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1 - Justificação da elaboração do plano 

O presente documento tem por objectivo dar conhecimento e formalizar, junto 
da Câmara Municipal de Alenquer (CMA), a intenção dos proprietários em 
despoletar a elaboração de um Plano de Pormenor (PP) para a área de 
intervenção representada nos documentos cartográficos anexos, denominada 
Quinta da Puceteira, com cerca de 127 ha, sito na Freguesia da Abrigada, 
Concelho de Alenquer. 
Para o efeito, pretende o mesmo esclarecer acerca da oportunidade de 
elaboração do PP, expor a base programática que se propõe desenvolver, bem 
como efectuar o enquadramento da área de intervenção nos instrumentos de 
gestão territorial e condicionantes legais em vigor. 
O presente documento, designado por Termos de Referência do Plano de 
Pormenor da Quinta da Puceteira , constitui assim um documento base de 
particular importância no apoio ao processo de elaboração do plano de 
pormenor que envolverá os promotores desta iniciativa, a autarquia e as 
demais entidades com interesses a salvaguardar, em função da matéria em 
apreço e do local. 
Em suma, pretendem os proponentes encetar todos os procedimentos técnicos 
que visem a concretização do Plano de Pormenor para a área em causa, nos 
termos do disposto no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na sua 
redacção actual e demais legislação complementar, com vista a alterar o uso 
do solo definido no actual PDM. 
Sublinha-se ainda que, caso idêntico entendimento seja proferido pela Câmara 
Municipal de Alenquer, o documento em presença permite fundamentar a 
decisão municipal de iniciar o procedimento de elaboração do Plano de 
Pormenor em questão, sustentando a necessária deliberação prevista no corpo 
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo D.L. 
nº 316/2007, de 19 de Setembro. 
A execução de um Plano de Pormenor, a elaborar nos termos do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, apresenta-se como o processo 
mais adequado para reorganizar a área de intervenção, e, neste quadro, 
desenvolver uma proposta precisa de ocupação física do território, em 
complemento ao Plano de Pormenor do Nucleo Turístico da Quinta da 
Abrigada, já aprovado e em desenvolvimento, nomeadamente a construção de 
novas infra-estruturas, acompanhada de um programa de execução detalhado, 
com identificação expressa das acções a desenvolver, faseamento, agentes 
envolvidos e fontes de financiamento. 

O desenvolvimento do plano de pormenor, no âmbito do qual devem ser 
elaborados estudos que permitam compreender o território nas suas diversas 
valências, permitirá, em paralelo, desencadear o processo de redelimitação de 
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condicionantes legais, processo este decisivo para a intervenção que se 
preconiza.
O planeamento, representado nos seus diversos instrumentos, deve procurar 
ajustar-se às novas dinâmicas territoriais e às oportunidades emergentes, 
designadamente em função óptimas acessibilidades da área, procurando 
adaptar e orientar as procuras para novas formas de ocupação e utilização do 
território.
É pois, neste quadro, que a elaboração do plano de pormenor se fundamenta, 
reforçado com o facto de que, com a deslocalização do Novo Aeroporto de 
Lisboa da zona da Ota, a Câmara, no âmbito das medidas compensatórias a 
negociar com o Governo, procurou a valorização do território onde estava 
prevista a instalação do NAL e zonas de influência directa, com a elaboração 
de um PAT, Programa de Acção Territorial que procurará, em conjunto com os 
interesses privados, a valorização sócio-económica do Concelho nas diferentes 
vertentes, neste caso a turística. 
A localização deste empreendimento é estratégica para o Concelho, por um 
lado no seguimento do plano da Quinta da Abrigada, e com valências que o 
completam, e por outro, dentro da grande zona de desenvolvimento turístico 
que o Governo definiu para a região Oeste.

O empreendimento da Qta da Puceteira reúne uma série de fundamentos que 
se reúnem para a justificação e bom termo do mesmo: 

1. Complementaridade com o Empreendimento Turístico da Qta da 
Abrigada 

A localização deste empreendimento é estratégica para o Concelho sob 
prisma de majoração das potencialidades trazidas pelo empreendimento da 
Qta da Abrigada, imediatamente contíguo à Qta da Puceteira, devendo por 
tal ser encarado como oferta devalências que se completam num quadro de 
desenvolvimento turístico da região Oeste, tal como definiu o Governo no 
Plano Estratégico Nacional do Turismo. 

Neste contexto, há que ter em particular atenção o facto de que o concelho 
só poderá ser competititvo em termos turísticos se puder oferecer qualidade  
e diversidade de opções. 

Nestas condições e estando previsto um campo de golfe na Quinta da 
Abrigada, deve o PP da Qta da Puceteira avaliar a necessidade de criar um 
outro campo na Puceteira como forma de se oferecer alternância e 
diversidade, uma vez que só assim será possível a criação de pacotes 
turísticos para esta modalidade. 

2. Qualidade Paisagística e Ambiental 

A área de intervenção do PP da Qta da Puceteira, insere-se numa bacia 
paisagística de grande qualidade, num vale com vista sobre a elevação da 
Serra de Montejunto. 
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Do ponto de vista da protecção e conservação da natureza, as 
especificidades geológicas e florísticas da Serra, permitiram a sua inclusão 
na Rede Nacional de Áreas Protegidas, bem como, na Lista Nacional de 
Sítios da Rede Natura. 

A conjugação destes dois factores devem impulsionar a análise no Plano, de 
actividades directamente relacionadas aos memos. 

Outro aspecto que foi tido em conta foi a qualidade da envolvente em termos 
de vistas para a Serra de Montejunto, como se pode verificar pelas fotos 
anexas 

 . 

�

�



���������������������������������������������� ������������
����

6

�

PLANO�DE�PORMENOR�DA�QUINTA�DA�PUCETEIRA
TERMOS�DE�REFERÊNCIA�

�

2 - Identificação da área de intervenção 

O terreno objecto deste plano, situado na freguesia da Abrigada, tem uma área 
total de 127,416 ha, e localiza-se na extrema norte do concelho, sendo o seu 
limite norte o limite do concelho de Alenquer com o do Cadaval em terrenos 
pertença da SELBI. 

A sul confronta, parte com os terrenos do plano de pormenor da Quinta da 
Abrigada e parte com terrenos da SELBI. 

A nascente toca numa pequena extensão na EN1 e a poente faz extrema com 
a chamada estrada da Serra de Montejunto. 

Conforme se verifica pela caderneta junta, o terreno é propriedade do 
promotor.

Ainda que na caderneta exista a referência a que a totalidade do terreno está 
ocupada com eucalipto, na realidade ele encontra-se ocupado em cerca de 
20% da sua área com choupos, e ainda que sejam espécies não protegidas, 
procurar-se-á mantê-los na medida do possivel uma vez que  que apresentam 
já algum porte e pontualmente existem algumas situações de concentrações 
formando bosque que será de procurar manter. 

A parcela apresenta um declive acentuado de cerca de 108mts, sendo a cota 
inferior de +110.00 e a cota superior de +218.00 (ligadas à Rede Geodésica).
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3 - Enquadramento legal do plano 

Este plano de pormenor tem enquadramento legal na legislação em vigor 
aplicável ao ordenamento do território nomeadamente nos seguintes diplomas: 

- Lei nº 48/98, de 11 de Agosto, estabelece as bases da política de 
ordenamento dom território e urbanismo; 

- Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro, que estabelece o regime jurídico 
dos instrumentos de gestão territorial;  

- Portaria nº 138/2005, de 2 de Fevereiro, que estipula os elementos que 
acompanham os PDM, PU e PP; 

- Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de Junho, que estipula a necessidade de 
sujeitar os instrumentos de gestão territorial a Avaliação Ambiental Estratégica; 

- Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº 197/2005, de  8 de Novembro, que que estipula a necessidade 
de sujeitar os instrumentos de gestão territorial a Estudo de Impacte Ambiental; 

- Programa de Acção Territorial, previsto no artigo 121º do Decreto-Lei nº 
380/99, de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 
316/2007, de 19 de Setembro, que estabelece o regime jurídico dos 
instrumentos de gestão territorial; 
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4 - Objectivos do plano 

Os instrumentos de gestão territorial, e nomeadamente os planos de pormenor 
devem explicitar, de forma racional e clara, os fundamentos das respectivas 
previsões, indicações e determinações, a estabelecer com base no 
conhecimento sistematicamente adquirido:

a) Das características físicas, morfológicas e ecológicas do território;  

b) Dos recursos naturais e do património arquitectónico e arqueológico;  

c) Da dinâmica demográfica e migratória;

d) Das transformações económicas, sociais, culturais e ambientais;  

e) Das assimetrias regionais e das condições de acesso às infra-estruturas, 
aos equipamentos, aos serviços e às funções urbanas. 

Neste quadro, o plano de pormenor deverá desenvolver e concretizar 
propostas de organização espacial definindo com detalhe a concepção da 
forma de ocupação e servindo de base aos projectos de execução das infra-
estruturas, da arquitectura dos edifícios e dos espaços exteriores.

O plano de pormenor deverá ainda desenvolver e concretizar o que venha a 
ser preconizado no Programa de Acção Territorial, que se encontra em 
desenvolvimento pelas Câmaras Municipais de Alenquer e Azambuja. 

O plano de pormenor não se enquadra em nenhuma das modalidades 
previstas do art.º 91A do Dec-Lei n.º316/2007, pelo que segue a tramitação de 
um Plano de Pormenor não tipificado em modalidade específica. 

Relativamente ao seu enquadramento no regime jurídico de instalação, 
exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos, caberá aos 
estudos tendentes à realização do Plano de Pormenor a definição do tipo de 
empreendimento turístico, o qual não deve incluir as tipologias descritas no 
disposto nas alíneas e), f) e h) do ponto 1 do art.º 4 do Dec-Lei n.º39/2008.  

Do ponto de vista da solução urbanística, entre outros deverá o Plano: 
a. Analisar em rigor o dimensionamento e a melhor localização do 

campo de golfe complementar ao da Qta da Abrigada, bem como, 
deverá detalhar as actividades complementares. 

b. Avaliar os equipamentos âncora do empreendimento em função 
do mercado regional e das especificidades do local, devendo 
designadamente ser avaliada a instalação de um Hotel, dum Spa, 
de centro de congressos ou de centro hípico. 

c. As áreas habitacionais devem atender ao desafogo tanto 
construtivo como visual. 
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5 - Base programática para o desenvolvimento da solução urbanística 

A alteração da classificação do solo rural para solo urbano depende da 
comprovação da respectiva indispensabilidade económica, social e 
demográfica.

1  - Os instrumentos de gestão territorial identificam:

a) As áreas afectas à defesa nacional, segurança e protecção civil;  

b) Os recursos e valores naturais;

c) As áreas agrícolas e florestais;

d) A estrutura ecológica;

e) O património arquitectónico e arqueológico;  

f) As redes de acessibilidades;

g) As redes de infra-estruturas e equipamentos colectivos;  

h) O sistema urbano;

i) A localização e a distribuição das actividades económicas.

2  - Sempre que não haja prejuízo para os interesses do Estado, as redes de 
estruturas, infra-estruturas e sistemas indispensáveis à defesa nacional são 
identificadas nos instrumentos de gestão territorial, nos termos adequados.  

3  - O conjunto dos equipamentos, infra-estruturas e sistemas que asseguram a 
segurança e protecção civil é identificado nos instrumentos de gestão territorial.

4 - Os instrumentos de gestão territorial identificam os recursos e valores 
naturais, os sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território, bem 
como estabelecem as medidas básicas e os limiares de utilização que 
garantem a renovação e valorização do património natural.

5  - Os instrumentos de gestão territorial procedem à identificação de recursos 
territoriais com relevância estratégica para a sustentabilidade ambiental e a 
solidariedade intergeracional, designadamente:

a) Zonas ribeirinhas; 

b) Albufeiras de águas públicas; 

c) Áreas protegidas; 

d) Rede hidrográfica; 

e) Outros recursos territoriais relevantes para a conservação da natureza e da 
biodiversidade.
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6  - Os instrumentos de gestão territorial identificam as áreas afectas a usos 
agro-florestais, bem como as áreas fundamentais para a valorização da 
diversidade paisagística, designadamente as áreas de reserva agrícola.

7  - Os instrumentos de gestão territorial, estabelecem os objectivos e as 
medidas indispensáveis ao adequado ordenamento agrícola e florestal do 
território, nomeadamente à valorização da sua fertilidade, equacionando as 
necessidades actuais e futuras.

8  - A afectação, pelos instrumentos de gestão territorial, das áreas referidas no 
número anterior a utilizações diversas da exploração agrícola, florestal ou 
pecuária tem carácter excepcional, sendo admitida apenas quando tal for 
comprovadamente necessário.

9  - Estrutura ecológica  

a)  - O plano definirá os princípios, as directrizes e as medidas que concretizem 
as orientações políticas relativas às áreas de protecção e valorização ambiental 
e que garantam a salvaguarda dos ecossistemas e a intensificação dos 
processos biofísicos.

b) - O plano estabelecerá os parâmetros de ocupação e de utilização do solo 
assegurando a compatibilização das funções de protecção, regulação e 
enquadramento com os usos produtivos, o recreio e o bem-estar das 
populações.  

10  - Património arquitectónico e arqueológico  

a) Os elementos e conjuntos construídos que representam testemunhos da 
história da ocupação e do uso do território e assumem interesse relevante para 
a memória e a identidade das comunidades são identificados nos instrumentos 
de gestão territorial.

b) O Plano estabelecerá  as medidas indispensáveis à protecção e valorização 
daquele património, acautelando o uso dos espaços envolventes.

c) No quadro definido por lei e pelos instrumentos de gestão territorial cuja 
eficácia condicione o respectivo conteúdo, o plano estabelecerá os parâmetros 
urbanísticos aplicáveis e a delimitação de zonas de protecção.

11  - A rede rodoviária nacional, as estradas regionais, os portos e aeroportos, 
bem como a respectiva articulação com as redes locais de acessibilidades, são 
identificados nos instrumentos de gestão territorial.  

12  - As redes de infra-estruturas e equipamentos de nível fundamental que 
promovem a qualidade de vida, apoiam a actividade económica e asseguram a 
optimização do acesso à cultura, à educação e à formação, à justiça, à saúde, 
à segurança social, ao desporto e ao lazer serão identificadas no plano.   
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6  - Prazo para a elaboração do plano 

Prevê-se um prazo de 8 meses para a elaboração deste plano, com o seguinte 
faseamento:

ENTIDADES ACTIVIDADES PRAZOS 

ELABORAÇÃO

EQUIPA + CMA 

Recolha de informação necessária para a elaboração 

do plano (enquadramento no PDM de Alenquer, nas 

condicionantes legais, e demais planos ou programas com 

incidência na área de intervenção). Reuniões com a Câmara 

Municipal de Alenquer (CMA), de esclarecimento e definição 

da base programática e prazos de elaboração, a verter para 

o documento de termos de referência. 

1 mês 

CMA A CMA determina por deliberação a elaboração do 

plano, a publicar em DR (II Série), definindo 

previamente a oportunidade e os termos de referência. 

A CMA divulga a deliberação na comunicação 

social através de Aviso. 

São concedidos um mínimo de 15 dias para formulação 

de sugestões e apresentação de informações pelos 

interessados.

EQUIPA Elaboração do Relatório Ambiental - caracterização 

Elaboração do estudo prévio do plano. 

Elaboração do Relatório Ambiental - projecto 

1 mês 

2 meses 

1 mês 

CMA Aprovação da proposta ou introdução de alterações. 

Consulta prévia a entidades, sobre a proposta de Plano 

APA + CMA A CMA remete á APA o EIA para AIA e DIA 

EQUIPA Elaboração da proposta final de plano. 2 meses 

CCDRLVT + CMA A CMA remete à CCDRLVT a proposta de plano para 

parecer. 

A CCDRLVT promove a conferência de serviços e emite 

parecer final sobre a proposta de plano. 

22 dias 

EQUIPA + CMA  A CMA pode promover reunião de concertação, se tal for 

necessário. 

20 dias 
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DISCUSSÃO PÚBLICA A CMA procede à abertura do período de discussão 

pública através de Aviso a publicar no DR (II Série) e a 

divulgar através da comunicação social. O período deve 

ser anunciado com a antecedência mínima de 05 dias e 

não pode ser inferior a 22 dias. 

A CMA pondera sobre as reclamações, observações, 

sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados, 

ficando obrigada a dar resposta fundamentada nos 

casos em que se verifique incompatibilidade com outros 

IGT e normas legais, incompatibilidade com planos, 

programas e projectos, e eventual lesão de direitos 

subjectivos. 

Findo o período de discussão pública, divulga e pondera 

os resultados e elabora a versão final da proposta de 

plano para aprovação. 

APROVAÇÃO

ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

A CMA remete à Assembleia Municipal a proposta final 

do plano para aprovação. 

No âmbito da elaboração do presente PP, e sem prejuízo de outras consultas, 
considera-se que deverão ser ouvidas as seguintes entidades:  

� Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo (CCDR-LVT); 

� Estradas de Portugal (EP). 

� Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo  e Oeste 

� Turismo de Portugal 

� Direcção Geral dos Recursos Florestais 
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7  - Equipa  técnica do plano 

A equipa que irá intervir neste plano de pormenor será constituída por técnicos 
das diferentes especialidades necessárias á sua prossecução, arquitectos,  
urbanistas, geográfos da área do ordenamento do território, paisagistas, 
engenheiros civis das diferentes especialidades, etc, e será devidamente 
identificada quando da contratualização do plano com a Câmara Municipal de 
Alenquer, mediante a apresentação do respectivo contrato de prestação de 
serviços.

Nesta primeira fase, esta proposta é coordenada pela arquitecta Sara Biscaya.
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8  - Enquadramento do plano nos restantes instrumentos de gestão 
territorial 

8.1 Plano Director Municipal 

 a) Ordenamento – o terreno está classificado como espaço florestal e 
agro-florestal

 b) Condicionantes – junto ás linhas de água, o terreno classifica-se como 
RAN e REN 

8.2. Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

 a) Reserva Ecológica Nacional 

 b) Reserva Agrícola Nacional 

 c) Recursos Florestais 

 d) Domínio Hídrico 
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9 - Conteúdo material do plano 

1  - Os elementos que acompanham o plano de pormenor são os que constam 
do nº 2 do artigo 92º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro e da 
Portaria nº 138/2005, de 2 de Fevereiro, nomeadamente:

a) Planta de enquadramento, contendo a localização do plano no território 
municipal envolvente, com indicação da área de intervenção e respectiva 
articulação, designadamente com as vias de comunicação e demais infra-
estruturas relevantes, estrutura ecológica, grandes equipamentos e outros 
elementos considerados relevantes;

b) Planta da situação existente, com a ocupação do território à data da 
elaboração do plano;

c) Relatório e ou planta com a indicação das licenças ou autorizações de 
operações urbanísticas emitidas, bem como das informações prévias 
favoráveis em vigor, substituível por declaração da câmara municipal 
comprovativa da inexistência dos referidos compromissos urbanísticos na área 
do plano;

d) Extractos do regulamento, das plantas de ordenamento ou zonamento e de 
condicionantes dos instrumentos de gestão territorial em vigor na área de 
intervenção do plano;  

e) Plantas contendo os elementos técnicos definidores da modelação do 
terreno, cotas mestras, volumetrias, perfis longitudinais e transversais dos 
arruamentos e traçados das infra-estruturas e equipamentos urbanos;  

f) Participações recebidas em sede de discussão pública e respectivo relatório 
de ponderação. 

2  - Sem prejuízo da necessária adaptação à especificidade da modalidade 
adoptada, o plano de pormenor estabelece, nomeadamente:  

a) A definição e caracterização da área de intervenção identificando, quando se 
justifique, os valores culturais e naturais a proteger;

b) A situação fundiária da área de intervenção procedendo, quando necessário, 
à sua transformação;

c) O desenho urbano, exprimindo a definição dos espaços públicos, de 
circulação viária e pedonal, de estacionamento bem como do respectivo 
tratamento, alinhamentos, implantações, modelação do terreno, distribuição 
volumétrica, bem como a localização dos equipamentos e zonas verdes;  

d) A distribuição de funções e a definição de parâmetros urbanísticos, 
designadamente índices, densidade de fogos, número de pisos e cérceas;

e) Indicadores relativos às cores e materiais a utilizar;
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f) As operações de demolição, conservação e reabilitação das construções 
existentes;

g) A estruturação das acções de perequação compensatória a desenvolver na 
área de intervenção;

h) A identificação do sistema de execução a utilizar na área de intervenção.  

i) Plano de conservação, recuperação ou renovação do edificado;

j) Plano de alinhamento e cércea, definindo a implantação da fachada face à 
via pública;  

l) Projecto urbano, definindo a forma e o conteúdo arquitectónico a adoptar em 
área urbana delimitada, estabelecendo a relação com o espaço envolvente.

m) - O plano de pormenor relativo a área não abrangida por plano de 
urbanização, incluindo as intervenções em solo rural, como é o caso, procede à 
prévia explicitação do zonamento com base na disciplina consagrada no plano 
director municipal.
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10 - Conteúdo documental do plano 

1 - O plano de pormenor é constituído por:

a) Regulamento; 

b) Planta de implantação; 

c) Planta de condicionantes que identifica as servidões e restrições de utilidade 
pública em vigor que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer 
forma específica de aproveitamento.

2 - O plano de pormenor é acompanhado por:  

a) Relatório fundamentando as soluções adoptadas;

b) Peças escritas e desenhadas que suportem as operações de transformação 
fundiária previstas, nomeadamente para efeitos de registo predial;

c) Programa de execução das acções previstas e respectivo plano de 
financiamento;

d) Avaliação Ambiental Estratégica, a efectuar em fase intermédia de 
desenvolvimento;
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11 - FOTOGRAFIAS
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12  - Anexos 

A base cartográfica apresentada teve como fonte, elementos fornecidos pela 
Câmara Municipal de Alenquer.  

1  - Planta de enquadramento do terreno no concelho 

2  - Plantas de condicionantes e de ordenamento do PDM 

3  - Ortofotomapa do terreno 

4  - Interligação com o PP da Quinta da Abrigada 

�

�
�
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1  - Planta de enquadramento do terreno no concelho 
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2  - Plantas de condicionantes e de ordenamento do PDM 
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2A  - Planta de condicionantes do PDM 
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2B  - Planta de ordenamento do PDM 
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3  - Ortofotomapa do terreno 
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4  - Interligação com o PP da Quinta da Abrigada 
� �

�


