de intervenção:

1. Intervenção no edificado, requalificação arquitetónica e funcional, visando a melhoria
das suas condições de u8lização:

- Defender e valorizar os elementos edificados de valor arquitetónico ou urbanís8co,

requalificando-os  arquitetónica  e  funcionalmente,  visando  a  melhoria  das  suas

condições de habitabilidade/u8lização, salubridade, segurança e conforto;

- Salvaguardar  os  valores  patrimoniais  em presença  e  a  imagem urbana  tradicional,

nomeadamente ao nível da estrutura urbana e dos materiais e acabamentos.
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2. Defender e valorizar o espaço público através da sua requalificação: 

- Preservar as caracterís8cas morfológicas e de ambiente e imagem urbana;

- Melhorar  as  condições  ambientais  e  a  acessibilidade  viária  e  pedonal,  tentando,

sempre que  possível,  suprimir  as  barreiras  urbanís8cas  a  pessoas  com mobilidade

condicionada.

Implicações do novo RGIT 

• No ordenamento dos aglomerados urbanos 

De acordo com os critérios definidos nos ar8gos 6º e 7º do Decreto Regulamentar nº 15/2015

de 19 de Agosto, e ainda no ponto 3 do ar8go 82º da Lei nº 31/2014 de 30 de Maio, deixou de

ser considerada a categoria de “solo urbanizável”.

Esses diplomas legais iden8ficam o que são “solos urbanos” e as condições que podem ser

consideradas como tal.

Neste sen8do, torna-se necessário ponderar a requalificação das áreas de solo urbanizável

como “solo urbano” ou a sua reclassificação como “solo rús8co”.

Esta situação  coloca-se  fundamentalmente  nos  “espaços  de  a8vidades  económicas”  e  nos

“espaços residenciais” (que passam a ser designados por “espaços habitacionais”).

Os espaços verdes em solo urbanizável manter-se-ão como espaços verdes pois coincidem, na

sua generalidade, com a estrutura ecológica municipal. 

Os espaços de uso especial - equipamentos também, na generalidade, passam a essa categoria

em solo urbano, pois correspondem a expansões de equipamentos existentes.

A  qualificação  do  “solo  urbano”  vigente  no  PDM  está  de  acordo  com  as  exigências

regulamentares,  apenas haverá a  necessidade de designar  os “espaços residenciais”  como

“espaços habitacionais”.

Nas plantas anexas iden8ficaram-se os compromissos existentes e efetuou-se uma primeira

análise das áreas a reclassificar e a requalificar, o que nos permi8u concluir que não haverá

lugar  a  alterações  substanciais,  face  aos  critérios  já  u8lizados  na  definição  dos  atuais

perímetros urbanos.

• No ordenamento do Espaço Rús"co

Com o desconhecimento das  normas orientadoras  que virão do PROTA,  que está em fase

inicial,  da  abrangência  da  ampliação  do  perímetro  de  rega,  entre  outras  questões  de

ordenamento,  não  se  vê  razão  para  fazer  qualquer  alteração  aos critérios  que  levaram  à

delimitação das diversas categorias do solo rús8co do concelho. A adaptação às novas regras

de qualificação do solo apenas se verifica na reorganização estrutural o que implica apenas

alterações na estrutura da legenda.
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Anexa-se o quadro de correspondência dessas alterações.

Considerações finais

Uma vez que se vai dar inicio a um processo de alteração do PDM, e que o decreto Lei  nº

124/2019 de 28 de Agosto define o prazo de 5 anos para que os PDM adaptem a definição das

suas reservas ecológicas ás novas orientações estratégicas nele con8das, será oportuno incluir

essa análise  neste procedimento

Haverá  necessidade  de  fazer  algumas  correções  de  pormenor  detetadas  em resultado  da

implementação do plano.

OS PIERS aprovados deverão ser também integrados no plano, como unidades opera8vas de

planeamento e gestão.
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Anexo 1
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Estrutura de ordenamento – categorização
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Anexo 2

Acesso à cartografia de apoio à análise do Relatório de Fundamentação
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