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CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA 

 
LOTEAMENTO MUNICIPAL DE VILA AZEDO 

 
 

Relatório 
 
 

1 Introdução 
 
O presente relatório refere-se à proposta de concretização de uma operação de loteamento sobre um 
terreno municipal na sequência de um processo de viabilidade de construção de iniciativa particular. 
 
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 do aglomerado urbano 
de vila Azedo em solo urbanizável - espaço residencial 
Não se registam condicionantes nem servidões administrativas identificadas na área de intervenção do 
Loteamento. 
 
 

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. 
 

3.2 Estacionamento 

Para além do estacionamento definido no interior do lote, não se indicam novos lugares de 
estacionamento de superfície. Esses lugares, tal como são determinados na portaria n.º 216-B/2008 de 3 
de março, estão disponíveis na área envolvente, a sul dos lotes, não se prevendo dificuldades neste 
aspeto. No entanto, consideramos que se deve deixar para posterior concretização/definição, (na fase de 
projeto de execução) o estacionamento a ser contemplado no espaço envolvente exterior  
 
3.3      Cércea 
Os perfis projetados para o terreno e para a implantação dos edifícios seguem, maioritariamente, as 
pendentes existentes e tentam tirar o melhor partido das excelentes panorâmicas de que a área desfruta 
sobre o território envolvente. 

3.3 Vegetação Existente 

A vegetação existente, nomeadamente aquela que é constituída pela espécie Palmeira Washingtonia 
deverá ser, dentro do possível, preservada 



Loteamento Municipal de Vila Azedo 

2/2 

 

 
 

 

4 Infraestruturas 
 
A Câmara Municipal será responsável pela execução das infraestruturas exteriores aos lotes, ou seja 
passeios e iluminação pública. 
 
A garantia de acesso as infraestruturas já existentes será da responsabilidade do proprietários dos lotes. 
 
 
 
Beja, Março de 2019 

 


