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CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA 

 
LOTEAMENTO MUNICIPAL DA RUA PABLO NERUDA 

 
 

Relatório 
 
 

1 Introdução 
 
O presente relatório refere-se a proposta de concretização de uma operação de loteamento sobre um 
terreno municipal na sequência da necessidade de garantir a existência de lotes para serviços. 
 
A operação em causa não tem efeito sobre o ambiente, pelo que não será objeto de avaliação ambiental. 
 
 

2 Enquadramento no PDM 
 
A área de intervenção deste loteamento está integrada na planta de ordenamento da cidade em solo 
urbanizado - espaço residencial 
Não se registam condicionantes nem servidões administrativas identificadas na área de intervenção do 
Plano. 
 
 

3 Solução proposta 

3.1 Edificações 

As edificações a construir nos lotes deverão respeitar a legislação em vigor no que se refere a 
afastamentos a construções e lotes na envolvente. 
As áreas máximas de construção e de implantação terão que ter em conta a necessidade e 
obrigatoriedade de dar cumprimento dentro do lote também às necessidades de estacionamento geradas 
pela atividade a instalar. 
 

3.2 Espaço Verde de Utilização Coletiva 

Foi prevista a criação de uma zona verde publica entre os lotes propostos e os edifícios existentes no 
mesmo quarteirão de modo a garantir o afastamento regulamentar entre as edificações projetadas e as 
edificações existentes 

3.3 Estacionamento 

Os lugares de estacionamento de superfície identificados na planta correspondem à situação que se 
verifica atualmente no local. 
Tendo em conta a necessidade de garantir as entradas nos lotes não é possível prever a ampliação destas 
áreas. Estes lugares corresponderão aos lugares necessários para estacionamento pública referido na 
portaria nº 216-B/2008 de 3 de Março. 
Uma vez que na envolvente dos lotes não existe área suficiente para projetar mais lugares de 
estacionamento, as necessidades de estacionamento geradas pelas áreas a edificar em função das 
necessidades programáticas de cada serviço a instalar, deverão ser previstas dentro da área do lote, á 
superfície ou em cave, e sempre em cumprimento da portaria já referidas 
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Neste sentido, consideramos que se deve deixar para posterior concretização/definição o estacionamento 
a ser contemplado no projeto de execução do edifício e do seu espaço exterior. 
Não se vê inconveniente na alteração da localização das entradas das caves, desde que não implique o 
aumento da cota de esteira nem conduza à redução de lugares de estacionamento exteriores. 

3.4 Cércea 

O loteamento propõe perfis para que os edifícios projetados individualmente fossem o mais possível 
adaptados às pendentes do terreno.   
 
 
 

4 Infraestruturas 
 
A Câmara Municipal será responsável pela execução das infraestruturas exteriores aos lotes, ou seja 
arruamentos, estacionamento, zona verde publica e iluminação pública. 
 
A garantia de acesso as infraestruturas já existentes será da responsabilidade do proprietários dos lotes. 
 
 
 
Beja, Agosto de 2018 


