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1. INTRODUÇÃO 

A Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Portalegre foi aprovada pela Declaração  

n.º 324-A/2007, publicada no Diário da República II Série n.º 227, de 26 de novembro. Tendo sido 

posteriormente alvo de um conjunto de retificações, alterações e correções materiais. 

O procedimento da Revisão foi ainda aprovado ao abrigo do anterior Regime Jurídico de 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). Com efeito, desde a aprovação do PDM foi aprovada 

Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo 

(adiante designado de LBGPPSOTU) - Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, o novo Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) – Decreto-lei n.º 80/2015 de 14 de maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29 de março, e ainda o Decreto Regulamentar que define os critérios 

de classificação e qualificação do solo (Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto). 

De acordo com o disposto na Norma Transitória (Artigo 82.º) da LBGPPSOTU, os PDM 

desenvolvidos ao abrigo do anterior RJIGT devem ser alterados no sentido de incluir as regras de 

classificação e qualificação do solo previstas no novo enquadramento legal (e regulamentadas pelo 

Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto) no prazo máximo de cinco anos (artigo 199.º 

da LBGPPSOTU). 

Face ao exposto a alteração do PDM incidiu essencialmente no acima mencionado, ou seja na 

inclusão das regras de classificação e qualificação do solo que motivaram alterações à classificação 

dos solos designadamente à categoria de espaços urbanizáveis no PDM em vigor passando em 

muitos casos estas áreas para o solo rústico, por não cumprirem os critérios definidos nos diplomas 

acima mencionados, designadamente nos artigos 7.º e 8.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, 

de 19 de agosto e que são os seguintes: 

 O n.º 3 do artigo 7.º - Classificação do solo como urbano - que menciona que:  

“3 - A classificação do solo como urbano observa, cumulativamente, os seguintes critérios: 

a) Inserção no modelo de organização do sistema urbano municipal ou intermunicipal; 

b) Existência de aglomerados de edifícios, população e atividades geradoras de fluxos 

significativos de população, bens e informação; 

c) Existência de infraestruturas urbanas e de prestação dos serviços associados, 

compreendendo, no mínimo, os sistemas de transportes públicos, de abastecimento de água e 

saneamento, de distribuição de energia e de telecomunicações, ou garantia da sua provisão, no 

horizonte do plano territorial, mediante inscrição no respetivo programa de execução e as 

consequentes inscrições nos planos de atividades e nos orçamentos municipais; 

d) Garantia de acesso da população residente aos equipamentos de utilização coletiva que 

satisfaçam as suas necessidades coletivas fundamentais; 

e) Necessidade de garantir a coerência dos aglomerados urbanos existentes e a contenção da 

fragmentação territorial. 

 O n.º 4 do artigo 8.º - Reclassificação para solo urbano - que menciona que: 



 

6 P089_PDM_Portalegre_RPDP.docx   Novembro de 2021  

             

4 - A reclassificação do solo rústico para solo urbano obedece ao disposto no artigo anterior 

e ainda aos seguintes critérios complementares: 

a) Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução dos planos territoriais 

de âmbito intermunicipal e municipal em vigor, suportada em indicadores de monitorização 

da execução física da urbanização e da edificação, em indicadores da dinâmica do mercado 

imobiliário e na quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

b) Avaliação do grau de aproveitamento do solo urbano, nomeadamente quanto à 

disponibilidade de áreas suscetíveis de reabilitação e regeneração ou de áreas suscetíveis 

de maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores demonstrativos da 

situação, devendo o aproveitamento das mesmas prevalecer sobre o acréscimo do solo 

urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, resultante de 

fatores de mudança da organização do território ou da necessidade de integração de solo a 

afetar à estrutura ecológica municipal necessária ao equilíbrio do aglomerado urbano; 

d) Compatibilização com os programas territoriais, designadamente com os regimes de 

salvaguarda de recursos e valores naturais e proteção de riscos.  

 

Concluída a proposta de alteração do PDM a Câmara Municipal de Portalegre (CMP), em 

cumprimento do artigo 89.º, do RJIGT, procedeu à abertura do período de discussão pública 

publicitada no Diário da República n.º 158/2021, 2.ª série – através do Aviso n.º 15322, de 16 de 

agosto de 2021, tendo decorrido durante 30 dias úteis, contados a partir do 5.º dia da sua publicação, 

entre 16 de agosto a 4 de outubro. A proposta de alteração do PDM esteve disponível para consulta 

pública na Divisão de Ordenamento, Planeamento e Gestão Urbanística e na página eletrónica do 

município.  

A alteração do PDM é composta pelos seguintes elementos patentes a discussão pública: 

 Regulamento; 

 Relatório; 

 Planta de Ordenamento; 

 Planta de Condicionantes; 

 Planta do Perímetro Urbano de Portalegre; 

 Planta do Perímetro Urbano de Fortios; 

 Planta do Perímetro Urbano de Urra; 

 Planta do Perímetro Urbano de Monte Carvalho; 

 Planta do Perímetro Urbano de Alagoa; 

 Planta do Perímetro Urbano de Alegrete; 

 Planta do Perímetro Urbano de Reguengo; 

 Planta do Perímetro Urbano de Carreiras; 

 Planta do Perímetro Urbano de Alagoinha; 
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 Planta do Perímetro Urbano de Montinho; 

 Planta do Perímetro Urbano de Igreja; 

 Planta do Perímetro Urbano de Monte Paleiros; 

 Planta do Perímetro Urbano de Caia; 

 Planta do Perímetro Urbano de Vargem; 

 Planta do Perímetro Urbano de Vale Cavalos; 

 Planta do Perímetro Urbano de Pedra Basta; 

 Planta do Perímetro Urbano de Frangoneiro; 

 Memória Descritiva da Reserva Agrícola Nacional e respetiva Planta das Áreas a Integrar na 

RAN. 

No presente documento é feita a análise e ponderação das participações recebidas recorrendo à 

elaboração de fichas individuais, bem como a síntese das alterações aos elementos do PDM 

decorrentes das participações.  

Em anexo apresentam-se as participações recebidas.  
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2. ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES 

Foram recebidas 12 participações, apresentadas no Quadro 1, que identifica o n.º da participação, 

a identificação do particular ou entidade que apresentou a participação, a data em que a participação 

deu entrada nos serviços bem como a respetiva localização.  

Quadro 1 – Identificação das participações 

N.º da 

participação 
Identificação do requerente 

Data de 

entrada 

Localização da parcela/ lote/ 

propriedade (Freguesia) 

1 Joaquim Serra 13-09-2021 UF de Ribeira de Nisa e Carreiras 

2 Hélder Sousa 14-09-2021 Alegrete 

3 Transnil 23-09-2021 UF de Ribeira de Nisa e Carreiras 

4 
Presidente da Junta da UF de Ribeira 

de Nisa e Carreiras 

30-09-2021 Todas 

5 António Ramalho 30-09-2021 UF de Reguengo e S. Julião 

6 Boa-Terra 01-10-2021 UF da Sé e S. Lourenço 

7 Luditec 01-10-2021 UF de Ribeira de Nisa e Carreiras 

8 Nuno Miranda 02-10-2021 UF da Sé e S. Lourenço 

9 Filipe Bezerra 04-10-2021 UF de Ribeira de Nisa e Carreiras 

10 
Presidente da Junta da UF de Ribeira 

de Nisa e Carreiras 

04-10-2021 Vargem  

11 Joaquim Paliotes 04-10-2021 Fortios 

12 Câmara Municipal de Portalegre 15-09-2021 Fortios 

 

As participações foram analisadas individualmente através da elaboração de uma ficha onde se 

descreve: o nome e morada do requerente; a localização da pretensão; a síntese da pretensão; o 

enquadramento da pretensão nas Plantas de Ordenamento, Condicionantes e Perímetros Urbanos 

da alteração do PDM; e por fim a resposta à pretensão colocada e eventuais alterações daí 

decorrentes na versão final do Plano. 
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Número 01 Local União de Freguesias de Ribeira de Nisa e Carreiras 

Nome do Requerente Joaquim de Jesus Baptista Serra 

Morada Praça João Paulo II lote 6 R/C Dtº. 7300-111 Portalegre 

Síntese da pretensão 

Solicita que o prédio rustico 79 1A da UF de Ribeira de Nisa e Carreiras passe a integrar o solo urbano, para 

poder construir uma habitação. 

Resposta 

A classificação de solos não foi alterada em sede do presente procedimento de alteração do PDM. A pretensão 

localiza-se bastante afastada de qualquer aglomerado urbano. Não reúne condições para a “reclassificação para 

solo urbano” estabelecida no artigo 8.º do Decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto. 

Local da pretenção 
Planta de Ordenamento – Versão para Discussão Pública: 
Espaços agrícolas - Espaços de uso ou aptidão agrícola 

(amarelo/beje) 
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Número 02 Local Freguesia de Alegrete 

Nome do Requerente Helder Sousa 

Morada   

Síntese da pretensão 

Solicita que o prédio rustico 197 M da freguesia de Alegrete se mantenha em solo urbano, no perímetro urbano de 

Alegrete, visto que anteriormente já estava e agora foi excluído, pretendendo construir uma habitação.  

Resposta 

No âmbito da alteração a classificação do solo do prédio foi alterada, passando de solo urbano para solo rústico, 

de acordo com os critérios estabelecidos no Decreto Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de agosto, bem como do 

disposto para as regras de classificação e qualificação dos solos, decorrentes da nova Lei de Bases e do artigo 

199.º do novo RJIGT (Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio).  

Contudo, atendendo-se à manifestação de interesse por parte do requerente em construir a habitação própria, o 

que se reflete na fixação de uma família num aglomerado urbano de pequena dimensão, considera-se ser de 

aceitar a pretensão e manter uma pequena área em solo urbano (cerca de 358 m2 adjacente ao perímetro urbano 

já consolidado com acesso viário e dotado de infraestruras). 

Local da pretenção 

Planta de Ordenamento – Versão para Discussão Pública: 
Perímetro Urbano Proposto (cinzento), Espaços agrícolas - 
Espaços de uso ou aptidão agrícola  (amarelo/beje) e Sítio 
da Rede Natura de São Mamede (linhas verdes escuras 

verticais) 
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Planta de Condicionantes – Versão para Discussão Pública: 
Perímetro urbano proposto (cinzento), Reserva Ecológica 

Nacional (linhas verdes verticiais) e Reserva Agrícola 
Nacional (linhas verdes horizontais) 

Manutenção da REN e integração na RAN de áreas que 
passaram a ser classificadas como solo rústico 

Planta do Perímetro Urbano de Alegrete - Versão para 
Discussão Pública: Perímetro Urbano em Vigor (linha azul 
escura) e Perímetro Urbano Proposto (linha a tracejado) 

Redução do perímetro urbano do PDM em vigor 

  

Planta de Ordenamento – Nova Versão fruto da ponderação 
da discussão pública: Perímetro Urbano Proposto (cinzento), 

Espaços de uso ou aptidão agrícola  

Planta de Condicionantes – Nova Versão fruto da 
ponderação da discussão pública: Perímetro urbano proposto 

(cinzento), Reserva Ecológica Nacional (linhas verdes 
verticiais) e Reserva Agrícola Nacional (linhas verdes 

horizontais) 
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Planta do Perímetro Urbano de Alegrete – Nova Versão fruto 
da ponderação da discussão pública: Perímetro Urbano 

Proposto (linha a tracejado) e Espaço Habitacional – Média 
Densidade (quadrícula cor de laranja) 

Planta de Áreas a Integrar na RAN – Nova Versão fruto da 
ponderação da discussão pública: Perímetro Urbano 
Proposto (cinzento), Áreas a Reintegrar na RAN (azul 

escuro) e RAN (linhas verdes horizontais) 

A área que passou a integrar o perímetro urbano deixou de 
pertencer às areas a integrar em RAN 
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Número 03 Local UF de Ribeira de Nisa e Carreiras 

Nome do Requerente Transnil 

Morada   

Síntese da pretensão 

Solicita a correção da delimitação da RAN, na área de intervenção do “PIER para as antigas instalações da 

fábrica do Bagaço”. 

Resposta 

Com efeito, tendo sido delimitada a RAN bruta não se procedeu à exclusão da RAN na área do PIER. 
Trata-se de um lapso, a situação correta da delimitação da RAN é a que consta no PIER eficaz, pelo que 
as plantas de ordenamento e de condicionantes no local serão retificadas. 
 

Enquadramento no PIER em vigor 
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Local da pretenção 

Planta de Ordenamento – Versão para Discussão Pública: 
Espaços agrícolas – Espaços agrícolas preferenciais, 

(amarelo escuro) Espaços florestais – Espaços florestais de 
proteção (verde), Ribeiras (azul) e Sítio da Rede Natura de 

São Mamede (linhas verdes escuras verticais) 

  

Planta de Áreas a Integrar na RAN – Versão para Discussão Pública: Áreas a Reintegrar na RAN (azul escuro, área que 
erradamente foi considerada a “integrar a RAN”) e RAN (linhas verdes horizontais)  
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Planta de Condicionantes – Nova Versão fruto da 
ponderação da discussão pública: Reserva Ecológica 
Nacional (linhas verdes verticiais) e Reserva Agrícola 

Nacional (linhas verdes horizontais) 

Planta de Áreas a Integrar na RAN – Nova Versão fruto da 
ponderação da discussão pública: Áreas a Reintegrar na 

RAN (azul escuro) e RAN (linhas verdes horizontais) 
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Número 04 Local Todas 

Nome do Requerente Junta de Freguesia de Ribeira de Nisa e Carreiras 

Morada Rua Professor Paulo Castelhano 5ª 7300-430 Ribeira de Nisa 

Síntese da pretensão 

Informa que está contra qualquer tipo de redução dos atuais perímetros urbanos, especialmente Carreiras e 

Vargem, e que compreendendo que possam existir áreas que nunca chegaram a ser construídas, poderá haver 

uma deslocalização para zonas mais apelativas para construção. 

Resposta 

A redelimitação dos perímetros urbanos de Carreiras e Vargem, tomou em consideração os critérios 

estabelecidos no Decreto Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de agosto, bem como o disposto para as regras de 

classificação e qualificação dos solos, decorrentes da nova Lei de Bases e do artigo 199.º do novo RJIGT 

(Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio). Assim, não se identificam fundamantos que motivem  alterações nos 

perímetros urbanos referidos. 

Deve ainda ser mencionado que o presente procedimento de alteração do PDM decorre de uma obrigação 

legal de aplicação dos critérios de classificação e qualificação o solo. 

Planta do Perímetro Urbano de Carreiras – Versão para 
Discussão Pública 

(a linha azul corresponde ao limite do perimetro urbano 
do PDM em vigor) 

Fundamentação 

 

 Redução da área integrada em perímetro urbano em 
cerca de 15 %. 

 Concentração do solo urbano. 

 Reajuste ao limite do perímetro em vigor para não 
abranger áreas de proteção parcial do tipo II (APPII), 
do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra 
de São Mamede (POPNSSM). 

 Manutenção da área para equipamentos. 

 Manutenção do solo afeto à estrutura ecológica urbana 
– área verde. 

 Presentes as seguintes categorias: 

 Espaço Habitacional de média e baixa densidade, 
correspondendo a diferentes parâmetros urbanísticos 
em função do grau de consolidação dos espaços; 

 Espaços verdes – mantendo-se as áreas já previstas; 

 Espaços de uso especial que abrange a subcategoria 
de espaços de equipamentos - mantendo-se a área já 
prevista. 
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Planta do Perímetro Urbano de Vargem – Versão para 
Discussão Pública 

(a linha azul corresponde ao limite do perímetro urbano 
do PDM em vigor) 

Fundamentação 

 

 Redução da área integrada em perímetro urbano em 
cerca de 53 %. 

 Concentração do solo urbano, apesar de ser um 
aglomerado com uma especificidade própria de 
ocupação ao longo de eixos viários. 

 Manutenção do solo afeto à estrutura ecológica urbana 
– área verde. 

 Criação de área para equipamentos. 

 Presentes as seguintes categorias: 

 Espaço Habitacional de média e baixa densidade, 
correspondendo a diferentes parâmetros urbanísticos 
em função do grau de consolidação dos espaços; 

 Espaços verdes – mantendo-se as áreas já previstas; 

 Espaços de uso especial que abrange a subcategoria 
de espaços de equipamentos – pretendendo-se uma 
área que inclui a “praça de touros” existente no local. 
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Número 05 Local UF de Reguengo e S. Julião 

Nome do Requerente António Fernando Baptista Ramalho 

Morada Quinta da Levadinha, 7300-404 Reguengo 

Síntese da pretensão 

Solicita que o prédio rústico 36 1A da UF de Reguengo e S. Julião se mantenha, parte em solo urbano (área 

com cerca de 650 m2), no perímetro urbano de Reguengo, visto que anteriormente já estava e agora foi 

excluído, pretendendo construir uma habitação, anexando a declaração comprovativa de um técnico 

responsável pelo projeto. 

Resposta 

No âmbito da alteração a classificação do solo do prédio foi alterada passando de solo urbano para solo rústico 

de acordo com os critérios estabelecidos no Decreto Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de agosto, bem como 

do disposto para as regras de classificação e qualificação dos solos, decorrentes da nova Lei de Bases e do 

artigo 199.º do novo RJIGT (Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio). 

Contudo, atendendo-se à manifestação de interesse por parte do requerente em construir a habitação própria 

(da filha), o que se reflete na fixação de uma família num aglomerado urbano de pequena dimensão, considera-

se ser de aceitar a pretensão e propõe-se a “retificação” do perímetro urbano do aglomerado de Reguengo, 

mantendo uma pequena área (cerca de 3 558 m2 adjacente às construções existentes, dotada de acesso viário 

e de infraestruturas) em solo urbano, qualificado como, “espaço habitacional – média densidade”, embora 

mantendo a faixa afeta à Estrutura Ecológica Municipal na zona da linha de água, como acontecia no atual 

PDM. 

Local da pretenção 
Planta de Ordenamento – Versão para Discussão Pública: 
Espaços florestais – Espaços silvo-pastoris (verde claro); 

Perímetro urbano proposto (cinzento) 
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Planta de Condicionantes – Versão para Discussão 
Pública: Reserva Ecológica Nacional (linhas verdes 

verticiais); Perímetro urbano proposto (cinzento) 

Planta do Perímetro Urbano de Reguengo – Versão para 
Discussão Pública: Perímetro urbano em vigor (linha azul 
escura) e Perímetro urbano proposto (linha a tracejado) 

  

Planta de Ordenamento – Nova Versão fruto da 
ponderação da discussão pública: Espaços florestais - 

silvo-pastoris (verde claro) e Perímetro urbano proposto 
(cinzento) 

Planta do Perímetro Urbano de Reguengo – Nova Versão 
fruto da ponderação da discussão pública: Perímetro 

urbano em vigor (linha azul escura), Perímetro urbano 
Proposto (linha a tracejado) e Espaço habitacional – média 

densidade (quadrícula cor de laranja) 
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Número 06 Local UF de Sé e S. Lourenço  

Nome do Requerente Boa-Terra, Actividades Imobiliárias, Lda 

Morada Avenida da Républica n.º3, 4.º andar, 1050-185 Lisboa 

Síntese da pretensão 

Solicita que o prédio rustico 81 1B da UF da Sé e S. Lourenço se mantenha no perímetro urbano da cidade de 

Portalegre visto que existe o alvará de loteamento 7/81, no qual os proprietários pretendem construir 

brevemente. 

Resposta 

No PDM em vigor o terreno localiza-se na totalidade em solo urbano – perímetro urbano da cidade de Portalegre 

– solo urbanizado, área urbana consolidada 

O lote constituído no âmbito do loteamento titulado pelo alvará de 7/81 mantém-se no perímetro urbano de 

Portalegre, em “espaço habitacional – alta densidade”, ou seja o procedimento de alteração do PDM não alterou 

a classificação do referido lote. 

Quanto ao prédio rústico que passou de solo urbano para solo rústico, decorreu da redelimitação do perímetro 

urbano da cidade de Portalegre, a qual tomou em consideração os critérios estabelecidos no Decreto 

Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto, bem como o disposto para as regras de classificação e qualificação 

dos solos, decorrentes da nova Lei de Bases e do artigo 199.º do novo RJIGT (Decreto Lei n.º 80/2015 de 14 

de maio). Assim, não se identificam fundamentos que justifiquem a alteração da delimitação dos perímetros 

referidos. 

Local da pretenção: Prédio Rústico (linha azul), Alvará do 
loteamento 7/81 (linha rosa)  

Planta de Ordenamento – Versão para Discussão Pública: 
Perímetro urbano proposto (cinzento), linha rosa – limite do 

lote  
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Planta do Perímetro Urbano de Portalegre – Versão para 
Discussão Pública: Perímetro urbano em vigor (linha azul 
escura), Perímetro urbano proposto (linha a tracejado) e 

Espaço habitacional – alta densidade (quadrícula 
vermelha) 

Limite da área integrada no alvará de loteamento 
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Número 07 Local UF de Ribeira de Nisa e Carreiras 

Nome do Requerente Luditec – Florestal, Lda 

Morada Quinta do Belchior, Estrada das Saboarias 

Síntese da pretensão 

Solicita que o prédio rustico 184 1B da UF de Ribeira de Nisa e Carreiras passe a integrar o solo urbano, para 

poder construir uma habitação. 

Resposta 

O prédio rústico mantém a classificação de solos constante no PDM em vigor e as disposições regulamentares 

aplicáveis são as mesmas, a área é classificada na planta de ordenamento como espaços de uso e aptidão 

agricola aplicando-se o artigo 21º, que remete para a regulamentação das áreas de proteção complementar do 

tipo II (APCII)  do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra de São Mamede - POPNSSM (artigo 35º 

F). Localiza-se separado do perímetro urbano de Monte Paleiros. Não reúne condições para a “reclassificação 

para solo urbano” estabelecida no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de agosto. 

Local da pretenção 
Planta do Ordenamento do PDM em vigor 

espaços de uso ou aptidão agrícola 
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Planta de Ordenamento – Versão para Discussão Pública: 
Perímetro urbano proposto (cinzento), Espaços agrícolas - 

Espaços de uso ou aptidão agrícola  (amarelo/beje)  

Planta de Ordenamento - Regimes de Proteção – 
POPNSSM – Versão para Discussão Pública: Espaço de 
Proteção Complementar Tipo II (castanho claro); Espaços 

de Proteção Complementar Tipo I (castanho escuro); 
Espaços de Proteção Pacial Tipo II (verde), Perímetro 

Urbano (cinzento)  

  

Planta do Perímetro Urbano de Monte Paleiros - Versão 
para Discussão Pública: Perímetro urbano em vigor (linha 

azul escura) e Perímetro urbano proposto (linha a 
tracejado) 
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Número 08 Local UF da Sé e S. Lourenço 

Nome do Requerente Nuno Miranda 

Morada  

Síntese da pretensão 

Solicita que o prédio rústico 283 1A da freguesia da Sé integre o solo urbano, designadamente o perímetro 

urbano da cidade de Portalegre, visto que o edificado existente tem uso habitacional com 3 famílias. 

Resposta 

No âmbito da alteração a classificação do solo do prédio foi alterada, passando de solo urbano para solo rústico, 

de acordo com os critérios estabelecidos no Decreto Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de agosto, bem como do 

disposto para as regras de classificação e qualificação dos solos, decorrentes da nova Lei de Bases e do artigo 

199.º do novo RJIGT (Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio). 

Apesar de no PDM em vigor o prédio em causa integrar o perímetro urbano da cidade de Portalegre, o terreno 

encontrava-se afeto à estrutura ecológica urbana, aplicando-se o artigo 60.º do regulamento, que interditava 

várias utilizações e a edificabilidade admissível resumia-se a pequenos equipamentos de recreio e lazer de uso 

coletivo. Acresce que a área do prédio se insere na servidão REN. 

Na proposta de alteração ao PDM o terreno passou para solo rústico, integrando-se em espaços silvo pastoris, 

mantendo a servidão REN e sendo aplicáveis os artigos 28.º, 29.º e 30.º do regulamento. Estes contemplam a 

possibilidade de intervenção em edifícios devidamente registados, salvaguardando o regime jurídico da REN. 

Constata-se que para este prédio revela-se mais vantajosa a localização em solo rústico. 

Assim, não haverá lugar a alterações no perímetro urbano da cidade. 

Local da pretenção 
PDM em vigor – Planta do Perimetro urbano  

(todo o prédio inserido em Estrutura Ecológica Urbana - REN  
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Planta de Ordenamento – Versão para Discussão Pública: 
Espaços florestais - Espaços silvo-pastoris (verde claro)  

Planta de Condicionantes – Versão para Discussão Pública: 
Perímetro urbano proposto (cizento), Montado (amarelo), 

Reserva Ecológica Nacional (linhas verdes verticiais) 

  

Planta do Perímetro Urbano de Portalegre - Versão para 
Discussão Pública: Perímetro urbano em vigor (linha azul 
escura), Perímetro urbano proposto (linha a tracejado), 

Espaço habitacional – Alta densidade (quadrícula 
vermelha) 
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Número 09 Local UF da Sé e S. Lourenço 

Nome do Requerente Filipe Curinha Batista Bezerra 

Morada Av. Pio XII, lote 4 – 4.º Esquerdo, 7300-073 Portalegre 

Síntese da pretensão 

Solicita que o prédio rústico 58 1A da UF de Ribeira de Nisa e Carreiras se mantenha em solo urbano, no 

perímetro urbano de Vargem, visto que já deu início à elaboração do projeto para uma operação de loteamento, 

anexando a declaração comprovativa de um técnico responsável pelo projeto. 

Resposta 

No âmbito da alteração a classificação do solo do prédio foi alterada passando de solo urbano para solo rústico, 

de acordo com os critérios estabelecidos no Decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto, bem como do 

disposto para as regras de classificação e qualificação dos solos, decorrentes da nova Lei de Bases e do artigo 

199.º do novo RJIGT (Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio). 

Contudo, atendendo-se à manifestação de interesse por parte do requerente em constituir lotes para fixação de 

famílias num aglomerado urbano de pequena dimensão, considera-se aceitável a pretensão e propõe-se a 

“retificação” do perímetro urbano do aglomerado de Vargem, naquele local, para “espaço habitacional – baixa 

densidade”, embora mantendo a faixa afeta à EEM na zona da linha de água, como acontecia no atual PDM. 

Local da pretenção 
PDM em vigor  

Planta do Perimetro Urbano de Vargem 
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Planta de Ordenamento – Versão para Discussão Pública: 
Perímetro Urbano Proposto (cinzento), Espaços agrícolas - 

Espaços de uso ou aptidão agrícola (amarelo/beje)  

Planta do Perímetro Urbano de Vargem - Versão para 
Discussão Pública: Perímetro urbano em vigor (linha azul 
escura), Perímetro urbano proposto (linha a tracejado), 

Espaço habitacional – baixa densidade (quadrícula amarela) 
e Espaço verde (área verde) 

  

Planta de Ordenamento – Nova Versão fruto da 
ponderação da discussão pública: Perímetro urbano 

proposto (cinzento) 

Planta do Perímetro Urbano de Vargem – Nova Versão fruto 
da ponderação da discussão pública: Perímetro urbano em 
vigor (linha azul escura), Perímetro urbano proposto (linha a 

tracejado), Espaço habitacional – baixa densidade 
(quadrícula amarela) e Espaço verde (área verde) 
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Número 10 Local UF de Ribeira de Nisa e Carreiras 

Nome do Requerente Junta de Freguesia de Ribeira de Nisa e Carreiras 

Morada Rua Professor Paulo Castelhano 5ª 7300-430 Ribeira de Nisa 

Síntese da pretensão 

Contesta a redução do perímetro urbano de Vargem, “uma vez que já existe um projeto de loteamento em 

elaboração na zona, projeto esse muito benéfico para a freguesia”. 

Resposta 

Trata-se da mesma pretensão descrita na participação nº 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
          

Alteração do PDM de Portalegre | Relatório de Ponderação da Discussão Pública 

 Novembro de 2021   P089_PDM_Portalegre_RPDP.docx 29 

             

Número 11 Local Fortios 

Nome do Requerente Joaquim Edmundo Alturas Paliotes 

Morada  

Síntese da pretensão 

Solicita que a habitação que possui e que pretende vender seja integrada no perímetro urbano de Frangoneiro, de 

modo a valorizá-la. 

Resposta 

O prédio rústico mantém a classificação de solos constante do PDM em vigor, uma vez que se localiza bastante 

afastado do aglomerado urbano de Frangoneiro. Não reúne condições para a “reclassificação para solo urbano” 

estabelecida no artigo 8º do Decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto. 

Local da pretenção 
Planta de Ordenamento do PDM em vigor 

(espaços agrícolas preferenciais) 

 

 

 
Planta de Ordenamento – Versão para Discussão Pública: 

Espaços agrícolas - Espaços agrícolas preferenciais (amarelo 
escuro) e Espaços de uso ou aptidão agrícola (amarelo/beje) 

Planta de condicionantes – Versão para Discussão Pública: 
Montado (amarelo), Reserva Ecológica Nacional (linhas 

verdes verticiais) 
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Número 12 Local Fortios 

Nome do Requerente Câmara Municipal de Portalegre  

Morada Rua Guilherme Gomes Fernandes 28, 7300-186 Portalegre 

Síntese da pretensão 

Retificação pontual da classificação de solos no perímetro urbano de Fortios. No âmbito do processo 

2021/300.10.002/6 foi emitido despacho superior para efeitos de retificação pontual na linha de separação entre 

a classe de espaço afeta a “solo urbanizado – área urbana consolidada” e a classe afeta a “estrutura ecológica 

urbana”, em solo urbano, no aglomerado urbano de Fortios, de modo a compatibilizar-se com as caraterísticas 

dos artigos rústico e urbano existentes e propriedade da Câmara. 

Resposta 

Verifica-se que a classificação do solo no local não é alterada face ao PDM em vigor, trata-se apenas de um 

acerto na cartografia do limite entre as duas classes de espaço. Assim, propõe-se a “retificação” apresentada 

pela Câmara. 

Local da pretenção 

Planta do Perímetro Urbano de Fortios - Versão para 
Discussão Pública: Perímetro urbano em vigor (linha azul 
escura), Perímetro urbano proposto (linha a tracejado), 

Espaço habitacional – média densidade (quadrícula cor de 
laranja) e Espaço verde (área verde) 
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Proposta de alteração à Planta do Perímetro Urbano de Fortios 

  

Planta do Perímetro Urbano de Fortios  – Nova Versão fruto da ponderação da discussão pública: Perímetro urbano em 
vigor (linha azul escura), Perímetro urbano proposto (linha a tracejado), Espaço habitacional –média densidade (quadrícula 

cor de laranja) e Espaço verde (área verde) 
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3. SÍNTESE DAS ALTERAÇÕES DECORRENTES DA DISCUSSÃO PÚBLICA 

Analisadas as participações recebidas em sede de discussão pública, a versão final da alteração do 

Plano Diretor Municipal de Portalegre será revista, tal como se sintetiza de seguida: 

 Planta de Ordenamento e Plantas dos Perímetros Urbanos de Alegrete, Reguengo e Vargem: 

correções nos limites dos perímetros urbanos mantendo como urbanas áreas adjacentes a 

áreas já edificadas, servidas de rede viária e de infraestruturas, onde se prevê construção de 

habitação:  

 Perímetro Urbano de Alegrete: Aumento de 358 m2 do perímetro urbano, em Espaço 

Habitacional de média densidade; 

 Perímetro Urbano de Reguengo: Aumento de 3 558 m2 do perímetro urbano, em Espaço 

Habitacional de média densidade; 

 Perímetro Urbano de Vargem: aumento de 9 517 m2 do perímetro urbano, dos quais 6 308 m2 

correspondem a Espaço Habitacional de baixa densidade e 3 209 m2 dizem respeito a Espaço 

verde; 

 Planta da RAN: correção de um lapso associado à área de RAN de um PIER eficaz. 

 Planta do Perímetro Urbano de Fortios: ajuste dos limites das áreas habitacionais e da estrutura 

ecológica urbana; 

 Planta das Áreas a Integrar na RAN: correção da delimitação da RAN e das áreas a reintegrar 

na RAN decorrentes dos acertos nos perímetros urbanos de Alegrete e Vargem, sendo estas 

situações pontuais de áreas que voltam a ser retiradas da RAN, na sequência da reintegração 

ocorrida com a diminuição dos perímetros urbanos, não havendo lugar a qualquer desafetação, 

visto que esta ocorreu efetivamente em 2007.  
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Anexo I – Participações Recebidas 












































































































































