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CAP
PÍTULO I
DISPOSIÇ
ÇÕES GERA
AIS
Arrtigo 1º
Objecto e âmbito
â
territorrial

1. O Planno de Pormenor do Parque Alqueva, doraavante abreviadamente desiggnado por PPP
PA estabelecee o
regimee de ocupaçãoo, uso e trannsformação doo solo na suaa área de inteervenção, designadamente as
condiçções de urbanizzação, edificabbilidade e conseervação do pattrimónio naturaal e paisagísticoo.
2. O PPP
PA é elaborado ao abrigo do Decreto-LLei n.º 380/999, de 22 de S
Setembro, com
m as alterações
introduuzidas pelo Deecreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezem
mbro, e das Poortarias n.º 1388/2005, de 2 de
d
Fevereeiro e n.º 389/22005, de 5 de Abril.
A
3. A áreaa de intervençãão do PPPA é definida na Plaanta Geral de Implantação, aabrangendo 3 núcleos distinttos
e desccontínuos entrre si, designados por “Herddade das Areias”, “Herdadee do Postoro” e “Herdade do
Roncãão”.
Arrtigo 2º
Obbjectivos

O PPPA inssere-se numa estratégia de desenvolvimen
d
nto regional, coerente com os princípios da sustentabilidad
s
de,
e visa a proossecução doss seguintes objeectivos:
a Criar um novo destino turístico
a)
t
competitivo e de exxcelência, conntemplando noomeadamente as
valências de hotelaria, golfe,
g
turismo nnáutico, turism
mo de naturezaa, turismo séniior e residencial,
em conform
midade com o definido comoo prioritário e esstratégico pelo Plano Estratégico Nacional do
d
Turismo (P
PENT), e que contribua
c
para:
i)

Atrairr e captar investimento nacional e estrangeiro paara a região;

ii)

A melhoria da compeetitividade da ecoonomia local e reegional;

iii)

O dessenvolvimento e prosperidade da comunidade loocal;

iv)

A fixaação da populaçãão, invertendo a tendência de despovoamento vverificada na reggião;

v)

A criaação de empregoo e valorização ddos recursos humanos;

vi)

A valoorização e divulggação do património cultural e da
d identidade sóccio – cultural;

vii) A valoorização e conseervação do património natural e da biodiversidade;
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b Promover a ocupação, uso e transfoormação do soolo, ancorada em conceitoss inovadores de
b)
d
urbanismoo, arquitectura e construção e numa gestão sustentável vissando:
i)

A inteegração paisagísstica das interveenções, assegurrando o seu enqquadramento cénico e valorizanndo
a paissagem cultural da
d região;

ii)

A gesstão eficiente dos recursos existtentes, com o obbjectivo de reduzzir os consumoss de água, energgia,
e matteriais, através da
d integração dee energias renovváveis, reutilizaçção de águas reesiduais tratadass e
águass pluviais para rega, valorizaçção (energética e orgânica) dee resíduos, adequada concepçção
arquittectónica e consstrutiva dos edifíccios e utilização de equipamentoos eficientes, enntre outras;

iii)

A preevenção e controlo da poluição, através de sisstemas de transsporte e circulaçção sustentáveiss e
eficientes, de estratéggias de minimizaação da produçãão de resíduos e protecção dos recursos hídricoos;

iv)

d ambiente;
O dessenvolvimento e utilização de noovas tecnologiass aplicadas à gesstão turística e do

v)

Uma consciência ambbiental indutora de boas práticass ambientais.

Artigo 3º
R
Relação
com outros
o
instrumeentos de gestãão territorial

1.

O PPP
PA é enquadrado pelo Plano Regional de O
Ordenamento do
d Território daa Zona Envolveente da Albufeira
do Alqueva (PROZEA
A), aprovado pela
p Resoluçãoo do Conselho de Ministros nn.º 69/2002, dee 9 de Abril, peelo
Plano de Ordenameento das Albuffeiras do Alquueva e Pedróggão (POAAP), aprovado pela Resolução do
Conseelho de Ministroos n.º 94/2006,, de 4 de Agossto, pelo Plano de Bacia Hidrrográfica do Guuadiana (PBHG
G),
aprovaado pelo Decreeto Regulamentar n.º 16/20011, de 5 de Dezeembro, pelo Plano Regional de
d Ordenamennto
Floresttal do Alentejo Central (PRO
OF AC), aprovado pelo Decreto Regulamenttar n.º 36/20077, de 2 de Abril e
pelo Plano
P
Director Municipal de Reguengos dde Monsaraz, ratificado pelaa Resolução do
d Conselho de
Ministrros n.º 106/955, de 16 de Outubro,
O
com as
a alterações ratificadas pela Resolução do Conselho de
d
Ministrros n.º 10/99, de
d 27 de Feverreiro e n.º161-A
A/2007, de 11 de
d Outubro, coom os quais se compatibiliza,

2.

A áreaa de intervençãão do PPPA esttá classificada como:
a “Área de loocalização prefferencial de eqquipamentos tuurísticos estrutuurantes” previstta no PROZEA
a)
Ae
identificadaa como T9;
b “Áreas com
b)
m vocação turísstica” previstass no POAAP e identificadas ccomo UT4 e UTT5;
c “Área com
c)
m aptidão paraa a implantaçção de empreeendimentos tuurísticos” previssta no PDM de
Reguengoos de Monsarazz.
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Artigo 4º
Composiçãoo do plano

1.

O PPP
PA é constituídoo pelos seguintes elementos:
a Regulamento;
a)
b Planta Gerral de Implantaação, à escala 1: 10.000;
b)
c Plantas Paarciais de Implaantação, à escala 1: 2.000;
c)
s, à escala 1:10.000.
d Planta de Condicionante
d)
C

2.

O PPP
PA é acompanhado pelos segguintes elemenntos:
a Relatório e peças desenhhadas respectivas:
a)
i)

Plantaa de Enquadram
mento, à escala 11:100.000;

ii)

Extraccto da Planta dee Síntese do PDM de Reguengoos de Monsaraz, à escala 1: 50.0000;

iii)

Extraccto da Planta dee Condicionantess do PDM de Reeguengos de Moonsaraz, à escalaa 1: 50.000;

iv)

Extraccto da Planta doo Esquema de M
Modelo Territorial do PROZEA, à escala 1: 50.0000;

v)

Extraccto da Planta dee Síntese do POAAP, à escala 1: 50.000;

vi)

Extraccto da Planta dee Condicionantess do POAAP, à escala
e
1: 50.0000;

vii) Plantaa da Estrutura Ecológica,
E
à escaala 1: 10.000;
viii) Plantaa de Paisagismoo, à escala 1: 100.000;
ix)

Plantaa de Acessibilidaades, às escalass 1: 200.000 e 1: 25.000;

x)

Plantaa da Rede Viáriaa, à escala 1: 100.000;

xi)

Perfiss longitudinais doos principais arruamentos, à esccala 1: 10.000;

xii) Plantaa da Rede de drrenagem de águas residuais e pluviais,
p
à escalaa 1: 10.000;
xiii) Plantaa da Rede de abbastecimento doomiciliário de águua, à escala 1: 10.000;
xiv) Plantaa da Rede eléctrrica de média teensão, à escala 1:
1 10.000;
xv) Plantaa da Rede de telecomunicaçõess, à escala 1: 10.000;
xvi) Plantaa da Rede de gáás, à escala 1: 10.000;
xvii) Plantaa Síntese de Infrra-estruturas, à escala 1: 10.0000;
xviii) Plantaa Integrada de Innfra-estruturas, à escala 1: 25.0000;
xix) Plantaa de Classificaçção Acústica - Delimitação de Zonas Mistas e de Zonas Seensíveis, à escaala
1:10.0000.

b Programa de Execução e Plano de Finaanciamento e peças
b)
p
desenhaadas respectivaas:
i)

Plantaa de Faseamentto, à escala 1: 100.000;

ii)

Plantaa de Parcelamennto, à escala 1: 10.000;
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c Mapa de Ruído;
c)
R
d Proposta de
d)
d Modelo de Desenvolvimen
D
nto Turístico;
e Estudo de Caracterizaçãão e peças deseenhadas respeectivas:
e)
i)

Plantaa da Cartografiaa de Base, à esccala 1: 10.000;

ii)

Plantaa de Hipsometriaa, Festos e Talvvegues, à escalaa 1: 10.000;

iii)

Plantaa de Declives Doominantes, à escala 1: 10.000;

iv)

Plantaa de Exposiçõess Solares Dominnantes, à escala 1: 10.000;

v)

Plantaa da Síntese Fissiográfica, à escaala 1: 10.000;

vi)

Plantaa do Uso do Solo, à escala 1: 100.000;

vii) Plantaa de Condicionaantes Biofísicas, à escala 1: 10.0000;
viii) Plantaa de Síntese de Diagnóstico Bioofísico, à escala 1: 10.000;
ix)

Plantaa de Habitats, à escala 1: 10.000;

x)

Plantaa de Sensibilidade Ecológica, à escala 1: 10.0000;

xi)

Plantaa de Sensibilidade da Paisagem
m, à escala 1: 10.000;

xii) Plantaa de Sensibilidade do Património, à escala 1: 100.000;
xiii) Plantaa de Síntese da Sensibilidade Ambiental,
A
à escaala 1: 10.000;
xiv) Plantaa da Sensibilidade Global, à esccala 1: 10.000;
xv) Plantaa de Caracterizaação do Edificaddo, à escala 1: 100.000;
xvi) Plantaa de Rede Viáriaa Existente – Vissão Global, à esscala 1: 200.000;;
xvii) Plantaa de Rede Viáriaa Existente, à esscala 1: 10.000;
xviii) Plantaa da Rede de Ágguas Existente, à escala 1: 50.0000;
xix) Plantaa da Rede de Essgotos Existentee, à escala 1: 50.000;
xx) Plantaa de Infra-estruturas Eléctricas E
Existentes, à esccala 1: 200.000;
xxi) Plantaa de Infra-estruturas de Telecom
municações Exisstentes, à escalaa 1: 200.000.

Arrtigo 5º
Deefinições

Para efeitos de interpretaação e aplicaçãão do presente Regulamento adoptam-se ass seguintes deffinições:
a Acesso Pedonal Consoolidado – espaaço delimitadoo e consolidaddo com recurrso a elementtos
a)
o obstáculos adequados à minimização dos
d impactes sobre o meioo, que permite o
naturais ou
acesso dos utentes em condições
c
de segurança
s
e coonforto de utilizzação, podendo ser constituído
por caminhhos regularizaddos, rampas e escadas de maadeira;
b Acesso Viário
b)
V
Não Coonsolidado - eespaço delimittado, recorrenndo a elemenntos naturais ou
o
obstáculoss adequados à minimizaçãoo dos impactess sobre o meiio, que permitte o acesso dos
PLANO DE PORMENOR DO PARQUE ALQUEVA – Volume I – Regulamento

6

utentes em
m condições dee segurança dee utilização e não
n é constituíddo por elementtos ou estruturras
permanenttes, nem pavim
mentado;
c Acesso Viário Pavimentado – Acessso delimitado, com drenageem de águas pluviais e coom
c)
revestimennto estável e reesistente às caargas e aos ageentes atmosférricos;
d Acesso Viário Regularizzado – Acessso devidamentte limitado, reegularizado coom revestimennto
d)
permeávell ou semipermeeável e com sisstema de drenaagem de águas pluviais;
e Acesso Viáário Não Regularizado – Aceesso delimitadoo com recurso a elementos naaturais ou outrros
e)
obstáculoss adequados à minimização dos
d impactes sobre
s
o meio;
f)f

Aldeamentto turístico – Estabelecimen
E
to de alojamento turístico coonstituído por um conjunto de
instalaçõess funcionalmennte interdependdentes com exxpressão arquittectónica homoogénea, situadas
num espaaço delimitado e sem soluçções de continuidade, que se destinem a proporcionaar,
mediante remuneração,
r
alojamento
a
e outros
o
serviços complementares e de apoio a turistas;

g Aldeamentto turístico central – estabeelecimento de alojamento tuurístico com ass característiccas
g)
referidas na
n alínea anteerior que, em razão da suaa localização especial
e
asseggura funções de
centralidadde em cada um
m dos núcleos previstos no n.º
n 3 do artigo 1.º, e no qual se desenvolveem
actividadess complementtares de culturra, desporto, lazer,
l
comércio e serviços, podendo contter
áreas técnnicas e de pesssoal.
h Alojamentoos – Locais distintos
h)
d
e inddependentes que,
q
pelo moddo como são construídos, se
destinam a habitação humana podendoo ser constituíddos por moradias ou apartamentos;
i)i

Área Brutaa de Construçãão – Valor exprresso em m2 reesultante do soomatório das áreas de todos os
pavimentoos acima e abbaixo do solo, medida pelo extradorso daas paredes exxteriores, com a
exclusão de
d sótãos nãoo habitáveis, ááreas destinaddas a estacionnamento, arreccadações, áreas
técnicas, terraços,
t
varanndas, alpendrees, telheiros, pérgolas,
p
galerrias exteriores, arruamentoss e
outros esppaços livres de uso público coobertos pela eddificação;

j)j

Área de Impermeabilizaação – Valor expresso em
m m2 resultantte do somatóório da área de
implantaçãão das construções de qualquer tipo e das áreas de soloos pavimentadoos com materiaais
impermeávveis ou quee propiciem o mesmo efeito,
e
designadamente em
m arruamentoos,
estacionam
mentos, equipaamentos despoortivos e lograddouros;

l)l

Área de Terreno – área destinada à im
mplantação de edifícios do tipo moradia isoolada, em bandda
mentos e área livre conexa coom eles que coorresponda a jaardins, pátios ou
o logradouros.
ou apartam

m Áreas Verrdes – conjuntto de espaços exteriores onde o solo é ppermeável ou semi
m)
s
permeávvel,
encontranddo-se em regime de sequeeiro, regadio ou
o rega parciaal. São áreas constituídas por
p
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vegetaçãoo autóctone, naturalizada
n
e
e/ou
introduzidda, que assegguram processsos ecológicoos,
funções dee recreio, introoduzem conforrto por reduçãoo da temperatuura, nomeadam
mente nas áreas
de cobertoo vegetal arbóreeo;
n Camas Tuurísticas – Unidade de meddida utilizada no
n)
n cálculo da ocupação de índole turísticca,
equivalente ao número de
d habitantes, eem termos habbitacionais;
o Cércea – Dimensão verrtical da constrrução, medida a partir do poonto de cota média
o)
m
do terreno
marginal ao
a alinhamentoo da fachada, até à linha suuperior do beirrado, platibandda ou guarda do
d
terraço, inccluindo andarees recuados, m
mas excluindo acessórios:
a
chaaminés, casas de máquinas de
ascensorees, depósitos dee água e outros equipamentoos técnicos;
p Construção Amovível ou
p)
o Ligeira – C
Construção assente sobre ffundação, nãoo permanente, e
construídaa com materiaais ligeiros prré-fabricados ou modularess, que permitem a sua fáácil
desmontaggem e remoçãoo;
q Construção em banda – conjunto de eddifícios contíguos ou agrupaddos, alinhados ou
q)
o não.
r
r)

Estabelecimento Hoteleeiro – Empreeendimento turrístico destinaddo a proporccionar, mediannte
remuneraçção, alojamentto temporário e outros servviços acessórioos ou de apoiio, com ou seem
fornecimennto de refeiçõees;

s Estacionam
s)
mento Regularrizado – Área destinada a parqueamento,
p
devidamente delimitada, coom
superfície regularizada e revestimento permeável, seemipermeável com sistema de
d drenagem de
d
águas pluvviais, onde as vias de circullação e os luggares de estaccionamento esttão devidamennte
assinaladoos;
t)t

Estacionam
mento Não Regularizado – Área
Á destinada a parqueamennto, onde as viias de circulação
e os lugares de estacionnamento não eestão assinaladdos, com revesstimento permeeável, delimitadda
com recurso a elementoos naturais ou outros obstácuulos adequadoos à minimização dos impacttes
sobre o meeio, com drenaagem de águass pluviais asseggurada;

u Índice de Construção – multiplicador uurbanístico corrrespondente ao
u)
a quociente entre o somatório
a
de form
ma
das áreass de construção e a superrfície de referrência onde sse pretende aplicar
homogéneea o índice;
v Índice de Impermeabilizaação – multipliccador urbanístico correspondente ao quocieente entre a áreea
v)
de imperm
meabilização e a área ou suuperfície de referência onde se pretende aplicar
a
de form
ma
homogéneea o índice;
x Muretes – construção linnear de alturaa reduzida desstinada a suporte de terras e delimitação de
x)
áreas de dentro
d
e de foraa das parcelas;
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z Número dee pisos – núm
z)
mero máximo dde andares ou pavimentos ssobrepostos dee uma edificação
com exceppção dos sótãoos e caves paraa estacionamento, arrecadação e áreas técnicas;
a Nível de Máxima
aa)
M
Cheia – Cota do níveel de Pleno Arm
mazenamento dos
d Planos de Água acrescidda,
no máximoo, de 1 metro na
n vertical;
b Parcela – Área de territóório física ou juuridicamente inndividualizada e autónoma, constituindo
bb)
c
um
ma
p efeitos dee implantação dde empreendim
mentos turísticoos,
unidade fuundiária delimitada no Plano para
de equipam
mentos e infra--estruturas de interesse paraa o turismo, nom
meadamente campos
c
de golffe,
ou de operrações urbaníssticas de loteam
mento ou edificcação;
c Polígono de
cc)
d Base – Perrímetro que deemarca a área na qual pode ser implantado um edifício ou
o
conjunto de edifícios;
d Vegetaçãoo autóctone - Conjunto
dd)
C
de esspécies vegetaais naturais ouu próprias das regiões em que
vivem, ou seja, que ocoorrem dentro dos seus limites naturais incluindo a sua área
á
potencial de
d
dispersão;
e Vegetaçãoo introduzida - Conjunto de espécie introdduzidas que see aclimatam foora da sua área
ee)
geográficaa de distribuiçção natural, ddepois de ser transportada e introduzidaa intencional ou
o
acidentalm
mente pelo Hoomem, não sse reproduzinddo e propagando naturalmeente nas novvas
condições de habitat;
f Vegetaçãoo invasora - Conjunto de espécies intrroduzidas, sussceptíveis de se expandireem
ff)
naturalmennte, sem a inntervenção dirrecta do Hom
mem, ocupanddo o território de uma form
ma
excessiva,, em área ou número de inddivíduos, provocando alteraçções significativas ao nível da
d
composiçãão, estrutura ou
o processos dos ecossistemas (espéciess extraídas doo Decreto-Lei nº
565/99, dee 21 de Dezembro);
g Vegetaçãoo naturalizadaa - Conjuntto de espéccies vegetais deslocadas,, acidental ou
gg)
o
propositaddamente, de uma
u
região paara outra, ondde não existiaam, e que aíí se adaptam e
eventualmente multiplicaam ou propaggam sem interrvenção directaa do Homem.. Consideram-se
d
conjuntoo as espécies pertencentes
p
à vegetação invasora.
excluídas deste
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CAP
PÍTULO II
S
SERVIDÕES
S ADMINISTR
RATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILLIDADE PÚB
BLICA
Arrtigo 6º
Âmbitoo e objectivos

1.

Regem
m-se pelo dispoosto no presente capítulo e leegislação aplicáável as servidõões administrattivas e restrições
de utilidade pública relativas
r
à ocuppação, uso e trransformação dos
d solos, seguuidamente idenntificadas:
a Recursos Naturais:
a)
i)

Recursos hídricos;
•
Domínio
D
Públicoo Hídrico - águass não navegáveis nem flutuáveiss e margens com
m largura de 10 m;
m
•

Domínio
D
Públicoo Hídrico - águaas navegáveis e/ou
e flutuáveis inncluindo margenns com largura de
30
3 m;

•

ii)

Recursos Agrícolas e Florestais;
•
Reserva
R
Agrícolaa Nacional;
•

iii)

Albufeiras
A
de Ágguas Públicas – 50 m de zona reeservada e 500 m de zona de prrotecção;

Sobreiro
S
e Azinhheira – Montadoss;

Recursos Ecológicos.
Reserva
R
Ecológiica Nacional;

•

b Infraestruturas:
b)
i)

Abasttecimento de Ággua:
•
Adutora;
A

ii)

Rede Eléctrica:
•
Posto
P
de Transfoormação;
•

2.

Linhas
L
de Médiaa Tensão;

iii)

Estraddas e caminhos municipais;

iv)

Marcoos Geodésicos.

A ocuppação, uso e trransformação do
d solo, na área abrangida peelas servidões e outras restriçções de utilidade
públicaa referidas no artigo anteriorr, obedece ao disposto na leegislação apliccável cumulativvamente com as
dispossições do Planoo que com ela sejam
s
compatííveis.

3.

As linhhas de água poodem ser sujeitas a desvios de traçado e atravessamenttos quando tal seja necessário
para a execução do PPPA,
P
mediante a apresentaação de projectto que inclua esstudo hidráulicco e hidrológicoo.
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4.

A utilizzação privativa dos recursos hídricos
h
de dom
mínio público, bem com a utillização de recuursos hídricos
particuulares, ficam suujeitas ao dispoosto na legislaçção aplicável, nomeadamente
n
e no que respeeita à prévia
obtençção dos respecctivos títulos dee utilização, quaando exigidas por lei
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CAPÍÍTULO III
USO DO
D SOLO E CO
ONCEPÇÃO DO
D ESPAÇO

SECÇÃO I
ÇÕES GERAIS
DISPOSIÇ
Arrtigo 7º
Áreas de Risco

1.

As áreeas de risco, delimitadas na Planta de Gerral de Implantaação, são áreaas associadas a fenómenos de
d
instabilidade geológicca e/ou a problemas de erosãão, localizada ou
o potencial.

2.

A utilizzação e ocupaação das áreass de risco, noss termos do prresente Regulaamento, ficam condicionadass à
demonnstração e verrificação das condições
c
de estabilidade de
d taludes ou estabilização de vertente, de
d
drenaggem da vertentte, ou de outrass componentess associadas ao
a risco.

3.

Nas árreas de risco, a mobilização do terreno, ass obras de construção, bem como
c
os arranjjos paisagísticcos
de esppaços exteriorees, devem ter em
e consideraçção as condiçõões de segurannça, bem comoo intervençõess e
medidaas que garantaam a redução dos
d riscos assoociados.
Arrtigo 8º
Valorees culturais

1.

Os valores culturais a proteger na área de interveenção do PPPA
A correspondeem ao patrimónnio edificado e ao
a
mónio arqueológgico seguidamente identificaddo, bem como na Planta Geraal de Implantaçção.
patrim

2.

O património edificaddo correspondee a:
a Monte (Croonologia: Modeerno/Contempoorâneo) – Herddade das Areiaas;
a)
b Casal Rússtico (Cronologia: Contemporââneo) – Herdadde das Areias;
b)
c Alminha (C
c)
Cronologia: Contemporâneo) – Herdade dass Areias;
d Monte (Croonologia: Modeerno) – Herdadde do Roncão.
d)

3.

O património arqueológico correspoonde a:
a Anta (Cronnologia: Neo-C
a)
Calcolítico) – Heerdade das Areeias;
b Povoado (Cronologia: Neeo-Calcolítico) – Herdade dass Areias;
b)
c Achado(s) Isolado(s) (Crronologia: Pré-hhistória) – Herddade das Areiaas;
c)
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d Anta (Cronnologia: Neo-C
d)
Calcolítico) – Heerdade das Areeias;
e Anta (Cronnologia: Neo-C
e)
Calcolítico) – Heerdade das Areeias;
f)f

Achado(s) Isolado(s) (Crronologia: Pré-hhistória) – Herddade das Areiaas;

g Vestígios Diversos
g)
D
(Cronnologia: Indeterrminado/Pré-história) – Herdaade das Areiass;
h Indeterminnado (Cronologgia: Indeterminaado) – Herdadee das Areias;
h)
i)i

Mancha dee Ocupação (C
Cronologia: Idadde do Bronze) – Herdade dass Areias;

j)j

Achado(s) Isolado(s) (Crronologia: Indetterminado) – Herdade
H
das Arreias;

l)l

Casal Rússtico (Cronologia: Medieval Cristão) – Herdaade do Roncãoo;

m Casal Rússtico (Cronologia: Alta Idade Média)
m)
M
– Herdaade do Roncãoo;
n Habitat (Cronologia: Rom
n)
mano) – Herdadde do Roncão;
o Indeterminnado (Cronologgia: Romano) – Herdade do Roncão;
o)
R
p Habitat (Cronologia: Rom
p)
mano) – Herdadde do Roncão;
q Habitat (Cronologia: Idadde Média) – Heerdade do Ronccão.
q)
4.

No pattrimónio edificaado referido no número anteerior são perm
mitidos os seguuintes usos: tuurístico, de lazeer,
culturaal, comercial, seerviços e de reestauração e beebidas.

5.

Para efeitos
e
do número anterior são permitidaas obras de conservação, recuperação, remodelação e
ampliaação que não descaracterizeem o seu interresse, bem como a demoliçãão de partes dos
d imóveis que
correspondam a inteervenções de data
d posterior à sua origem e que de alguma forma coontribuem paraa a
descarracterização doos mesmos.

6.

Os proojectos de arqquitectura que incidam sobree o patrimónioo edificado sãoo elaborados por
p equipas que
integraam elementos técnicos
t
que asseguram
a
umaa correcta cobeertura das diveersas áreas dissciplinares e sãão,
nos termos legais, obrigatoriamentte dirigidos porr um técnico quualificado que subscreve essses projectos, na
qualidaade de técnico responsável.

7.

Ao paatrimónio arqueeológico referido no númeroo 1 deste artiigo aplica-se a legislação de
d protecção do
patrimóónio arqueológgico em vigor.

8.

O aparecimento de vestígios
v
arqueeológicos duraante a realizaçãão de qualqueer obra na áreaa abrangida peelo
municação aos organismos competentes,
c
e
em
plano obriga, de imeediato, à paraggem dos trabaalhos e à com
conformidade com ass disposições legais aplicáveeis.

9.

a
só podem ser retomaados após o Insstituto Português
Os trabbalhos suspensos nos termoos do número anterior
de Arqqueologia e a Câmara
C
Municippal se pronuncciarem.
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10. Nos caasos dos núm
meros 6 e 7 doo presente artigo, suspende-se a contageem dos prazoss de validade do
d
alvará e da licença de obra.
11. Todos os imóveis referidos nos núúmeros 2 e 3, que
q venham a ser objecto de classificaçãoo após a entrada
em viggor do presentte plano, passaam a integrar automaticamente a planta dde condicionantes, constituinddo
deste modo
m
servidãoo administrativaa eficaz.
Arrtigo 9º
Equip
pamentos e esstruturas de ap
poio e lazer

1.

Os equipamentos e estruturas de apoio e lazer correspondem
m a um conjuntto de valências a implantar na
d intervençãoo do PPPA cuujas funções vvisam dotar o Parque Alqueeva de todas as condições e
área de
infraesstruturas necesssárias à expreessão da qualiddade e excelênncia do destinoo turístico que se
s pretende criar
e deseenvolver.

2.

Os equuipamentos e estruturas
e
prevvistos no número anterior sãoo classificados nos seguintes tipos:
a Equipamentos e estruturras de apoio:
a)
i)

Portaria;

ii)

Estaccionamento;

iii)

Centrro de Assistênciaa Médica;

iv)

Platafforma de aterraggem de Helicóptteros;

v)

Unidaade de Valorizaçção de Resíduoss;

b Equipamentos e estruturras de lazer:
b)
i)

Porto de Recreio;

ii)

Zona Balnear;

iii)

Centrro Náutico;

iv)

Pontãão ou embarcadoouro;

v)

Anfiteeatro;

vi)

Clubee de Golfe;

vii) Parquue Radical;
viii) Parquue do Cavalo Lusitano e do Sorrraia.

3.

Os equuipamentos e estruturas
e
de apoio
a
e lazer, pprevistos no prresente artigo, são compatíveeis com o uso do
d
solo daas diversas cattegorias de esppaço onde se implantam, enccontrando-se iddentificados naa Planta Geral de
Implanntação e nas Plantas Parciais de Implanntação atravéss de simbologgia, sendo a sua localização
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meram
mente indicativaa e objecto de configuração nno âmbito do respectivo
r
projeecto a aprovarr pelas entidades
compeetentes.
4.

Os equuipamentos e estruturas
e
de apoio
a
e lazer obbservam os inddicadores consstantes do Quadro seguinte:
Quadroo 1: Descrição e indicadores dos equipamentos das estruturas de apoio e lazer
Identificação

Desccrição

Indicadorees

Portaria

Peqqueno edifício desstinado a controlo de
aceessos, fornecimentoo de informações ou
reccepção.

Área bruta de construção (máx):: 200 m2
Área de impeermeab. (máx): 300 m2

Estaccionamento

Áreea passível de ser usada para
p
esttacionamento e servvida por acesso viárioo.

Área de impeermeab. (máx): 15600 m2

Unidade destinada a acolher serviços de
Cuidados de Saúde e Assistência
A
Médica

Área bruta de construção (máx):: 600 m2

Superfície planada em espaço abeerto
esppecificamente prepaarada para aterragem
me
deccolagem de helicóptteros.

Área bruta de construção (máx):: 50 m2
Área de impeermeab. (máx): 500 m2

Equipam
mentos e Centro de
d Assistência
Estrutuuras de
Médica
M
Appoio
Plataaforma de
Aterrragem de
Helicópteros

Unidade de
d Valorização Unidade de valorizzação de resíduos
orggânicos através do processo de
de Resíduos
R
com
mpostagem.
Unidade de processaamento da biomassa
prooveniente das operaações de manutenção
da floresta para alimenntação dos sistemass de
aquuecimento das unidaades de alojamento.

Área bruta de construção (máx):: 1000 m2

Porto de Recreio

Conjunto de infraa-estruturas fluviais,
maarítimas e terrestress, num plano de ággua
abrrigado, destinado exxclusivamente à náutica
de recreio e dispondo dos apoio necessários
às tripulações e embarrcações.

Aos portos de recreio aplicaam-se as disposiçõões
constantes no
n nº 7 do artigo 29º e ainda as seguintees:
- Acesso das embarcações ao plano de água atravvés
de meios mecânicos de alaagem ou rampa de
varadouro;
mento pavimentadoo ou regularizado de
- Estacionam
automóveis, embarcações e attrelados, fora da zoona
reservada daa albufeira;
- Capacidadde de acostagem simultânea de pelo
p
menos três eembarcações marítimo-turísticas e de seis
s
embarcações de recreio;
- Parqueaamento colectivo permanente para
p
embarcações de recreio, definiddo em função do loccal,
constituído ppor estruturas flutuanntes com passadiçoo de
ligação à maargem;
- Posto de ccombustíveis de abaastecimento público em
área confinaada, desde que asseegure as disposiçõees e
as condiçõess exigidas na legislaação específica;
- Zona destinada à manutençãão de embarcações de
meadamente de «doocas secas» equipaddas
recreio, nom
com sistemaas eficazes de recolhha das águas residuuais
e outros reesíduos resultantess das operações de
manutenção e lavagens de embarcações de recreioo;
- Sistema dee segurança contra inncêndios;
- Posto de soocorros e vigilância/comunicações;
- Abastecimeento público de águua, sistema de recoolha
de águas rresiduais e sistemaa de fornecimento de
energia às embarcações;
- As Instalaçções sanitárias, se foorem ainda dotadass de
balneários e vestiários em coonstrução amovível e
ligeira, podem ter uma área de construção máximaa de
50 m2.

Zonaa Balnear

Loccal onde se situam
m as águas balneaares

A distância máxima da estruturra flutuante à marggem
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Equipam
mentos e
Estrutuuras de
Laazer

(ágguas que sejam acctivamente publicitadas
ou passíveis de virem a ser publicitadas para
p
bannhos, ou que sejam regularmeente
utilizadas para tal pelaas populações locaiis e
ou visitantes), onde, em média, durantee a
épooca balnear, se enncontra a maioria dos
bannhistas.

da albufeira é de 20 m;
As estruturas flutuantes têm um
ma área máxima de 70
m2, não sendo permitida a innstalação de qualquer
construção, aabrigo ou equipameento fixo;
As estruturass flutuantes serão construções
c
ligeiras, de
fácil remoçção, construídas com materiais não
n
poluentes, de boa qualidade e baixa reflexão;
As estruturas flutuantes serão removidas
r
sempre qque
mantidas em bom estado
e
de conservaçção
não sejam m
ou quando sse verificar a suspensão do uso balnear por
razões de quualidade da água;
Só é permitidda a permanência de
d estruturas flutuanntes
no plano dee água durante a época balnear, definnida
como tal noss termos da legislaçãão em vigor.

Centrro Náutico

Conjunto de actividdades que envolvvem
em
mbarcações de recreio;

Aos portos de recreio aplicaam-se as disposiçõões
constantes no
n nº 7 do artigo 29º e ainda as seguintees:
- Acesso das embarcações ao plano de água atravvés
de meios mecânicos de alaagem ou rampa de
varadouro;
- Estacionam
mento pavimentadoo ou regularizado de
automóveis, embarcações e attrelados, fora da zoona
reservada daa albufeira;
- Capacidadde de acostagem simultânea de pelo
p
menos uma embarcação marítiimo-turística e de seis
s
embarcações de recreio;
- Parqueaamento colectivo permanente para
p
embarcações de recreio, definiddo em função do loccal,
constituído ppor estruturas flutuanntes com passadiçoo de
ligação à maargem;
- Sistema dee segurança contra inncêndios;
- Posto de soocorros e vigilância/comunicações;
- As Instalaçções sanitárias, se foorem ainda dotadass de
balneários e vestiários em coonstrução amovível e
ligeira, podem ter uma área de construção máximaa de
50 m2.

Poontão ou
Embaarcadouro

Os pontões/embarcaddouros e respectivos
passsadiços são consttituídos por estrutuuras
ligeeiras com sistemaas de adaptação à
varriação de nível de ággua.

O pontão/embarcadouro não pode ter dimensõões
superiores a 6 m x 2 m e não poode ter uma sobrecaarga
inferior a 1000 kg/ m2;
O passadiçoo não pode ter dimennsões superiores a 5 m
x 1,5 m;
O material a utilizar tem que serr de boa qualidade, nnão
poluente e qque não afecte a esstabilidade da marggem
por desmoronamento ou deestruição, ainda qque
pontual.

Annfiteatro

Construção localizaada em encosstas
desscendentes relativaamente ao plano de
águua e orientada a sul destinada a
esppectáculos e actividaades de artes, culturra e
lazer, em hemiciclo, ou theatrron,
conntemplando
todaas
as
instalações
neccessárias e respecttivos equipamentos de
apooio, nomeadamentee: bancadas de peedra
ou madeira para espectadores, palco,
cam
marins, áreas técnicas para som e luz,
instalações sanitárias e área para arrumoss de
equuipamento.

Área bruta de construção (máx):: 300 m2

Clubee de Golfe

Edifício e área envoolvente de apoio aos
praaticantes de Golfe profissional e amadoor, e
aoss visitantes, conttemplando todas as
instalações necessáárias e respectivos
equuipamentos de appoio, nomeadamennte:
esttacionamento, receppção, sala de estaar e
resstaurante, sala de ssócios, piscinas e bar,
b
parrque infantil, loja dee artigos de golfe, sala
s

Área bruta de construção (máx):: 3000 m2
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de apoio para aprendizagem da modalidaade,
sala de pessoal, balneeários, ginásio, arrum
mos
de equipamento dee golfe de sóccios,
esttacionamento de buggies e troleeys,
arrumos de equipam
mento e produtos de
maanutenção do campoo de golfe

5.

Parquue Radical

Áreea interligada com o Campo de Férrias,
Centro de conferências e Parque desporttivo,
desstinado a actividades de aventura aoo ar
livrre, contemplando todas as instalações
neccessárias e respecttivos equipamentos de
apooio, nomeadamentte, a construção de:
parredes de escaladaa, cursos de corddas,
perrcursos de biciccleta “todo terrenno”,
obsservação de natuureza, instalações de
“Slide”, instalações dee “Rappel”, campo de
“Paaintball”, recepção, balneários e arrum
mos
de equipamentos.

Área bruta de construção (máx):: 300 m2
Área de impeermeab. (máx).: 3000 m2

Parquee do Cavalo
Lusitanoo e do Sorraia

mente naturalizado que
q
Esppaço predominantem
perrmite manter em liberdade, manadas de
cavvalos lusitanos e do sorraia, contemplanndo
toddas as instalaçõões necessárias e
resspectivos equipam
mentos de apoio,
nom
meadamente, a connstrução de: recepçção,
balneários, boxes, posto de observação, loocal
de pastagem e áreas dde treino.

Área bruta de construção (máx):: 300 m2
Área de impeermeab. (máx): 5000 m2

e
de apoio
a
e lazer a que se refere o presente artigo obedecem ainda às normas
Os equuipamentos e estruturas
legais e regulamentaares aplicáveis,, nomeadamennte às constanttes do POAAP..
Arttigo 10º
Infraestru
uturas Urbanass

1.

A implantação de inffraestruturas urrbanas pode ocorrer em qualquer categoriaa de espaço, ficando sujeita ao
a
c
às norm
mas legais e reegulamentares aplicáveis, noomeadamente às
dispossto no presentee artigo bem como
constaantes do POAA
AP.

2.

O abaastecimento dee água potávell e a recepçãoo e tratamentoo de águas ressiduais doméssticas do Parque
Alquevva incumbe à entidade
e
conceessionária do reespectivo sistema multi-municcipal.

3.

Na regga dos camposs de golfe são reutilizadas
r
as águas residuaais tratadas proovenientes das ETAR locais, de
acordoo com as dispoonibilidades desstas e em funçção dos caudaiis necessários à manutençãoo dos campos de
d
golfe ao
a longo do ano, desde que se
s mostrem cuumpridos os reqquisitos estabeelecidos na leggislação em viggor
relativaamente às norm
mas de qualidaade de água paara rega.

4.

A regaa de áreas verddes é feita a paartir dos recursoos hídricos supperficiais locaiss disponíveis.
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5.

A enerrgia utilizada no aquecimentoo das águas doomésticas é deerivada de coleectores solaress térmicos, num
ma
proporrção nunca infferior à prevista no Regulam
mento das Caraacterísticas dee Comportamento Térmico dos
Edifícioos.

6.

É obriggatória a existêência de sistem
mas de telegesttão de infraestrruturas urbanaas.

7.

A ilum
minação exterrior das vias primárias deeve ser garaantida por lum
minárias de baixo
b
consum
mo,
eventuualmente “leds””, cuja alimentaação poderá seer de origem footovoltaica.

8.

Os ressíduos verdes e os resíduos sólidos urbaanos orgânicoss são utilizadoos na produçãão de fertilizannte
mediannte tratamentoo adequado em
m unidade de ccompostagem, sempre que eesta forma de valorização seeja
tecnicaamente a mais adequada.

9.

É perm
mitida na áreaa do POAAP a construçãoo de infra-estrruturas hidráullicas de retennção de água e
platafoormas de terreeno nas áreas inter-níveis, quando assoociadas aos Espaços
E
de Recreio,
R
Lazer e
Serviçoos.
Arrtigo 11º
Classificcação Acústicaa

1.

A áreaa de intervençãão do Plano é classificada coomo zona mistta ou zona sennsível para efeiitos da aplicaçãão
do Reegulamento Geeral do Ruído, ficando as operações urbaanísticas sujeitas ao regime estabelecido na
legislaação em vigor.

2.

Constituem zonas seensíveis as segguintes categorias e subcateggorias de espaaços:
a Espaços afectos
a)
a
à Estruttura Ecológica Principal;
b Espaços de
b)
d Golfe.

3.

Constituem zonas mistas
m
as seguinntes categoriass e subcategorrias de espaçoss:
a Espaços Agrícolas;
a)
A
b Espaços de
b)
d Planos de Água;
Á
c Espaços de
c)
d Transição e Enquadramento;
d Espaços para
d)
p Estabeleciimentos Hoteleeiros;
e Espaços para
e)
p Aldeamentos Turísticos;
f)f

Espaços para
p Aldeamentos Turísticos C
Centrais;

g Espaços de
g)
d Recreio, Lazzer e Serviços.
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SEC
CÇÃO II
CIR
RCULAÇÃO E ESTACIONA
AMENTO
Arttigo 12º
Idenntificação

Na área dee intervenção do PPPA as áreeas de circulaçção e estacionaamento corresppondem a:
a Circulaçãoo viária;
a)
b Circulaçãoo pedonal, cicloovias e caminhos equestres;
b)
c Estacionam
c)
mentos.
Arttigo 13º
Circullação Viária

1.

A circuulação viária é assegurada poor um conjuntoo de vias classifficadas em trêss níveis hierárqquicos:
a Vias primáárias;
a)
b Vias secunndárias;
b)
c Vias terciáárias.
c)

2.

As vias primárias estão ligadas à rede
r
viária municipal e correespondem à rede viária estruuturante, estando
mpanha a topoografia do terreeno e apresentam as seguinttes
integraadas em espaçços canais cujoo traçado acom
caracteerísticas:
a Constituem
a)
m áreas pavimentadas de duuas faixas de circulação
c
autoomóvel, ladeaddas por um único
passeio peedonal e ciclovia;
b As faixas de rodagem são
b)
s ladeadas por faixas perrmeáveis longitudinais separadas por lanccil,
revestidas por arbustoss e árvores dde alinhamentto cujas espéécies pertenceem à vegetação
autóctone;;
c As faixas permeáveis
c)
p
preevistas na alínea anterior sãoo de geometriaa variável paraa a integração da
d
vegetaçãoo arbórea existeente e para faccilitar a implantaação de estacionamentos.

3.

As vias secundárias estão ligadas às vias primáárias e estruturram os Espaçoos Turísticos e os Espaços de
Recreio, Lazer e Serrviços, obedeceendo às seguinntes característticas:
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a Duas faixaas de rodagem com largura tootal de 6,5 m ladeadas por ccorredores verddes de protecção
a)
e enquadrramento com 2,3 m de larggura média e de geometriaa variável, poddendo neles ser
s
implantadoos lugares de estacionamento
e
o automóvel;
b Passeios de
b)
d ambos os lados com 1,66 m de larguraa cada, contíguuos aos correddores verdes de
protecção e enquadrameento, podendo um deles ser substituído
s
por ciclovia.
4.

As viaas terciárias distribuem o trááfego automóvvel e pedonal no interior doos diversos espaços, ou estãão
directaamente ligadass às vias prim
márias em situuações de menor tráfego, coom a faixa dee rodagem maais
estreitaa que as vias secundárias
s
e pavimento sem
mipermeável, sendo
s
nas dem
mais característticas idênticas às
das viaas secundáriass.

5.

Os proojectos da redee viária devem
m utilizar técniccas de acalmiaa de tráfego para promover a circulação em
e
velociddade reduzida: sinuosidade do traçado, rredução pontuual de perfis, construção dee pracetas, piso
rugosoo, lombas e banndas sonoras.

6.

A circulação viária na área de inntervenção doo POAAP, bem
m como as reespectivas viass de circulaçãão,
obedeccem às disposições constanttes daquele plaano.

7.

Os cam
minhos existenntes na área dee intervenção ddo PPPA são substituídos
s
pelas vias de circculação previsttas
no presente artigo.
Arttigo 14º
Circulaçãão pedonal, cicclovias e camin
nhos equestress

1.

Os traççados de circulação pedonal, ciclovias e caaminhos equesstres, são definidos nos respeectivos projectoos,
e obeddecem às seguuintes caracteríísticas:
a Os perfis têm uma larggura mínima compatível
a)
c
com o acesso de
d veículos dee emergência e
combate a incêndios;
b Os pavimeentos são em materiais
b)
m
permeeáveis ou semipermeáveis;
c Os traçadoos contemplam
c)
m pontualmentee zonas de som
mbra e descansso.

2.

As esccadas, rampass e acessos à Albufeira do A
Alqueva devem
m, pela sua dim
mensão, conceepção e materrial
usado na sua execuçção, integrar-sse correctamennte na envolvennte, evitando agressões
a
à paaisagem, e a sua
localizaação deve ter em
e consideraçção as cotas mínimas de explloração definidas para a Albuufeira.
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Arttigo 15º
Estacionaamento Exterio
or

1.

A localização das priincipais zonas de estacionam
mento é a indiccada na Plantaa Geral de Implantação e o seeu
dimenssionamento obbedece à legislaação em vigor..

2.

As zonnas para estaciionamento obeedecem ainda às
à seguintes caaracterísticas:
a A implantaação ocorre em
a)
m locais menoss visíveis senddo dissimulada por cortinas de
d vegetação, de
d
arborizaçãão ou pergoladoo com recurso a materiais naaturais;
b Os pavimeentos utilizadoos são permeááveis ou semiipermeáveis, ddevendo o resspectivo projeccto
b)
contemplaar sistemas de drenagem
d
de ááguas pluviais;
c Devem esstar equipadass com mobiliárrio urbano adequado e trattado, papeleiraas, iluminação e
c)
suportes para
p bicicletas;
d A arborização deve asseegurar uma dennsidade média de uma árvoree por cada 8 lugares;
d)
e As pérgolaas cobertas porr vegetação deevem asseguraar uma densidaade de 1 pé por cada 8 lugarees,
e)
utilizando vegetação
v
autóóctone e ou naaturalizada.

SEC
CÇÃO III
QUALIFICA
AÇÃO DO SO
OLO
Arttigo 16º
Deelimitação das categorias de espaço

1.

A áreaa de intervençãão do PPPA inttegra as seguinntes categoriass e subcategorias de espaçoss:
a Espaços afectos
a)
a
à Estruttura Ecológica Principal;
b Espaços afectos
b)
a
à Estruttura Ecológica Secundária:
i) Espaçoss Agrícolas;
ii)

Espaçços de Golfe;

iii)

Espaçços de Planos de Água;

iv)

Espaçços de Transição e Enquadrameento;

c Espaços Turísticos:
c)
T
i)

Espaçços para Estabeelecimentos Hoteeleiros;

ii)

Espaçços para Aldeam
mentos Turísticos;

iii)

Espaçços para Aldeam
mentos Turísticos Centrais;
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d Espaços de
d)
d Recreio, Lazzer e Serviços:
i)

Centrro Equestre;

ii)

Instituuto do Alentejo;

iii)

Camppo de Férias;

iv)

Centrro Desportivo;

v)

Áreass de Utilização Recreativa
R
e de LLazer, nas Herdades de Postoroo e Roncão;

vi)

Áreass de Serviços, naas Herdades de Areias, Postoroo e Roncão.

e Espaços Canais.
e)
C
2.

Os esppaços referidoss no número anterior
a
estão delimitados
d
naa Planta Geral de Implantaçãão, reflectindo as
respecctivas categoriaas os usos nelees admitidos, nos
n termos do presente
p
Reguulamento.

SEC
CÇÃO IV
USO DO SOLO
SUB--SECÇÃO I
Espaço
os Afectos à Esstrutura Ecológgica Principal

Arttigo 17º
Deefinição

Os Espaçoos Afectos à Estrutura
E
Ecológica Principal correspondem
m às áreas, vallores e sistemas fundamentaais
para a prootecção e valorização ambiental e da biodiversidade,
b
nos quais see garante a salvaguarda
s
dos
ecossistem
mas e a intensifficação dos proocessos biofísiccos.
Arttigo 18º
R
Regime

1.

Nos Esspaços afectoss à Estrutura Ecológica Princiipal são admitiddas as seguinttes acções e acctividades:
a Recuperaçção e valorização de habitaats, através dee adensamentoo dos povoam
a)
mentos arbóreoos,
implementtação de vegeetação marginaal às linhas e planos de ággua e densificcação do estraato
arbustivo e subarbustivo;
b Ordenameento da fauna bravia,
b)
b
visandoo a conservaçãoo da natureza;
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c Percursos pedonais, cicláveis e equesstres, caminhos de ligação ddo circuito de golfe,
c)
g
bem com
mo
caminhos e pontos de viggia para acçõees de prevençãão e combate a incêndios;
d Infraestruturas, designaddamente, de abastecimento de água e sanneamento, de electricidade, de
d)
d
telecomunicações, de gáás e de aproveiitamento e utilização de enerrgias alternativaas e renováveis;
e Equipamentos e estruturas de apoio e lazer previstos no Artigo 99º do presentee Regulamentoo e
e)
observatórrios de avifauna;
f)f

Construções amovíveis ou ligeiras destinadas a apoiar
a
as activvidades previsstas nas alíneas
anteriores..

2.

As acçções e actividdades previstas nas alíneas c) a f) do número anterior regem-se peelas disposições
constaantes no presente Regulam
mento e na leegislação espeecífica, ficandoo sujeitas a autorização das
entidaddes competenttes.

3.

O atraavessamento dos
d Espaços Afectos
A
à Estruutura Ecológicaa Principal pelaas infraestrutuuras previstas na
alínea d) do númeroo anterior só é admitido na eextensão mais reduzida posssível e quando for estritamennte
necesssário para a addequada prestaação das mesm
mas.

4.

Nos Espaços Afectoos à Estrutura Ecológica Prinncipal são interditas, salvo se expressameente previstas no
presennte Regulamennto, todas as acções e actividdades que ponnham em causaa as áreas, vaalores e sistemas
fundam
mentais para a protecção e vaalorização ambbiental e da bioodiversidade, nnomeadamentee as seguintes:
a O abate dee árvores, exceepto por razõess fitossanitáriass;
a)
b A plantaçãão de espécies não autóctonees;
b)
c A alteraçãoo do relevo ou do coberto veggetal dominantte;
c)
d A construçção de novas edificações
d)
e
e innfraestruturas.

5.

Nos teerrenos adjaceentes aos Espaaços de Planoss de Água, até ao nível de m
máxima cheia ou
o numa faixa de
60 meetros a partir doo nível de plenoo armazenameento, são admittidas as seguinntes acções e actividades:
a
a Instalação de zonas de recreio
a)
r
e lazer, destinadas à fruição
f
dos plaanos de água e das respectivvas
construçõees ligeiras paraa apoio aos uteentes;
b Aterros, esscavações e reemoção de terrras no âmbitoo dos trabalhoss de construçãão dos planos de
b)
água, com
m subsequente renaturalização e valorizaçãoo das áreas inttervencionadass;
c Construção de diques e outras
c)
o
estruturras para retençção, descarga e drenagem dee águas.

6.

Nos Espaços
E
Afectoos à Estrutura Ecológica Prinncipal integradoos nas Unidaddes de Execuçção UE 14-A, UE
U
15-A, UE 13-P e UE 12-R são admitidaas as seguinntes acções e actividadees, desde quue,
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fundam
mentadamentee, se destinem a assegurar a execução doss projectos doss campos de golfe,
g
nos termos
e conddições aprovaddos pelas entiddades competeentes:
a Aterros, esscavações e reemoção de terras no âmbito dos trabalhos de construçãoo dos campos de
a)
golfe, com subsequente renaturalizaçãoo e valorizaçãoo das áreas intervencionadass;
b Desvios dee traçado das linhas de águaa e atravessam
b)
mentos das meesmas nos term
mos e condições
previstas no
n número 3 doo Artigo 6º;
c Intervençãão nas galerias ripícolas, asseegurando as reespectivas funçções biológicass.
c)

SUB-S
SECÇÃO II
Espaçoss Afectos à Esttrutura Ecológicca Secundária

Arttigo 19º
Deefinição

1.

Os Espaços Afectos à Estrutura Ecológica Secundária corresppondem às áreas que, emborra artificializadas
em maior ou menoor grau, contribuem positivaamente para a composição paisagística e objectivos de
conserrvação da natuureza e sustenttabilidade ambiental e ecológica.

2.

A Estruutura Ecológicaa Secundária é constituída peelas seguintes subcategoriass de espaços:
a Espaços Agrícolas;
a)
A
b Espaços de
b)
d Golfe;
c Espaços de
c)
d Planos de Água;
Á
d Espaços de
d)
d Transição e Enquadramento.
Arttigo 20º
Espaço
os Agrícolas

1.

Os Esspaços Agrícoolas corresponndem às áreaas de melhor aptidão agrícola, nomeadaamente os solos
integraados na Reseerva Agrícola Nacional e ouutras áreas onnde se promovve o aproveitaamento agrícola,
privilegiando o modoo de produção biológica.

2.

Nos Esspaços Agrícollas são admitiddas as seguintees acções e acctividades:
a Todas as actividades e ocupações dirrectamente relacionadas com
a)
m as práticas agrícolas,
a
desde
d acordo com
m o Código dee Boas Práticcas
que obserrvem as aptidões dos soloss e estejam de
Agrícolas;
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b Construções para apoio à actividade aggrícola;
b)
c Habitação para residência habitual do pessoal
c)
p
técnicoo afecto a estaas actividades;
d Equipamentos culturais e de lazer relaccionados com a actividade aggrícola;
d)
e Estabelecimentos de fabbrico, transform
e)
mação, preparaação, armazenamento e com
mercialização dos
a
floresstais e pecuárioos;
produtos agrícolas,
f)f

Instalações destinadas à actividade agro-pecuária e alojamentos
a
paara animais;

g Viveiros de espécies fruutícolas, floresstais e ornameentais, adaptaddas à área dee intervenção do
g)
PPPA;
h Percursos pedonais, ciclláveis, equestrres, bem comoo caminhos e pontos
h)
p
de vigiaa para acções de
prevençãoo e combate a incêndios;
i)i

Infraestruturas, designaddamente de abbastecimento de
d água e sanneamento, de electricidade, de
telecomunicações, de gáás e de aproveiitamento e utilização de enerrgias alternativaas e renováveis;

j)j

Equipamentos e estruturras de apoio prrevistos no Artiggo 9º do preseente Regulamento;

l)l

Construções amovíveis ou ligeiras destinadas a apoiar
a
as activvidades previsstas nas alíneas
anteriores..

3.

Ass acções e acctividades preevistas no núm
mero anterior, quando localiizadas em áreeas de Reserrva

Agrícola Naacional, ficam sujeitas ao dissposto no Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 dee Junho, bem como às demaais
normas leggais e regulameentares aplicávveis, nomeadam
mente as constantes do POA
AAP.
Arttigo 21º
Espaçços de Golfe

1.

Os Esspaços de Golfe correspondeem a áreas destinadas à im
mplantação de campos de golfe
g
compostoos,
designnadamente, por áreas para “ggreens”, “fairwaays”, “tees”, “bbunkers”, “rougghs”, “driving raange” e áreas de
integraação paisagística.

2.

Nos Espaços
E
de Golfe são admitiddas as seguintees acções e actividades:
a Todas as actividades
a)
a
e ocupações
o
direectamente relaccionadas com a prática de goolfe;
b Caminhos de golfe, camiinhos e pontoss de vigia para acções de prevvenção e combbate a incêndioos;
b)
c Infraestruturas, designaddamente de abbastecimento de
c)
d água e sanneamento, de electricidade, de
telecomunicações, de gáás e de aproveiitamento e utilização de enerrgias alternativaas e renováveis;
d Equipamentos e estruturas de apoio e lazer previstos no Artigo 99º do presentee Regulamentoo e
d)
observatórrios de avifauna;
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e Construções amovíveis ou ligeiras destinadas a apoiar
e)
a
as activvidades previsstas nas alíneas
anteriores;;
f)f

Construção de centros de armazenameento de produtoos e equipameentos de manuttenção do golfee;

g Outros plaanos de água.
g)
3.

Os cam
mpos de golfe a instalar nestaa subcategoriaa de espaço obbedecem às segguintes caracteerísticas:
a As zonas relvadas
a)
r
regaddas não devem
m exceder os 455 ha por campoo de golfe;
b Na constrrução de “greeens”, “fairwayss”, “tees”, “rouughs” e “drivinng range” devvem ser usadas
b)
espécie dee relvas edafo--climaticamentee adaptadas, de
d forma a reduuzir o consumoo de água paraa a
rega, de nutrientes
n
e fittofármacos, e outras operaçções de manuutenção com impacte
i
sobre o
sistema hídrico;
c As zonas não regadas devem ser traatadas com um
c)
m elenco herbááceo, arbustivoo e arbóreo que
garanta 900% das espéciees autóctones e/ou naturalizaadas;
d O traçado do percurso de golfe devee minimizar o abate de árvoores e preservvar, sempre que
d)
possível, árvores
á
e bosquetes notáveiss pela sua dimeensão ou porte;
e A instalaçãão do sistema automático dee rega deve ser
e)
s limitada às áreas de “greeens”, “fairwayys”,
“tees”,“rouughs” e “drivinng range”, senndo apoiado por estação m
meteorológica e sensores de
humidade no solo;
f)f

As dotaçõões de rega devem ser moderadas evitando grandes perdas por infiltraçãão/
evapotransspiração;

g Deve ser assegurado
g)
a
o uso eficiente da
d água de reega, nomeadam
mente através da utilização de
efluentes tratados, desdde que as respectivas caraacterísticas quuímicas e baccteriológicas não
m as condiçõees de segurança sanitária dos
afectem a qualidade doo campo de golfe, garantam
utentes e permitam
p
minim
mizar o recursoo a água proveeniente de outraas origens;
h A preparaçção do solo paara a implantaçção do campo de golfe deve ter em conta o enriquecimennto
h)
da sua componente orgâânica, com a aaplicação de feertilizantes orgânicos de libertação lenta, por
p
forma a coonferir-lhe maioor capacidade dde absorção, depuração
d
e retenção da água;
i)i

Os caminhhos do golfe deevem estar inteegrados na paissagem existentte;

j)j

A aplicaçãão de fertilizantees e produtos fitossanitários
f
deve ser reduzzida ao mínimoo necessário;

l)l

A rede dee drenagem, adjacente
a
aos planos de ággua, deve garaantir um bom escoamento de
águas, perrmitindo a sua depuração porr acção biológicca;
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m O sistemaa de drenagem
m)
m deve ser proj
ojectado de forrma a garantir o escoamentoo do excesso de
água em alturas
a
de elevvada precipitaçção, mantendo o campo jogável, e servir dee apoio à gestão
da rega, em épocas secaas, de modo a reduzir ao máxximo as perdass de água.
4.

A consstrução e operaação dos camppos de golfe a que se refere o presente artiggo obedecem ainda às normas
legais e regulamentaares aplicáveis,, nomeadamennte às constanttes do POAAP..
Arttigo 22º
Espaços dee Planos de Ág
gua

1.

d
Os Esspaços de Plaanos de Águaa correspondeem a massas de água retidas no terrenno por meio de
escavaações e ou attravés da consstrução de diqques transverssais a linhas dde água e resspectivos órgãos
hidráulicos.

2.

s admitidas actividades dee recreio e de llazer, bem com
mo instalação de
Nos Esspaços de Planos de Água são
estabeelecimentos de restauração e bebidas, em estruturas
e
flutuuantes ou consstruções amovííveis, com a áreea
de connstrução máxim
ma de 150 m2.

3. Os lim
mites dos Espaaços de Planoos de Água coonstantes da Planta Geral de Implantaçãão podem sofrrer
alteraçções pontuais decorrentes dos respectivoos projectos, nos termos e condições aprovados
a
pelas
entidaddes competenttes.
Arttigo 23º
Esp
paços de Transsição e Enquad
dramento

1.

Os Esspaços de Traansição e Enqquadramento correspondem
m a áreas arbborizadas ou de
d clareira, que
estabeelecem a transsição e articulaação entre as demais categoorias e subcateegorias de esppaço da área de
d
interveenção do PPPA
A.

2. Nos Esspaços de Trannsição e Enquaadramento sãoo admitidas as seguintes acçõões e actividaddes:
a Percursoss pedonais, ciccláveis e equesstres, caminhoos de ligação ddo circuito de golfe,
a)
g
bem com
mo
caminhos e pontos de vigia para acçõees de prevençãão e combate a incêndios;
b Infraestrutturas, designaddamente, de abastecimento
b)
a
de água e sanneamento, de electricidade, de
d
telecomunnicações, de gáás e de aproveitamento e utiliização de enerrgias alternativaas e renováveiis;
c Equipameentos e estrutuuras de apoio e lazer previsstos no Artigo 9º do presentte Regulamentto,
c)
observatórios de avifauna, parques innfantis, parquees de merendas, piscinas comuns,
c
campos
n podendo as
polidesporrtivos e outross equipamentoos e estruturaas com funçõees similares, não
respectivaas áreas de connstrução ultrappassar 300 m2 por
p equipamennto ou estruturaa;
PLANO DE PORMENOR DO PARQUE ALQUEVA – Volume I – Regulamento

27

d Estabelecimentos de resstauração e beebidas em consstruções amovíveis ou ligeiraas com a área de
d)
construçãoo máxima de 150 m2;
e Actividadee de recreio e lazer,
e)
l
bem com
mo construções, amovíveis oou ligeiras, desstinadas a apoiar
estas activvidades;
f)f

Construçãão de infra-esttruturas e instaalações de appoio a actividaades agrícolas, florestais e de
d
manutençãão de zonas veerdes;

g Viveiros de
g)
d espécies fruutícolas, floresstais e ornameentais, adaptaddas à área dee intervenção do
d
PPPA;
h Plantação de compartim
h)
mentações vissando a proteecção e enquaadramento daas edificações e
demais esstruturas urbanas;
i)i

Construçãão de centros de
d armazenamento de produttos e equipameentos de manuutenção do golffe,
desde quee integrados naas Unidades dee Execução UE
E 14-A, UE 15-A
A, UE 13-P e UE
U 12-R;

j)j

Nos Espaços de Transição e Enquaddramento integrados nas Uniidades de Exeecução UE 14--A,
E 12-R são, ainnda, admitido aterros, escavvações e remoçção de terras no
UE 15-A, UE 13-P e UE
âmbito doos trabalhos dee construção ddos campos dee golfe, com ssubsequente reenaturalizaçãoo e
valorizaçãão das áreas intervencionadass.
SUB-S
SECÇÃO III
Espaçoos Turísticos

Arttigo 24º
Deefinição, usos e disposições comuns

1.

Os Esspaços Turísticcos correspondem a áreas urbanizáveis e edificáveis destinadas à implantação de
d
empreendimentos turísticos sendo constituídos peelas subcategoorias:
a Espaços para
a)
p Estabeleciimentos Hoteleeiros;
b Espaços para
b)
p Aldeamentos Turísticos;
c Espaços para
c)
p Aldeamentos Turísticos C
Centrais.

2.

Nos Esspaços Turísticcos são admitiddas as seguintees acções e acctividades:
a Alojamentoo turístico;
a)
b Instalações e equipamenntos de uso com
b)
mum e/ou de exploração
e
turísstica;
c Áreas verddes;
c)
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d Infraestruturas urbanísticcas;
d)
e Estabelecimentos de resstauração e bebbidas;
e)
f)f

Estabelecimentos de comércio,
c
servviços e equippamentos de utilização coomum enquannto
actividadess complementaares.

3.

Os esttabelecimentoss hoteleiros e aldeamentos
a
turísticos a insttalar nos Espaaços Turísticoss devem cumprrir,
em funnção da respecctiva classificaação, os requissitos fixados naa legislação turística, nomeadamente no que
respeitta a equipameentos, espaçoss de utilização comum e áreeas para estacionamento privvativo e comum,
bem como
c
as demais normas leegais e regulaamentares aplicáveis, designadamente ass constantes do
d
POAAP.

4.

As parrcelas destinaddas a estabelecimentos hotelleiros e aldeam
mentos turísticoos estão delim
mitadas na Plannta
Geral de Implantaçãão e nas Planttas Parciais de Implantaçãoo, correspondendo cada parccela a um único
empreendimento turíístico, salvo quuando a dimennsão, tipologia e classificaçãoo do empreenddimento justificcar
m parcelas contíguas, e a entidade coompetente parra aprovação do
d
que o mesmo abrannja duas ou mais
e
para o effeito, parecer faavorável.
respecctivo projecto emita,

5.

As parrcelas referidass no número annterior integram
m-se em Unidaades de Execuçção (UE).

6.

Os inddicadores apliccáveis a cadaa UE estão fixxados no Quadro Síntese, constante
c
da Planta Geral de
d
Implanntação e do Annexo I ao preseente Regulameento, não podeendo a aplicaçção dos mesmoos resultar num
ma
área de construção e número de caamas total, parra cada uma daas herdades, ssuperior aos vaalores constanttes
S
abaixo transcritos:
do refeerido Quadro Síntese
Quadro 2: Valores
V
máximoss admitidos na árrea de intervençãão

(m2)

Área bruta de construção máxxima
Nº máximo de camas
Nº máximo de camas na área de intervenção ddo POAAP

7.

Areias
323.805
6.688

Postoro
173.755
4.521
2.250

Roncão
266.995
5.799
2.250

d
Os inddicadores apliccáveis a cada parcela estão fixados no Quuadro Síntese, constante da Planta Geral de
Implanntação e do Annexo I ao pressente Regulam
mento, não poddendo a aplicaação dos mesmos resultar em
e
valoress superiores aoos fixados paraa a respectiva U
UE no referido Quadro Síntesse.

8.

A Câm
mara Municipaal promove a suspensão e alteração parciais
p
do PPPA
P
quando se justifique a
desclaassificação de empreendimeentos turísticoss, ou quando a prossecuçãoo dos objectivvos previstos no
artigo 2º
2 determine uma
u reclassificaação do uso doos solos abranggidos pela cateegoria de Espaaços Turísticos.
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Arttigo 25º
Espaaços para Estaabelecimentos Hoteleiros

1.

Os Espaços
E
para Estabelecimeentos Hoteleirros correspondem a áreass afectas à implantação de
empreeendimentos tuurísticos destinnados a proporrcionar alojameento temporário e outros serrviços acessórios
ou dee apoio, com ou
o sem fornecimento de refeeições, que inttegram as tipoologias previstaas na legislação
turísticca.

2.

Os inddicadores aplicáveis aos Esppaços para Estabelecimentoss Hoteleiros enncontram-se fixxados no Quaddro
Síntese constante daa Planta Geral de Implantaçãoo e do Anexo I ao presente R
Regulamento.

3.

As connstruções têm o máximo de 3 pisos e 15 m
metros de cérceea, salvo na árrea de intervennção do POAA
AP,
em quee o número mááximo de pisoss é 2 e a cérceaa máxima é dee 12 metros.

4.

As áreeas permeáveis e o tipo de vegetação a utilizar
u
nesta subcategoria
s
de espaço deveem obedecer às
seguinntes percentageens:
a Área perm
a)
meável ≥ 50%;
b Área de veegetação autócctone ≥ 20%;
b)
c Área de veegetação introdduzida e regada ≤ 25%;
c)
d A restantee área permeáável deve ser ocupada por vegetação natturalizada em regime de rega
d)
parcial.
Arttigo 26º
Esspaços para Alldeamentos Tu
urísticos

1.

Os Esppaços para Alddeamentos Turrísticos corresppondem a áreaas afectas à implantação de estabeleciment
e
tos
de alojjamento turístico constituídos por um conjunto de instalaações funcionaalmente interdeependentes coom
expresssão arquitectóónica homogénnea, situadas num espaço delimitado
d
e sem soluções de
d continuidadde,
que see destinem a prroporcionar aloojamento e outrros serviços coomplementaress e de apoio a turistas.
t

2.

Os inddicadores apliccáveis aos Esspaços para A
Aldeamentos Turísticos
T
encoontram-se fixaados no Quaddro
Síntese constante daa Planta Geral de Implantaçãoo e do Anexo I ao presente R
Regulamento.

3.

As connstruções têm o máximo de 2 pisos e 7 mettros de cércea, admitindo-se que, pontualm
mente possam ter
t
9 metrros de cércea, sendo
s
que nesstes casos, a área de implanttação dos mesm
mos não pode ultrapassar 155%
da totaalidade da áreaa de implantaçãão das edificaçções.

4.

Na áreea de intervençção do POAAP as construçõees têm um máxximo de 2 pisoss e de 7 metross de cércea.
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5.

As áreeas permeáveiis e o tipo de vegetação a utilizar nesta subcategoria de espaço deeve obedecer às
seguinntes percentageens:

Q
Quadro
3: Percentagens relativas ao dimensionam
mento das áreas permeáveis
p
e tipoo de vegetação a utilizar
Tipo

Moradias em
m banda e
apartameentos

Moradias isoladas

Área doo terreno (AT) -m22)

> 6.0000

(%) Áreaa permeável
(%) Áreaa de vegetação
autóctonne - em sequeiro
(%) Áreaa de vegetação
introduzzida – em regadio

6.000>(A
AT)>3.000

< 3.000

> 6.000

< 6.000

≥ 75

≥ 72

≥ 70

≥ 40

≥ 30

≥ 50

≥ 40

≥ 30

≥ 10

≥5

≤ 10
0

≤ 10

≤ 10

≤ 12

≤ 15

A áreaa permeável não ocupada
o
com veggetação autóctonee ou vegetação introduzida deve serr ocupada
por veegetação naturalizzada em regime dee rega parcial.

Arttigo 27º
Espaço
os para Aldeam
mentos Turísticcos Centrais

1.

Os Esspaços para Aldeamentos
A
T
Turísticos
Cenntrais correspoondem a áreaas afectas à implantação de
d
estabeelecimentos dee alojamento turístico constituídos por um
u conjunto dde instalações funcionalmennte
interdeependentes coom expressão arquitectónicaa homogéneaa, situadas nuum espaço deelimitado e seem
soluçõões de continuidade, que se destinem
d
a prooporcionar alojjamento e outrros serviços coomplementaress e
de apooio a turistas, nomeadamennte, actividadess de cultura, de
d desporto e lazer, comérccio e serviços, e
áreas técnicas
t
e de pessoal.
p

2.

Os inddicadores apliccáveis aos Esspaços para A
Aldeamentos Turísticos
T
Centtrais encontram
m-se fixados no
Quadroo Síntese consstante da Plantta Geral de Impplantação e do Anexo I ao preesente Regulamento.

3.

As coonstruções têm
m o máximo de 2 pisos e 7 metros de cércea,
c
admitinndo-se que, exxcepcionalmennte
possaam ter 9 metros de cércea, sendo
s
que nesstes casos, a área
á
de implanntação dos meesmos não pode
ultrapaassar 25% da totalidade
t
da área
á de implanttação das edificações.

4.

Nas áreas comuns desta
d
subcategoria de espaaço, a área obbrigatória perm
meável e reservvada para áreas
d seguintes parâmetros: 28m
2 2/unidade de
verdess é calculada a partir da soma das áreas decorrentes dos
alojam
mento e 28m2/100m2 de coméércio e serviçoss.
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SUB-S
SECÇÃO IV
Espaços
E
de Reccreio, Lazer e Seerviços

Arttigo 28º
Deefinição

1.

Os Espaços de Recrreio, Lazer e Serviços
S
destinaam-se ao usuffruto e à prestaação de serviçoos aos utentess e
munidade, nom
meadamente noo âmbito da eeducação e divulgação do ppatrimónio locaal, bem como à
à com
práticaa de actividadees culturais, dee desporto e dee recreio e lazzer, e ainda a zonas técnicass, alojamento do
d
pessoaal e zonas de armazenagem.
a

2.

Os Esppaços de Recrreio, Lazer e Seerviços delimitaados na Plantaa Geral de Impllantação corresspondem a:
a Centro Equestre;
a)
b Instituto doo Alentejo;
b)
c Campo dee Férias;
c)
d Centro Desportivo;
d)
e Áreas de Utilização
e)
U
Recrreativa e de Laazer, nas Herdaades de Postorro e Roncão;
f)f

Áreas de Serviços,
S
nas Herdades
H
de A
Areias, Postoro e Roncão.
Arttigo 29º
R
Regime

1.

Nos espaços
e
de Reecreio, Lazer e Serviços, além das instalações identificcadas no núm
mero 2 do artigo
anterioor, admite-se a implantação de
d equipamenttos e estruturass de apoio às rrespectivas acttividades.

2.

no
A edifiicação nos Esspaços de Reccreio, Lazer e Serviços, devve respeitar oss indicadores estabelecidos
e
Quadroo Síntese consstante da Plantta Geral de Impplantação e do Anexo I ao preesente Regulamento.

3.

O Cenntro Equestre, corresponde a um espaço destinado
d
à práática de despoortos equestress, contemplanddo
todas as instalaçõees necessáriass a esta moddalidade desportiva e respeectivas instalaações de apoio,
admitinndo-se, nomeaadamente, a coonstrução de:
a Picadeiross cobertos e aoo ar livre e resppectivas bancaddas;
a)
b Campos de saltos, “dresssage”, pólo e innstrução e resppectivas bancaadas;
b)
c Redondel;
c)
d “Boxes” e instalações dee apoio para eqquipamentos e arreios;
d)
e Balneárioss;
e)
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f)f

Centro de assistência méédica e médicoo – veterinária;

g Edifício addministrativo;
g)
h Loja temáttica;
h)

4.

i)i

Estabelecimentos de resstauração e bebbidas;

j)j

Percursos equestres.

O Insttituto do Alenteejo correspondde a um equippamento de ínndole cultural e ambiental, constituindo
c
um
ma
referênncia na divulgaação, promoção e valorizaçãoo das diversass vertentes da cultura alentejana e da regiãão,
nomeaadamente, da sua
s história, cultura,
c
arte, gaastronomia e vinhos,
v
tem ainnda por objecttivo promover as
boas praticas
p
ambienntais e científiccas em vertentees como a agroonomia, astronomia e biologiaa, entre outras.

5.

O Cam
mpo de Férias corresponde a um espaço ddestinado à exeecução de proggramas de dessporto, aventurra,
culturaa e natureza, admitindo-se a instalação de equipameentos, que em
m alguns casos poderão ser
s
constittuídos por tenddas, e de outrras instalaçõess necessárias ao funcionameento das referiidas actividadees,
nomeaadamente a construção de:
a Instalações de alojamentto;
a)
b Instalações de serviço;
b)
c Balneárioss;
c)
d Centro de assistência méédica.
d)

6.

O Cenntro Desportivvo correspondee a um espaaço destinado a um conjunnto diversificaddo de valências
desporrtivas e de avventura, para acolher a praatica de modaalidades de ínndole profissioonal e amadorra,
contem
mplando todass as instalaçõões necessáriaas e respectivvos equipameentos de apoioo, admitindo-sse,
nomeaadamente, a coonstrução de:
a Campos de jogos cobertoos e ao ar livree;
a)
b Pistas de atletismo;
b)
a
c Pista na naatureza de BTT
c)
T;
d Parede dee escalada;
d)
e Pista de “S
e)
Skate”;
f)f

Percurso de
d “rappel”;

g Piscinas coobertas;
g)
h Bancadas;;
h)
i)i

Balneárioss;
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j)j

Centro de Assistência Méédica;

l)l

Edifício addministrativo;

m Loja temáttica;
m)
n Estabelecimentos de resstauração e bebbidas.
n)
7.

As Áreeas de Utilizaçãão Recreativa e de Lazer correspondem a espaços situaados nas zonass ribeirinhas coom
aptidãoo para a instalaação de equipaamentos e infraa-estruturas dee suporte às acctividades de reecreio, de lazerr e
de fruiçção da Albufeira do Alqueva, devendo dispoor das seguintees infraestruturras e serviços:
a Acesso viáário público regularizado, que terminará em
a)
m áreas de esstacionamento, regularizado ou
não regulaarizado, ou de retorno,
r
que peermita a circulaação de veículoos de emergênncia;
b Acesso peedonal público consolidado ou
b)
o não consolidado entre o estacionamennto e o plano de
d
água;
c Instalações sanitárias, em
c)
m construção amovível
a
e ligeeira, com uma área
á de constrrução máxima de
d
25m2;
d Comunicaçções de emerggência;
d)
e Equipamento mobiliário amovível;
e)
a
f)f

Recolha dee lixo e limpezaa da área;

g Equipamento de apoio, tal como estabelecimentoo de restauraação e de beebidas ou outtro
g)
o
se insere, desde que seeja
equipamennto de apoio às actividades pprevistas adequado à zona onde
uma consttrução amovíveel e ligeira ou mista e se inttegre correctam
mente na paisagem, com um
ma
área de coonstrução máxima de 150 m2 e um piso acim
ma da cota nattural do terrenoo.
8.

Semprre que as Áreaas de Utilizaçãão Recreativa e de Lazer esstiverem assocciadas a zonass balneares, nos
termoss da legislação aplicável, é neecessário garantir os seguintees serviços e innfra-estruturass:
a Vigilância, assistência e primeiros socoorros a banhistaas;
a)
b Afixação, em locais bem
b)
m visíveis, doos resultados das
d análises dda qualidade da água com a
d aptidão balnnear;
indicação da
c Balneário/vvestiário para além de instaalações sanitárrias, em consttrução amovíveel e ligeira, coom
c)
uma área de
d construção máxima de 500 m2;
d Com a constituição de uma
d)
u zona balnnear, nos term
mos da legislaçção, fica interdita a rejeição de
d
qualquer tiipo de efluentees de origem dooméstica ou inddustrial na baccia hidrográficaa adjacente.

9.

As Árreas de Serviço corresponddem a espaçços destinadoss a equipameentos técnicoss e serviços de
d
manuteenção.
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SUB-S
SECÇÃO V
Espaços Canais

Arttigo 30º
Deefinição

1.

Os Espaços Canais encontram-se delimitados naa Planta Geral de Implantaçãão, e corresponndem ao espaço
q constituem
ma
que inttegra as principais infraestrutturas viárias e urbanas de caada uma das trrês herdades que
área de intervenção do
d PPPA.

2.

Os Esspaços Canais integram aindaa:
a Áreas verddes de alinham
a)
mento;
b Áreas de estacionamento
b)
e
o;
c Passeios e ciclovias;
c)
d Sistema dee drenagem dee águas pluviais;
d)
e Sistema dee rega gota a gota;
e)
g
f)f

Iluminaçãoo pública;

g Demais inffraestruturas enterradas.
g)
Arttigo 31º
R
Regime

1.

O traççado dos Espaaços Canais constante
c
da Planta Geral de Implantaçãão é indicativo, pelo que, na
execuçção dos projectos, são adm
mitidas variaçõões que contriibuam para a sua melhor funcionalidade
f
e
exequiibilidade, e paara a adaptaçção aos valorees naturais exxistentes, dessde que essass variações nãão
comproometam de moodo algum a hieerarquia e a prrestação pretenndidas.

2.

As áreeas verdes de alinhamento
a
inttegradas nos Espaços
E
Canais, obedecem ààs seguintes caaracterísticas:
a São áreass arborizadas, permeáveis, coonstituídas por árvores de aalinhamento e faixas
a)
f
arbustivvas
lineares quue acompanhaam lateralmentee as faixas rodooviárias previstas para o Parqque Alqueva;
b São áreas extensas, de manutenção
b)
m
reeduzida, rega completa
c
de arranque nos trêês primeiros anos
seguida dee rega parcial.

3.

As viass primárias obeedecem ao disposto no Artigoo 13º.
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CAPÍÍTULO IV
E
EDIFICAÇÃO
O E DEMOLIÇÃO
SECÇÃO I
EDIFICAÇÕ
ÕES EXISTENT
TES
Arttigo 32º
Idenntificação

1.

As edifficações existeentes estão ideentificadas na Planta
P
Geral dee Implantação ccomo:
a Edifícios existentes
a)
e
a maanter;
b Edifícios existentes
b)
e
a dem
molir.

2.

Os ediifícios existentees a manter poodem ser objeecto das operaçções urbanísticcas necessáriaas a assegurarr a
adequaada execuçãoo do plano, e destinam-se a alojamento e outras utilizaações turísticaas, equipamentto,
comérccio, serviços e estabelecimenntos de restaurração e bebidaas.

3.

Os eddifícios existenttes a demolir,, podem dar lugar a novos edifícios ou ppassar a integgrar espaços de
d
circulaação ou espaçoos afectos à esstrutura ecológica, por forma a assegurar a correcta
c
execuução do plano.

4.

A recuuperação e ampliação dos eddifícios existenttes é admitida em qualquer ccategoria de esspaço desde que
os messmos se enconntrem identificaados na Planta Geral de Implaantação como “edifício existeente a manter”.
Arttigo 33º
Interveenções nos edifícios existenttes a manter

1.

As obrras de conservvação, de reabilitação, de aampliação e dee reconstruçãoo devem assegurar a correccta
integraação paisagística com a envoolvente, nomeaadamente quannto aos seguinttes aspectos:
a A adequadda implantaçãoo do edifício e das
a)
d infra-estrutturas urbanísticcas de acessibbilidade, evitando
a construçção de muros, taludes
t
e aterroos significativoos;
b O adequaado enquadram
b)
mento voluméétrico das connstruções com
m a envolvente, não criando
situações de assimetria ou de desquaalificação da imagem urbanna e edificada existente ou do
d
r
dominantee;
padrão de povoamento rural
c O adequaddo enquadram
c)
mento paisagísttico e vegetal, com recurso a espécies adaaptadas à região
ou predom
minantemente autóctones;
a
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d A adopçãoo de materiais de revestimennto que, para além da necesssária qualidadde, resistênciaa e
d)
adequaçãoo à utilização, assegurem
a
a qualidade
q
formaal e integraçãoo da construçãoo na envolventee.
2.

A amppliação máximaa admitida é de 30 % da áreea de construçção existente à data da entraada em vigor do
PPPA..

3.

Na área
á
de intervenção do POAAP, as edificações existentes, devidamente legalizadas e
indepeendentemente do uso assocciado, podem sser objecto dee obras de connservação, de reabilitação, de
d
ampliaação e de reconnstrução, nas seguintes
s
conddições:
a Apenas sãão permitidas obras de amppliação quandoo visem a adaaptação ao usso turístico ou a
a)
dotação da
d edificação com cozinha e ou instalaçção sanitária, não podendoo, em nenhum
ma
situação, corresponder a um aumentto total de áreea de construução superior a 25 m2 ou ao
a
d cércea, bem
m como à ocuppação, em relação à Albufeiraa, de terrenos mais avançados
aumento de
que a edificação existentte;
b A realizaçãão de obras dee conservação, de reabilitaçãão, de ampliação, e de reconnstrução só pode
b)
ser autorizzada ou licenciaada se cumpriddas as disposiçções relativas aao saneamentoo básico.

SEC
CÇÃO II
NOVAS E
EDIFICAÇÕES
S
Arttigo 34º
Princíípios gerais dee concepção do
os edifícios

1.

Na conncepção e connstrução de novvas edificações na área de inntervenção do PPPA devem ser seguidos os
seguinntes princípios:
a A implantação dos edifícios deve considerar a toopografia e eenvolvente nattural, integranddo
a)
minimizando a movimentaçãão de terras, e preservanddo,
paisagisticcamente as inntervenções, m
sempre quue possível, as árvores existeentes;
b A orientaçção das fachaadas e vãos ddeve consideraar valores com
b)
mo as vistas, mas também, a
protecção dos ventos dominantes
d
em
m época fria e dos raios soolares no Verãão, bem como o
desempennho térmico doo edifício atravvés da optimizzação da relaçção edifício – clima, podendo
recorrer à incorporação de
d pérgolas, gaalerias, portadaas, palas, entree outros;
c Adequada distribuição doos espaços extteriores e enviddraçados pelass diversas fachhadas;
c)
d Os vãos envidraçados
d)
e
devem
d
ter esppecificação addequada no quue diz respeitoo aos vidros, às
caixilhariass e sistemas dee sombreamennto;
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e O desenho, dimensionaamento e locaalização dos vãos deve conntribuir para a optimização da
e)
d
ventilação natural no inteerior dos edifíciios, bem comoo para potenciaar a iluminação natural;
f)f

A selecçãoo de materiais de construção e de revestimeento deve conssiderar os seguuintes factores:
i)

O seu baixo grau de
d toxicidade, privilegiando
p
o uso de materiaais reconhecidaamente limpos ou
ecológicos, sempre que possível certtificados;

ii)

A anáálise do ciclo de
d vida dos materiais, optandoo por materiais com reduzido impacte ambienntal
durannte o seu ciclo dee vida;

iii) A inérrcia térmica e o seu efeito de volante térmico para
p efeitos de cconforto ambiente sem recurso ao
consuumo de energia comercial;
c
iv) Caraccterísticas ao nívvel da sua textuura e cores que garantam conjuuntos de qualidaade arquitectónicca,
independentemente da
d liberdade form
mal dos objectoss;
v)

Utilizaação de materiais característicoss da região.

g As cobertuuras podem seer em terraço ou inclinadas desde que a sua capacidadde de reflexãoo e
g)
isolamentoo térmico sejaam limitadoras das trocas téérmicas e quee a estética seeja adaptada às
condições do local ou a exigências de instalaçãoo de painéis ssolares para a qual não haaja
provadameente alternativaa.
h As edificaçções podem dispor de cisternnas para armazenagem das águas pluviaiss com vista à sua
h)
utilização na
n rega e manutenção dos esspaços exterioores e no abasttecimento de piscinas.
2.

Na conncepção e construção dos Ceentros de Manutenção de Goolfe devem serr cumpridas as normas legaiss e
regulamentares em matéria de resíduos e descargas de águas residuais, e arm
mazenamento e
manusseamento de suubstâncias perrigosas, devenddo ainda conteemplar um sepaarador de hidroocarbonetos.

3.

A entiddade exploradora do Parquee Alqueva devve participar noo procedimentoo de análise e aprovação dos
projecttos das operaações urbaníssticas a desennvolver na árrea de interveenção do PPP
PA, mediante a
celebraação de acordo de cooperaçção com a Câm
mara Municipal, tendo em vistta contribuir paara a garantia da
d
qualificcação e harmoonia arquitectónica, urbanística e de construção, bem coomo da qualidaade energéticoo –
ambienntal dos edifícioos e outros equipamentos a cconstruir.
Arttigo 35º
Veedações

Nos Espaçços para Aldeaamentos Turístticos, Aldeameentos Turísticoss Centrais, Esspaços de Golffe e Espaços de
d
Recreio, Lazer e Serviçços, são interdditas as vedaçções em alvenaria ou betão, e admitidass vedações nas
c
seguintes condições:
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a Vedações de madeira ou
a)
o cana em coor natural com
m a altura máxxima de 1,50m
m, revestidas por
p
arbustos ou
o trepadeiras;
b Vedações de rede metáálica com a altuura máxima dee 1,50m, desdde que ocultadas por sebes de
b)
arbustos ou
o trepadeiras;
c Vedação por
c)
p modelação de terreno, revvestida a mateerial vegetal, atéé 1,50 m de alttura máxima;
d Portões, portas e cancelaas em madeiraa ou grade metálica, com a altura máxima de 1,50m.
d)
Arttigo 36º
Pavimentos e Muros

1.

Nas áreas
á
pavimenttadas e constrruídas nos esppaços exteriorees e nos mureetes, admite-see a utilização de
materiais da arquiteectura caracterrística da regiãão, pedra da região,
r
alvenarria rebocada e caiada, tijoleira
c
em pedra local, taipaa e adobe.
rústicaa, ladrilhos, revvestimentos e calçada

2.

Os muuros de suportee e/ou gabiões devem ser revvestidos com materiais
m
da reggião ou com veegetação.

3.

Os pavimentos e muros na área de intervençãoo do POAAP obedecem ainnda às disposições constanttes
daquele plano.

PLANO DE PORMENOR DO PARQUE ALQUEVA – Volume I – Regulamento

39

CAPÍTULO V
ÃO DO PLAN
NO
EXECUÇÃ
Arttigo 37º
D
Definição
de Unnidades de Exeecução

1. As Unidades de Exeecução encontrram-se delimitadas na Plantaa Geral de Implantação, e são
s definidas por
p
m as áreas a suujeitar às intervvenções urbannísticas e demaais
um sisstema de pontoos coordenadoos e demarcam
projecctos necessárioos à adequadaa execução doo PPPA, por seerem consideraadas áreas rellevantes face ao
uso ouu função a quee se destinam.
2.

O PPP
PA institui 40 Unidades de Execução,
E
quee abrangem uma ou mais ccategorias e suub-categorias de
d
espaçoo e integram um
ma ou mais paarcelas.

3.

Para efeitos
e
de caraacterização e sistematizaçãoo da ocupaçãoo, uso e transformação do solo,
s
as UE dos
Espaçoos Turísticos e parcelas neelas integradas estão igualm
mente delimitaadas nas Planntas Parciais de
d
Implanntação (1:2.0000), que estabeleecem os polígoonos de base máximos
m
de im
mplantação paraa as edificaçõees.
Arttigo 38º
Objectivos e regime das UE
U

1. As Unidades de Exeecução são criiadas e estão distribuídas na área de inteervenção do PPPA de modoo a
asseguurar um desenvvolvimento harrmonioso e um
ma gestão integgrada das váriaas categorias de espaço que as
compõõem e regem-se pelo estabeleecido no preseente regulamennto.
2.

Os Em
mpreendimentoos Turísticos do tipo Aldeamento Turístico ou Estabelecimento Hoteleiro a instalar nas
UE doss Espaços Turrísticos devem ter a classificaação mínima dee 4 estrelas.

3.

Para cada
c
UE e resspectivas parccelas, são defiinidos os indiccadores constaantes no Quaddro Síntese que
constittui o Anexo I aoo presente Reggulamento e naas Plantas Parcciais de Implanntação.

4.

A conccepção e implaantação das eddificações, nass UE 1-A a UE
E 9-A, UE 1-P a UE 5-P, UE 1-R a UE 6-R
Re
ainda a Parcela P10--R integrada naa UE 7-R obseerva o modelo tradicional e seedimentado dee povoamento do
territórrio, assente em
e edificações organizadass de forma concentrada
c
o nucleada, respeitando as
ou
caracteerísticas morfoológicas e paisagísticas da área em que se inserem, nomeadamentte adaptando as
cérceaas às caracterrísticas morfológicas dos teerrenos de moodo a não criar intrusões na paisagem, e
asseguurando a confoormidade formal, funcional e de materiais relativamente às característiicas urbanísticcas
da região do Alentejoo.
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5.

Nas UE
U 14-A, UE 15-A, UE 13-P e UE 12-R, devvem ser observvados os seguintes princípioss de intervençãão:
a Os Espaçoos Afectos à Estrutura Ecológgica Principal devem
a)
d
ser preservados e maantidos conform
me
estabeleciddo no Artigo 18º
1 do presentte Regulamentto, podendo neles ser integrradas áreas não
relvadas dos campos de golfe;
b Os Espaçços Afectos à Estrutura E
b)
Ecológica Princcipal constitueem elementoss de integração
paisagísticca no campo de golfe através da mannutenção de corredores
c
dee vegetação, de
d
adensameentos dos povooamentos arbóóreos, implemeentação de veegetação margginal às linhass e
planos de água e densificcação do estraato arbustivo e subarbustivo;
c Deve ser implementado um programa de monitorizaçção que permitta acompanharr todo o projectto,
c)
construçãoo e operação do campo de golfe, nomeadamente nas valências água, solo, faunaa e
flora.
Arrtigo 39º
Sistemaa de execução

O plano será executado no
n sistema de compensação
c
não se lhe aplicando mecanismos de pereqquação.
Arrtigo 40º
Medidas dee gestão floresstal

1.

No âm
mbito da execuução do PPPA serão adoptaddas as seguinttes medidas dee gestão floresstal, em ordem
ma
assegurar a prosseccução dos objeectivos do PRO
OF AC e a divversificação daas actividades, numa óptica de
multifuuncionalidade dos
d espaços floorestais:
a Adensameento do azinhall e outras intervvenções de beeneficiação de ppovoamentos;
a)
b Constituiçãão de bosquetees em azinhal e povoamentoss mistos de azinho, sobro e zambujeiro;
b)
z
c Plantação ou valorizaçãoo de vegetaçãoo nas linhas dee água;
c)
d Diversificaação do estratoo arbustivo;
d)
e Melhoria de
e)
d prados naturrais e instalaçãão de culturas para
p a fauna;
f)f

Naturalizaçção de margenns de albufeirass;

g Criação dee um sistema de
g)
d informação e controlo do estado
e
sanitárioo dos povoameentos.

2.

Tendoo em vista a correcta execcução das meedidas estabelecidas no núúmero anteriorr e das demaais
interveenções previstas no presennte plano para cada um dos
d núcleos, ssão admitidas conversões de
d
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povoaamentos, cortee e abate de árvores, de aacordo com oss parâmetros estabelecidos no quadro que
constitui o Anexo II ao
a presente Reegulamento.
3.

A connversão de povvoamentos, o corte e abate de árvores, bem
b como a coonstituição de novas áreas de
d
povoaamento e/ou beeneficiação de áreas existentes previstos no
n número antterior ficam iguualmente sujeittos
ao dissposto no Decrreto-Lei n.º 1699/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 1555/2004, de 30 de
d
Junhoo, nomeadameente no que reespeita à decllaração de imprescindível utilidade pública e às medidas
compeensatórias a quue aludem, resspectivamente, os artigo 6.º e 8.º do referidoo diploma.

4.

As acções de constituição de novvas áreas de povoamento e/oou beneficiaçãão de áreas exxistentes visam
ma
instalaação de povoaamentos mistoos, em bosqueete, com estraato arbustivo ddesenvolvido e diversificado e
culturaas para a fauna, de acordo com
c as necesssidades locais de
d conservaçãão da biodiverssidade florísticaa e
faunísstica.

5.

A prottecção e valorizzação dos recuursos florestaiss na área de inttervenção do P
PPPA será objeecto de linhas de
investigação e expperimentação específicas, a concretizarr mediante ccelebração dee protocolos de
colabooração entre a entidade gestoora do Parque Alqueva, a Cââmara Municipaal de Reguengos de Monsaraaz,
a DGR
RF e Instituiçõees especializaddas de Ensino e Investigaçãoo Científica.
Arttigo 41º
Autoria dos projectos

Com o fim
m de salvaguaardar a qualidade urbanísticca, arquitectónnica e paisagíística do empreendimento, os
respectivoss projectos sãão subscritos por arquitectoo e arquitectoo paisagista, ssem prejuízo do disposto na
legislação aplicável.
a
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CAP
PÍTULO VI
DISPOSIIÇÕES FINAIS
S
Arttigo 42º
Adaaptação de Reggulamentos Municipais

1.

O Reggulamento Munnicipal de Urbaanização e Edificação aprovado por delibeeração de 28 de
d Dezembro de
2006 da
d Assembleiaa Municipal de Reguengos de
d Monsaraz é revisto no prrazo máximo de
d 6 meses coom
vista a harmonizar com
c
as dispossições do pressente Plano, podendo estabeelecer regras específicas paara
edificaações a construuir na área de intervenção
i
doo PPPA, em orddem à prosseccução dos objectivos fixados no
art.º 2..º .

2.

Os Regulamentos Municipais de taaxas, tarifas e llicenças aprovaados por delibeerações de 27 de Fevereiro de
d
2004 e de 28 de Dezzembro de 20006 da Assembleeia Municipal de
d Reguengos de Monsarrazz são revistos, no
prazo máximo de 3 meses
m
a contarr da aprovaçãoo do Regulameento previsto noo número anterior, em ordem
ma
adoptaar as respectivaas disposiçõess ao estatuído nnaquele Regulaamento.

3.

As alteerações aos Regulamentos
R
r
referidos
nos números
n
anterriores terão em
m conta o que for acordado no
âmbitoo do regime conntratual de inveestimento prevvisto no D.L n.º 203/2003 de 110 de Setembro.
Arttigo 43º
Entrad
da em vigor

O Plano enntra em vigor noo dia seguinte ao da sua pubblicação em Diáário da República.
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ANEXO I – QUADRO
O SÍNTESE
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ANEXO II – QUADRO
O COM PER
RCENTAGEM
M MÁXIMA DE
D ÁREA DE
E POVOAME
ENTO A
RTER E O NÚ
ÚMERO MÁ
ÁXIMO PREV
VISÍVEL DE AZINHEIRA
A
AS A ABATE
ER
CONVER
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