CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL DA ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

Aos seis dias do mês de julho de 2021, realizou-se na CCDR Alentejo, a
conferência procedimental relativa ao plano em epígrafe, de acordo com o
estabelecido no Artigo 86º do D.L. nº 80/2015 de 14 de Maio, tendo sido
convocadas, as seguintes Entidades:








ANEPC
DRAPAL
ICNF
Infraestruturas de Portugal
DGT
APA – ARH Alentejo
Direção Regional de Cultura do Alentejo

A DGT colocou antecipadamente o parecer na PCGT, mas não compareceu na
conferência procedimental.
As Infraestruturas de Portugal não remeteram o parecer, nem compareceram na
conferência procedimental.

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém deliberou a alteração do Plano Diretor
Municipal em 23/07/2019, publicada no Diário da República nº 170, 2ª série, de
05/09/2019, juntamente com o período de recolha de sugestões e informações.
O Plano encontra-se instruído com os elementos a alterar, previstos no artigo 97º
do D.L. nº 80/2015 de 14 de maio, tendo sido justificada a não sujeição do plano a
avaliação ambiental estratégica, conforme previsto no nº 1 do artigo 78º e em
sintonia com o Decreto-Lei nº 232/2007 de 15 de Junho.
A alteração tem como objetivo: a transposição para o PDMSC do conteúdo dos
Planos Especiais Ordenamento Território; a incorporação dos princípios previstos
na Lei n.º 30/2014, de 30 de abril (Lei dos Solos); a atualização à luz do novo
Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT); a correção
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de alguns erros materiais e omissões detetados no PDMSC em vigor; a retificação
de alguns limites da Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional; a
desoneração do solo de quaisquer condicionantes ou restrições, nas áreas
destinadas a espaços -canal para infraestruturas ferroviárias.

PARECERES DAS ENTIDADES
CCDRA:
Analisados os elementos remetidos e tendo em conta quer o acompanhamento,
quer o parecer anteriormente emitido, considera-se que o plano reúne
genericamente condições de prosseguir, salientando-se, no entanto, que não foram
atendidos/ponderados todos os aspetos referidos no parecer anterior.
ANEPC
Emite parecer favorável condicionado, conforme parecer em anexo.
DRAPAL
Emite parecer favorável, conforme parecer em anexo.
ICNF
Emite parecer favorável condicionado, conforme parecer em anexo.
Infraestruturas de Portugal
Não compareceu na conferência procedimental, pelo que se considera nada ter a
opôr ao seguimento do processo.
DGT
Emite parecer desfavorável, conforme parecer em anexo.
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APA – ARH Alentejo
Emite parecer favorável condicionado, conforme parecer em anexo.
Direção Regional de Cultura do Alentejo
Emite parecer favorável condicionado, conforme parecer em anexo.

CONCLUSÃO
No âmbito do previsto no artigo 86º do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial, a alteração do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém
apenas poderá prosseguir para discussão pública, aprovação na assembleia
municipal e publicação, conforme previsto nos artigos 89º, 90º e 191º do referido
diploma legal, após efetuadas as alterações e ponderados os pareceres das
entidades.

Relativamente ao parecer da DGT, considera-se que a obrigatoriedade de
cumprimento do previsto no nº 5 do artigo 15º-A do D.L. nº 130/2019 de 30 de
agosto, nomeadamente «a cartografia a utilizar nos planos territoriais deve
observar, à data da deliberação municipal ou intermunicipal que determina o
início do procedimento de elaboração, alteração e revisão do plano, os
seguintes prazos: a) Planos Diretores — cartografia oficial ou homologada, com
data de edição ou de despacho de homologação, inferior a cinco anos;» não se
deverá aplicar ao presente processo de alteração, dado que a deliberação
municipal do início do procedimento da alteração do Plano Diretor Municipal
é de 4 de julho de 2019, quando estava em vigor a redação do D.L. nº 141/2014
de 19 de Setembro, onde apenas estava abrangida a elaboração nas questões de
atualização da cartografia: «Artigo 15.º -A (…)3 — A cartografia oficial ou
homologada a utilizar na elaboração dos planos de âmbito municipal ou
intermunicipal deve observar, à data do início do procedimento, os seguintes
critérios mínimos de atualização: a) Nos planos diretores intermunicipais e nos
planos diretores municipais: cartografia com três anos; (…)»
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Dada a realização da reunião com recurso a meios telemáticos, os pareceres das
entidades serão anexados à presente ata.

Évora, 6 de julho de 2021

CCDRA

Assinado por : Helena Cristina Peixe Mourato
Num. de Identificação: BI09216565
Data: 2021.07.12 15:11:24+01'00'

Em anexo: pareceres das entidades
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Ex.mo Senhor
CCDR Alentejo-Serviço Sub-Regional-Litoral
Avenida Eng. Arantes de Oliveira, Nº193
7004-514 Évora

V. REF.

V. DATA

ASSUNTO

N. REF.
OF/6119/CDOS15/2021

N. DATA
2021-06-29

Planos de ordenamento do território|PDM Santiago do Cacém - Alteração

No seguimento do pedido de parecer de V. Exas, com a entrada na PCGT em 15.06.2021, e após
apreciação da documentação disponibilizada, temos a informar o seguinte:
Verifica-se que a presente alteração ao PDMSC vem no seguimento das novas regras introduzidas pela
nova Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo,
publicada através da Lei n.º 31/2014, de 30/04/2014, relativas à classificação de solos, aplicáveis a todos os
planos municipais em fase elaboração, alteração ou revisão, bem como aos planos já aprovados.
A apreciação tem por base a prevenção de riscos coletivos e a redução dos seus efeitos nas pessoas e
bens constante da alínea j) do artigo 2º da LBPPSOTU e neste âmbito considera-se de introduzir uma
melhoria no regulamento e nas peças desenhadas Riscos Naturais e Tecnológicos designadamente:
Regulamento
Artigo 8º na alínea h)

Introduzir uma subalínea que inclua as infraestruturas consideradas fundamentais para assegurar a
segurança e Proteção Civil (exemplo o Quartel de bombeiros, instalações dos SMPC, outras consideradas
pertinentes na gestão da emergência).
Artigo 13º





Incluir o risco de incêndio urbano;
Introduzir uma redação mais abrangente à alínea j) de forma a garantir a consideração de riscos
tecnológicos associados a acidentes em estabelecimentos industriais (todas as tipologias, incluindo
os estabelecimentos de Diretiva Seveso);
Incluir as restrições aplicáveis aos riscos Naturais e Tecnológicos identificados na cartografia de
riscos do PDMSC, tendo por base o Anexo 2 - Normas e boas práticas no ordenamento do
território na perspetiva da proteção civil Caderno Técnico PROCIV 6.

Artigo 27º



Incluir reforço da consideração do regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios
aprovado pela Lei n.º 123/2019 de 18 de outubro (terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2008,
de 12 de novembro) e Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (Portaria
n.º 135/2020 de 2 de junho) em particular as questões de acessibilidade e abastecimento de água
dos meios de socorro.

AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL
COMANDO DISTRITAL DE OPERAÇÕES SOCORRO DE SETÚBAL
Avenida dos Bombeiros Voluntários
2950-209 Palmela – Portugal
T.: 351 212 338 280 | www.prociv.pt
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N. REF.



Incluir na redação a ponderação de eventuais efeitos negativos nos usos envolventes e no
agravamento dos riscos já existentes nas áreas em que se inserem.

Cartografia
Os riscos identificados nos planos de proteção civil do município foram de um modo geral identificados,
no entanto considera-se de introduzir as seguintes representações cartográficas:
 Classes de risco associadas (Muito elevada/elevada, moderada, baixa)
 Áreas de suscetibilidade a acidente industrial grave;
 Áreas necessárias à concretização do Plano de Emergência de Proteção Civil, nomeadamente
zonas para concentração de meios ou de apoio à sustentação operacional, assim como o conjunto
de equipamentos, infraestruturas e sistemas considerados fundamentais para assegurar a
segurança e Proteção Civil.
Face ao exposto a ANEPC emite parecer favorável condicionado à proposta de Alteração do PDM de
Santiago do Cacém.
Com os melhores cumprimentos,

O Comandante Operacional Distrital,
Assinado por : JOÃO PEDRO MENDES PINTO
Num. de Identificação: 11027379
Data: 2021.07.05 11:14:35+01'00'

João Pinto

SR/JP

AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL
COMANDO DISTRITAL DE OPERAÇÕES SOCORRO DE SETÚBAL
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Nº - PARECER/10048/2021/DRAPAL
DE:

Divisão de Ambiente e Infraestruturas

Data:

2021-07-07

Processo Nº: OT/1013/2021/DRAPAL
Assunto: PCGT - ID 214 - PDM - SANTIAGO DO CACÉM - Alteração - Parecer
Em cumprimento do disposto no artigo 83.º do RJIGT Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio,
informamos V. Ex.ª que no âmbito do acompanhamento da alteração do Plano Diretor Municipal
(PDM) de Santiago do Cacém, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo emite o
seguinte parecer.
Efetuada a análise aos elementos, peças escritas e desenhadas, referimos que:
No que concerne a delimitação da Reserva Agrícola Nacional, não existem propostas de alteração
na RAN, para além das decorrentes do parecer favorável (PAREC/45/2020/DAI).
Em síntese, de modo a dar cumprimento ao estabelecido no regime jurídico da RAN somos de
parecer favorável, à proposta de alteração do PDM de Santiago do Cacém.
Assinado digitalmente por José Manuel
Godinho Calado
Data: 2021.07.08 10:57:41 +01:00

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo - Divisão de Ambiente e Infraestruturas
Quinta da Malagueira, Apartado 83 - 7006-553 ÉVORA, PORTUGAL
TEL + 351 266 757 800 FAX + 351 266 757 850 EMAIL geral@drapal.min-agricultura.pt www.drapal.min-agricultura.pt
DRAPAL/DSDAR/DAI

Alentejo
Rua Tenente Raúl Andrade, 3
7000-613 ÉVORA

Exmo. Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Santiago do Cacém
Praça do Município
www.icnf.pt | rubus.icnf.pt
gdp.alentejo@icnf.pt

Santiago do Cacém
7540-136 SANTIAGO DO CACÉM

266737370

helena.mourato@ccdr-a.gov.pt

vossa referência

nossa referência

nosso processo

Data

your reference

our reference

our process

Date

S-027923/2021

P-028636/2021

2021-07-05

Assunto
subject

PCGT - ALTERAÇÃO DO PDM DE SANTIAGO DO CACÉM – ANÁLISE DE DOCUMENTOS
ENVIADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

No seguimento do pedido de parecer de V. Exas., com a entrada na PCGT em 15.06.2021, e após
avaliação da documentação disponibilizada, temos a informar o seguinte:
1. ENQUADRAMENTO
No presente pedido os elementos foram disponibilizados na PCGT a 15/06/2021, e o prazo
termina a 13/07/2021. Contudo, atendendo ao agendamento da reunião plenária para dia
6/07/2021, deverá este Instituto pronunciar-se em data anterior a esta. Importa ainda salientar
que a presente apreciação incidirá apenas sobre matérias da competência do ICNF.

NIPC 510 342 647 | Em futuras comunicações referencie o nosso número de documento e/ou de processo

Para a análise da Alteração do PDM de Santiago do Cacém foram disponibilizados os seguintes
documentos em formato PDF:
A - Peças escritas:
Regulamento – Alteração do PDMSC – versão a cores com demonstração das alterações e
comentários explicativos das opções regulamentares;
Regulamento – Alteração do PDMSC – versão simples;
Relatório de Fundamentação da Alteração do PDMSC;
Relatório de Conformidade e Compatibilidade com os PEOT e PROF-ALT.
B - Peças desenhadas:
Enquadramento Regional
Situação existente
Ordenamento
03A. Ordenamento PEOT (PO Albufeira de Campilhas /PO Albufeira de Fonte Serne/POC Sado
Sines)
03B. Ordenamento PEOT (PORNLSAS – Áreas de Intervenção Específica (AIE))
03C. Ordenamento PEOT (PORNLSAS – Regimes de Proteção (RP))
Ordenamento – Património Arqueológico e Arquitetónico
Ordenamento
5A - Ordenamento – Zonamento Acústico e Áreas de conflito (Lden)
5B – Ordenamento - Zonamento Acústico e Áreas de conflito (Ln)
Condicionantes exceto AH, RAN, REN e RN2000
Condicionantes AH, RAN, REN e RN2000

Documento processado por computador.
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Estrutura Ecológica
Riscos Estruturais e Tecnológicos
Rede Viária
Unidades Orgânicas
A análise efetuada incidiu nos seguintes aspetos da proposta de Alteração do PDMSC:
I.
Na transposição para o PDMSC do conteúdo dos Planos Especiais de Ordenamento
do Território e Programa Regional de Ordenamento Florestal (PROF ALT);
II.
No Relatório de Fundamentação da Alteração do PDMSC.
III.
No Relatório de Conformidade e Compatibilidade com os PEOT e PROF-ALT;
2. RELATÓRIO
No último parecer emitido pelo ICNF foi pedido um Relatório de Conformidade e Compatibilidade
do PDM com o POAP, por forma a garantir a conformidade e compatibilidade do procedimento
no seu todo, tal como previsto no n.º 1 do artigo 121.º do RJIGT.
É agora apresentado o referido Relatório, que merece a concordância destes serviços.
3. ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL
3.1 - A Estrutura Ecológica Municipal é constituída pela EE Fundamental, EE Estratégica e EE
Integrada, que estão delimitadas na planta da EE Municipal (Carta 8.1).

NIPC 510 342 647 | Em futuras comunicações referencie o nosso número de documento e/ou de processo

No regulamento (artigo 25.º) a RNLSAS está incluída na EE Fundamental e na EE Estratégica, o
que se considera ter sido um lapso.
Na Planta Estrutura Ecológica – Carta 8.1 não está representada a RNLSAS na EE Fundamental,
embora no Regulamento, no ponto 2 do artigo 25.º, esteja referida como estando incluída na
EEF.
No ANEXO I (a que se refere o novo artigo 9.º- A do regulamento), no artigo 2.º, refere-se o
seguinte no ponto 1: “As áreas abrangidas pela Reserva Natural da Lagoa de Santo André e da
Sancha (RNLSAS), pelas Zonas Especiais de Conservação de Comporta Galé e da Costa Sudoeste
e a Zona de Proteção Especial da Lagoa de Santo André encontram-se identificadas nas plantas
de ordenamento, estrutura ecológica (exceto RNLSAS) e condicionantes.”
Não se compreende o que se pretende indicar com “estrutura ecológica (exceto RNLSAS) ”,
porque não existe nenhuma planta com essa designação.
3.2 - O corredor ecológico do PROF-ALT consta da planta da Estrutura Ecológica Municipal, não
sendo de fácil identificação o grafismo, na cartografia em formato digital PDF, pelo que era
importante a disponibilização desta informação em formato Shapefile.
4. PLANTA DE ORDENAMENTO
4.1 - Verifica-se que a base cartográfica se encontra desatualizada porque ainda estão
representadas construções que já não existem ou sofreram alterações, como é o caso por
exemplo da Costa de Santo André e do Monte do Paio.
4.2 - Na Planta de Ordenamento estão delimitadas, as 2 sub-regiões homogéneas do PROFAlentejo, que incidem no concelho, nomeadamente a Sub-região homogénea Pinhais do Alentejo
Litoral e Sub-região homogénea Serras do Litoral e Montados de Santiago, no entanto, face à
quantidade de informação presente, nalgumas zonas da carta, o padrão utilizado não é
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compatível com uma desejável clareza de leitura. A não disponibilização da informação geográfica
em formato shapefile dificulta a leitura e a confirmação da mesma.
4.3 - A proposta de plano apresenta a planta de ordenamento desdobrada em 4 vezes, facto com
o qual já anteriormente foi assinalado não se concordar, até porque foi enviada informação
vetorial do PORNLSAS no dia 26 janeiro de 2021, tal como foi solicitado e no seguimento da
reunião de 22 de janeiro de 2021.
4.4 - A Carta de Ordenamento não está totalmente de acordo com a classificação dos Espaços
Florestais, nomeadamente com o disposto no n.º 3 do artigo 19.º do Decreto Regulamentar n.º
15/2015, de 19 de agosto. Existem no concelho extensas áreas de povoamentos florestais de
eucaliptos, pinheiros e sobreiros, pelo que consideramos que estes espaços deveriam ser
definidos com espaços florestais de produção, ou de proteção e conservação, caso das áreas
florestais localizadas nomeadamente na faixa costeira. Sem prejuízo de outras áreas ocupadas
por montado, integrados em espaços florestais ocupados por sistemas silvopastoris.
As Áreas de Proteção Complementar do tipo I existentes na RNLSAS abrangem extensas áreas de
pinhais - espaços tipicamente florestais – deverá utilizar-se a classificação de Espaços Florestais
de proteção do solo e água ou de conservação (alínea b) do referido artigo 19.º).
Nas áreas classificadas como Áreas de Proteção Parcial do tipo II deveria utilizar-se a classificação
de Espaços ocupados por sistemas silvopastoris (alínea c) do referido artigo 19.º.
Considerando-se que a atual proposta é efetuada no âmbito de um processo de alteração nos
termos dos artigos 118.º a 122.º e 76.º do RJIGT e não de revisão do PDMSC, ficam identificadas
as questões referentes à Carta de Ordenamento, que deverão ser ponderadas em futura revisão.
4.5 - Considera-se que a forma gráfica de representação das Áreas de Intervenção Específica na
Carta 3.B.1 e dos RP na Carta 3.C.1, bem como dos limites da RNLSAS nas duas Cartas, não é
adequada e dificulta a sua leitura, principalmente para o acesso em formato PDF. Foram
disponibilizados ficheiros em formato shapefiles para que esta representação fosse alterada, mas
verifica-se que continua no mesmo formato.
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5. REGULAMENTO
5.1 - A nova redação do Artigo 7.º Definições remete para legislação em vigor: “Para efeitos de
interpretação e aplicação do PDMSC empregam-se as definições, conceitos técnicos, cartografia
e critérios de classificação constantes nos Decretos Regulamentares n.ºs 15/2015, de 19 de
agosto e 5/2019, de 27 de setembro, e Decreto-lei n.º 141/2014, de 19 de setembro, bem como
a demais legislação e regulamentação aplicáveis.”
Na consulta dos diplomas referidos não se encontraram as definições cuja inclusão foi solicitada
pelo ICNF.
Atendendo a que esses conceitos são utilizados nas normas que foram transpostas para o
regulamento, considera-se que as definições devem ser incluídas.
5.2 - No atual n.º 1 do artigo 11º - Áreas Classificadas o texto deverá ser corrigido de modo a
garantir que o artigo 9º do Decreto-lei n.º 140/99 continua a aplicar-se, passando a ser o seguinte:
“As áreas abrangidas pela Rede Natura 2000 - ZEC da Comporta Galé (PTCON0034), ZEC da Costa
Sudoeste e Zona de Proteção Especial para Aves (ZPE) da Lagoa de S. André - encontram-se
identificadas na Planta de Condicionantes, aplicando-se o regime jurídico associado à Rede Natura
2000, sem prejuízo do disposto no ponto 3.”

Documento processado por computador.

3/5

5.3 - A redação do nº 3 do referido artigo 11.º deve aproximar-se dos conceitos utilizados no
artigo 9º do Decreto-lei n.º 140/99 de 24 de abril, pelo que não deve ser utilizada a designação
de “parecer prévio” mas sim de “parecer favorável”. A nova redação deve ser:
“Na área abrangida por Rede Natura 2000 dependem de parecer favorável do Instituto de
Conservação da Natureza e das Florestas I.P., nos termos da legislação em vigor, os seguintes atos
e atividades:…”
5.4 - Embora o processo de alteração do PDM apenas diga respeito a adaptação dos PDM aos
PEOT, entende-se que devem ser corrigidas e devidamente completadas as alíneas relativas à
integração da Rede Natura 2000, pelo que à alínea b) deverá acrescentar-se o seguinte:
 A realização de obras de construção civil fora dos perímetros urbanos, com exceção das
obras de reconstrução, demolição, conservação de edifícios e ampliação desde que esta
não envolva aumento de área de implantação superior a 50% da área inicial e a área total
seja inferior a 100m2;
 A instalação de infraestruturas de eletricidade e telefónicas, aéreas ou subterrâneas, de
telecomunicações, de transporte de gás natural ou de outros combustíveis, de
saneamento básico e de aproveitamento de energias renováveis ou similares fora dos
perímetros urbanos;
 A abertura e o alargamento de pedreiras.
5.5 - No ponto 2 do Artigo 43.º - Identificação e regime de edificabilidade a designação das ZEC
mantem-se incorreta (SIC).
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Verifica-se ter ficado assegurada a transposição para o Anexo I do Regulamento do PDMSC dos
artigos do Regulamento do PORNLSAS, relativos às disposições aplicáveis nas diferentes tipologias
de áreas abrangidas pelos respetivos regimes de proteção (total, parcial, complementar) e das
Áreas de Intervenção Específica (AIE) indicados pelo ICNF.
Foram igualmente integradas as disposições referentes ao PROF ALT, no âmbito regulamentar e
cartográfico, através da inclusão dos corredores ecológicos e das sub-regiões homogéneas, nas
seguintes peças desenhadas: Planta de Ordenamento à escala 1: 25.000 (inclusão das SRH) e
Carta de Estrutura Ecológica à escala 1: 25.000 (inclusão dos CE).

6. PARECER
Entende-se que muito embora as disposições a os regimes de proteção se encontrem
representados na proposta de Plano, não foi desenvolvido um genuíno processo de integração
dos planos.
Apesar de a estrutura e organização apresentadas implicarem uma maior dificuldade de leitura,
fruto da dispersão de disposições por muitos artigos, face à obrigatoriedade de verter para os
planos municipais o conteúdo dos Planos Especiais Ordenamento Território (PEOT), no que
concerne às normas relativas aos regimes de salvaguarda de recursos territoriais e valores
naturais diretamente vinculativas dos particulares, e do prazo legal para este procedimento estar
a terminar, sem permitir iniciar um novo processo de revisão dos atuais procedimentos, até
porque o presente PDMSC foi aprovado em 2015, entendemos que a solução apresentada
cumpre o objetivo da alteração.
Deverão ser tomadas em consideração as restantes alterações propostas no parecer.
Face ao exposto entende-se que o processo pode ser considerado em condições de ser validado
pelo ICNF.
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Com os melhores cumprimentos,
A Diretora Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo

OLGA
CRISTINA
CARRASCO
MARTINS

Assinado de
forma digital por
OLGA CRISTINA
CARRASCO
MARTINS
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Olga Martins

AV/GS/AV
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DGT
S-DGT/2021/4327
1/7/2021

Exmo. Senhor
Presidente da CCDR Alentejo
A/C Dr.ª Helena Mourato
Av. Engº Arantes e Oliveira, 193
7004-514 Évora

Nossa refª/Our ref.:
DSGCIG-DCart
Of. Nº:
S-DGT/2021/4327
30-06-2021

Sua refª/Your ref.:
Email de Helena Mourato – CCDR Alentejo via PCGT APOIO
15-06-2021

Assunto: Parecer da DGT – PCGT – 214 – PDM de Santiago do Cacém - Alteração

Relativamente ao assunto em epígrafe, e após apreciação efetuada sobre documentação
disponibilizada na Plataforma PCGT, informa-se que a DGT emitiu Parecer Desfavorável.
O referido Parecer é apresentado no documento em anexo.

Com os melhores cumprimentos,
O Subdiretor-Geral, por delegação
conforme Despacho nº 5512/2019, de 20 de maio,
publicado no DR, II série, nº 109, em 06/06/2019

Mário Caetano

Anexo: - Parecer da DGT acima referido.
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I-DGT/2021/2282
28-06-2021

PARECER DA DGT
PDM – SANTIAGO DO CACÉM/alteração

Do ponto de vista formal, o acompanhamento dos procedimentos de formação dos Instrumentos de
Gestão Territorial resulta do disposto na Lei de Bases da Política de Solos, de Ordenamento do
Território e de Urbanismo (LBPSOTU1) e do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(RJIGT 2), cabendo à Direção-Geral do Território (DGT) acautelar, nas matérias que estão no âmbito
das suas competências, que são respeitados os requisitos e orientações que resultam deste quadro
legal, regulamentar e institucional.
O presente documento traduz o parecer da DGT no que respeita às matérias da sua competência,
emitido com base na análise de uma amostra das plantas que constituem a proposta de alteração do
PDM de Santiago do Cacém.
Na sequência da solicitação através da PCGT APOIO, e após apreciação efetuada sobre uma amostra
da documentação disponibilizada no separador Acompanhamento para Conferência Procedimental,
vimos informar o seguinte:

1.

INFRAESTRUTURA GEODÉSICA NACIONAL

A Rede Geodésica Nacional (RGN) e a Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP)
constituem os referenciais oficiais para os trabalhos de georreferenciação realizados em Portugal e
encontram-se protegidos pelo Decreto-Lei nº 143/82, de 26 de abril. A informação sobre a localização
dos vértices geodésicos da RGN e das marcas de nivelamento da RNGAP pode ser consultada na página
de internet da DGT:
https://www.dgterritorio.gov.pt/dados-abertos
Caso seja necessário poderá ser solicitada à DGT uma listagem da informação da RGN e da RNGAP.
Esta informação consta do Registo Nacional de Dados Geográficos (RNDG) e pode também ser
consultada através do Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG):
https://snig.dgterritorio.gov.pt/
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N.º
Req.
1.1

Requisitos
Os vértices

geodésicos da

RGN

deverão

ser

corretamente

Suporte
legal

Conforme
(S / N / NA)

DL 143/1982

S

representados na Planta de Condicionantes, com os respetivos
topónimos e a cota de terreno.

Restrições
 A zona de proteção dos vértices geodésicos da RGN é constituída por uma área circunjacente ao sinal,
nunca inferior a 15 metros de raio, e deve ser assegurado que qualquer edificação ou arborização a implantar
não vai obstruir as visibilidades das direções constantes das respetivas minutas de triangulação.
 Deve ser assegurada a integridade física das marcas de nivelamento da RNGAP apesar de estas não terem
que ser representadas na Planta de Condicionantes.
 O desenvolvimento de algum projeto que dificulte ou condicione a normal função dos vértices geodésicos
ou das marcas de nivelamento, nomeadamente a violação da zona de respeito dos primeiros, ou das suas
visibilidades, requer a solicitação de um parecer prévio à DGT sobre a viabilidade da sua remoção ou da sua
relocalização.
S – Sim; N – Não; NA - Não se aplica.

2.

CARTOGRAFIA

Os requisitos das plantas que constituem os planos territoriais são estabelecidos principalmente no
projeto de portaria que estabelece o Sistema de Submissão Automática dos Instrumentos de Gestão
Territorial (SSAIGT) e a Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT) e na Norma Técnica sobre
o Modelo de Dados e Sistematização da Informação Gráfica dos PDM, utilizando as definições
estabelecidas no Decreto Regulamentar nº 5/2019, de 27de setembro. A escolha de cartografia
topográfica a utilizar na elaboração dos planos territoriais enquadra-se no DL nº 193/95, de 28 de
julho republicado pelo DL nº 130/2019, de 30 de agosto. Para mais informação sobre a cartografia a
usar nos planos deve ser consultado o documento “Princípios orientadores para a produção de
cartografia topográfica vetorial com as Normas e Especificações Técnicas para da Direção-Geral do
Território”, disponível na página de Internet da DGT.
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N.º
Req.
2.1

Requisitos

Suporte
legal

Conforme
(S / N / NA)

Os planos diretores e os planos de urbanização podem utilizar

DL 130/2019

NA

cartografia topográfica de imagem desde que a mesma seja

Art.15º-A / 2

completada por informação vetorial:
• Oro-hidrográfica tridimensional;
• Rede rodoviária e ferroviária;
• Toponímia.
2.2

A informação vetorial mencionada no ponto anterior deve ser

DL 130/2019

consistente com a imagem do ponto de vista espacial e temporal,

Art.15º-A / 2

NA

sendo que os critérios subjacentes à avaliação desta consistência
encontram-se descritos no documento “Princípios orientadores para
a produção de cartografia topográfica vetorial com as Normas e
Especificações Técnicas para da Direção-Geral do Território”.
2.3

2.4

A cartografia topográfica (vetorial ou de imagem) a utilizar nos planos

DL 130/2019

territoriais é obrigatoriamente oficial ou homologada.

Art.15º-A / 1

A cartografia oficial e homologada consta do Registo Nacional de

DL 130/2019

Dados Geográficos (RNDG) integrado no Sistema Nacional de

Art.3º / 5

S

S

Informação Geográfica (SNIG).
2.5

Em Portugal continental, a cartografia topográfica para fins de

DL 130/2019

utilização pública deve ser elaborada e atualizada com base no

Art.3º-A / 1

S

sistema de georreferência PT -TM06/ETRS89 (EPSG:3763).
2.6

A cartografia topográfica a utilizar deve cumprir os seguintes

DL 130/2019

requisitos de exatidão posicional planimétrica e altimétrica:

Art.15º-A / 9

S

• Melhor ou igual a 5 metros em planimetria e altimetria.
2.7

A cartografia topográfica a utilizar nos planos territoriais deve

DL 130/2019

observar, à data da deliberação municipal ou intermunicipal que

Art.15º-A / 5

N (1)

determina o início do procedimento de elaboração, alteração ou
revisão do plano, o seguinte prazo:
• cartografia oficial ou homologada, com data de edição ou de
despacho de homologação, inferior a cinco anos.
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N.º
Req.
2.8

Requisitos

Suporte
legal

Conforme
(S / N / NA)

As plantas que constituem os planos territoriais, contêm uma legenda

DR nº

S

que é formada por duas partes:

5/2019

• A legenda rótulo, com as indicações necessárias à identificação
da planta;
• A legenda da simbologia, com as indicações de descodificação
dos símbolos utilizados na planta.

(conceitos
nos
domínios do
OTU)

Na legenda rótulo deve constar a seguinte informação:
2.9

S (1)

a) Indicação do tipo de plano e respetiva designação, de acordo
com a tipologia dos planos territoriais estabelecida na lei;

2.10

S

b) Designação da planta, tendo por referência o conteúdo
documental estabelecido na lei para a figura de plano em causa;

2.11

S

c) Data de edição e número de ordem da planta no conjunto das
peças que integram o plano;

2.12

S

d) Indicação da escala de representação para a reprodução em
suporte analógico, ou em suporte digital no formato de imagem;

2.13
2.14

f) Identificação da versão da Carta Administrativa Oficial de
Portugal (CAOP) utilizada;
g) Identificação da cartografia topográfica vetorial e/ou cartografia
topográfica de imagem utilizada na elaboração da carta base,
designadamente:

2.15

S

e) Identificação da entidade pública responsável pelo plano;

i. Se cartografia oficial: entidade produtora, série cartográfica

DR nº
5/2019

S

(conceitos
nos
domínios do
OTU)

NA

e/ou ortofotocartográfica oficial, entidade proprietária e data
de edição;
2.16

ii. Se cartografia homologada: entidade proprietária, entidade

S

produtora, data e número de processo de homologação e
entidade responsável pela homologação;
2.17

iii. Data e número de processo de homologação de atualização

NA

de cartografia topográfica vetorial e entidade responsável
pela homologação, se aplicável;
2.18

iv. Sistema de georreferência aplicável de acordo com o

S

estabelecido na lei;
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N.º
Req.
2.19

Requisitos

Suporte
legal

Conforme
(S / N / NA)
S

v. Exatidão posicional planimétrica e altimétrica e a exatidão
temática, se aplicável, de acordo com as especificações
técnicas da cartografia utilizada.

S – Sim; N – Não; NA - Não se aplica.

S(1) – A palavra “Alteração” deveria ser mais destacada, de preferência no título principal.
N(1) - Na imagem da legenda é referido que se trata de um procedimento de alteração ao PDM, no
entanto não é referido que se trata de uma alteração por adaptação ou uma alteração RERAE, que
se constituem como exceções.
Desta forma aplica-se o nº 5 do artigo 15.º-A, do DL 193/95, republicado pelo DL 130/2019.

Recomendações
DR nº 5/2019 (conceitos nos domínios do OTU)
Na legenda da simbologia devem constar todos os símbolos utilizados na planta, organizados e designados de
acordo com o catálogo de objetos utilizado na elaboração da planta.
As plantas que constituem os planos territoriais devem permitir a sua reprodução em suporte digital com
formato de imagem em escalas que tenham em consideração a escala da carta base e permitam uma visão de
conjunto do modelo de organização territorial e com o detalhe adequado ao objeto e conteúdo material do
tipo de plano.
Usualmente a escala de representação adotada para o Plano diretor é a escala 1:25 000 ou superior.
Na reprodução da planta em suporte analógico ou em suporte digital com formato de imagem esta legenda é
imprescindível para a leitura da planta.

3.

LIMITES ADMINISTRATIVOS

Os limites administrativos encontram-se representados na Carta Administrativa Oficial de Portugal
(CAOP). Esta carta regista o estado da delimitação e demarcação das circunscrições administrativas
do País e é publicada anualmente.
A Direção-Geral do Território é responsável pela execução e manutenção da CAOP, de acordo com a
alínea l) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 30/2012, de 13 de março.
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As competências da DGT em matéria de delimitação administrativa estão circunscritas à
representação de limites para fins cadastrais e cartográficos. A Assembleia da República é o organismo
com competência para a criação, extinção e modificação de autarquias locais, cf. CRP art.164º alínea
n, incluindo a fixação legal de novos limites administrativos.
Os dados da CAOP são geridos numa base de dados geográficos e são disponibilizados sem custos para
os utilizadores através de serviços de visualização (WMS) e descarregamento (ATOM), disponíveis no
site da DGT:
https://www.dgterritorio.gov.pt/cartografia/cartografia-tematica/caop
Esta informação consta do RNDG e pode também ser consultada através do SNIG:
https://snig.dgterritorio.gov.pt/
N.º
Req.

Requisitos

3.1

Os limites administrativos devem estar representados nas plantas

Suporte
legal

Conforme
(S / N / NA)
S

que constituem os planos territoriais.
3.2

S

Os limites administrativos representados no plano territorial devem
ser os que constam a edição mais recente da Carta Administrativa
Oficial de Portugal (CAOP), disponível à data que determina a
elaboração, revisão ou alteração do plano territorial.
Sempre que no decurso dos trabalhos venham a ficar disponíveis
edições mais atualizadas da CAOP e que tal se justifique, deverá ser
utilizada a edição mais atualizada.

3.3

Na legenda das plantas que constituem os planos territoriais deve

DR nº 5/2019

ser indicada a versão e data de edição da CAOP utilizada.

(conceitos nos

S

domínios do
3.4

A simbologia utilizada para a representação dos limites

OTU)

S

administrativos deve constar da legenda da respetiva planta.
S – Sim; N – Não; NA - Não se aplica.

Página 6 de 8

I-DGT/2021/2282
28-06-2021

PARECER DA DGT
PDM – SANTIAGO DO CACÉM/alteração

4.

SISTEMA DE SUBMISSÃO AUTOMÁTICA (SSAIGT)

Para desmaterialização dos programas e planos territoriais e melhoria progressiva da fiabilidade, rigor
e eficiência da disponibilização da informação sobre IGT, encontra-se desenvolvido o Sistema de
Submissão Automática (SSAIGT) destinado ao envio dos instrumentos de gestão territorial para
publicação no Diário da República (DR) e para depósito na Direção Geral do Território (DGT).
Esta plataforma é de utilização obrigatória e constitui a infraestrutura através da qual são praticadas
todas as formalidades relativas aos procedimentos já referidos e em conformidade com a Portaria nº
245/2011 de 22/6 e com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.
Deste modo e em antecipação aos referidos atos de publicação no Diário da República e depósito na
DGT, considera-se oportuno que a autarquia promova a verificação da conformidade das peças e
plantas do presente instrumento de gestão territorial a publicar e a depositar, com os requisitos e
condições formais e operacionais de acesso do SSAIGT (ver Anexo I).
Com este objetivo, anexa-se uma lista para a verificação do conteúdo documental desmaterializado
do PDM com a indicação dos ficheiros que devem ser submetidos no SSAIGT.
Para informações complementares disponibilizam-se os seguintes links para a página da DGT:


Manual de utilização (SSAIGT):
https://ssaigt.dgterritorio.pt/SSAOT_Manual_Utilizador.pdf



Área de Apoio do SSAIGT (versão de 3 de janeiro de 2019):
https://ssaigt.dgterritorio.pt/Manuais_SSAIGT/SSAIGT_Area_de_Apoio2018.pdf

5.

CONCLUSÃO

O parecer da DGT é desfavorável. Deve ser corrigido o item 2.7 .
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Helena Mourato
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

arhalt.geral <arhalt.geral@apambiente.pt>
9 de julho de 2021 14:24
Helena Mourato
PCGT - 214 - PDM de Santiago do Cacém - Alteração

Processo n.º ARHALT.00010.2020

Documento n.º S044175-202107-ARHALT.DRHI, 9 de julho 2021

Ex.ma Sr.a Arq.ª Helena Mourato
Apreciados os elementos apresentados referentes à 1ª Alteração do PDM de Santiago do Cacém
disponibilizados na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT), para a conferência
procedimental, no âmbito das matérias relacionadas sob nossa jurisdição, nomeadamente o que se
prende com os Recursos Hídricos e as zonas objeto de medidas de proteção dos mesmos, verifica-se o
seguinte:

1. Na proposta agora apresentada o município optou por incluir as normas de todos os PEOT e do PROF
ALT, através da criação do Anexo I ao Regulamento do PDM de Santiago do Cacém (PDMSC), tendo
em consideração a matriz elaborada e disponibilizada pela CCDR Alentejo, na qual se sistematiza a
concordância das disposições legais, nomeadamente no que diz respeito à compatibilidade com os
demais instrumentos de gestão territorial;

2. No que diz respeito aos Planos de Ordenamento das Albufeiras de Campilhas (POAC) e de Fonte Serne
(POAFS):
A atual proposta teve em consideração os contributos remetidos por esta ARH (S032416-20206ARHALT.DRHI), no entanto, entende-se, ainda, de referir o seguinte:
Ÿ No Regulamento onde se lê ”Fonte de Serne” deverá ler-se “Fonte Serne”;
Ÿ Sugere-se que a servidão “Captações de águas subterrâneas para abastecimento público e
respetivas áreas de proteção” seja incluída na alínea c) Recursos Hídricos do n.º 1 do artigo 8.º do
regulamento;
Ÿ No n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento onde se lê “As normas que regulam as intervenções nas
áreas abrangidas pelo POAC e POAFS estão previstas no Anexo I do presente regulamento” deverá
ler-se “As normas que regulam as intervenções na Zona de Proteção das Albufeiras de Campilhas e
Fonte Serne são as previstas no Anexo I do presente regulamento.”;
Ÿ No Anexo I do Regulamento, onde se lê “Capítulo I – Planos de Ordenamento das Albufeiras de
Campilhas e Fonte Serne” sugere-se que se passe a ler “Capítulo I – Zona de Proteção das Albufeiras
de Campilhas e Fonte Serne”;
Ÿ No n.º 3 do artigo 1.º do Anexo I é referido “Nas áreas de uso agrícola e florestal … a edificação
rege-se pelas disposições seguintes: “ sugere-se “Nas áreas agrícolas complementares inseridas na
zona de proteção da albufeira…a edificação rege-se pelas disposições seguintes.”;
Ÿ No n.º 8 do artigo 1.º do Anexo I é referido que “Fora das zonas preferenciais de implantação
turística apenas são admitidos estabelecimentos hoteleiros, parques de campismo e
empreendimentos de turismo no espaço rural.” Contudo esta norma não está conforme o disposto no
regulamento do POAFS, pois no n.º1 do artigo 25.º apenas são admitidos parques de campismo e
empreendimentos de turismo no espaço rural e não estabelecimentos hoteleiros; adicionalmente, a
norma constante no n.º 9 do referido artigo também não está conforme o POASF. Para evitar dúvidas
1

e inclusão de normas que não se aplicam simultaneamente às zonas de proteção das albufeiras
recomenda-se a criação de artigos separados para cada uma delas;
Ÿ A norma definida no n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento do POAC e no n.º 1 do artigo 27.º do
Regulamento do POAFS, referenciada na matriz da CCDRA não se encontra transposta na proposta
de Regulamento do PDMSC, pelo que deverá a mesma ser incluída no regulamento com as devidas
adaptações;

3. No que concerne ao Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sado-Sines (POOC-SS):
As alterações efetuadas cumpriram, na generalidade, o teor do último parecer emitido (S03516020206-ARHALT.DRHI), no entanto, mantém-se a necessidade de cumprimento de alguns pontos do
mesmo parecer, nomeadamente:
Ÿ a localização e os nomes das praias, bem como a respetiva tipologia, deverão constar da cartografia,
de acordo com o n.º 4 do artigo 18.º da proposta de Regulamento;
Ÿ nos n.os 3 e 4 do artigo 19.º da proposta de Regulamento, deverá ser substituída a expressão “na
planta de ordenamento”, por “nos respetivos Planos de Praia”, uma vez que aquela peça desenhada
não define estas localizações, conforme constava do N/ anterior parecer;
Ÿ uma vez que o POOC-SS não prevê, na área do Concelho de Santiago do Cacém, espaços agrícolas
nem florestais, na Carta de Ordenamento – PEOT [POAC|POAFS|POOC SS] 3A.1 não poderão estes
espaços estar delimitados. Assim, o artigo 21.º deverá passar a denominar-se Espaços naturais de
proteção, mantendo o mesmo teor, sendo que o artigo 22.º deverá, consequentemente, ser
eliminado;
Ÿ deverá, ainda, ser eliminada da Carta de Ordenamento 3.1 a delimitação do POOC – Orla Costeira,
uma vez que esta passará a estar representada pela Carta de Ordenamento – PEOT
[POAC|POAFS|POOC SS] 3A.1.

Face ao exposto, emite-se parecer favorável à presente proposta de alteração do PDM de Santiago do
Cacém, condicionado ao cumprimento dos pontos anteriores.
Com os melhores cumprimentos,
Administração da Região Hidrográfica do Alentejo

Av. Eng.º Arantes e Oliveira, 193
7004-514 Évora
Telefone: (+351) 266 768 200
arhalt.geral@apambiente.pt
apambiente.pt
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!
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PARECER

Informação nº 427/DSBC-CV/2021

DESPACHO

data: 08/07/21

cs: 1521791

Processo: DRE/1985/15-09/2 CSP: 222380 CS da documentação: 1516571
Assunto: PCGT - ID 214 - PDM - SANTIAGO DO CACÉM - Alteração – Parecer no
âmbito de conferência procedimental
•

O presente parecer procede à confrontação dos elementos submetidos na PCGT com o
parecer anteriormente emitido pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, no
âmbito qual foram solicitadas alterações/correções ao património inventariado e
cartografado no PDM em vigor, a atualização da ZEP da igreja de Nossa Senhora da
Oliveira de Alvalade, ligeiras alterações ao Regulamento e a introdução de oitenta e
três estações arqueológicas que não constavam do PDM.

•

Quando da realização da Conferência Procedimental, no passado dia 6 de julho, foi
acordado entre a DRC Alentejo, a CCDR Alentejo e o Município de Santiago do

Rua de Burgos, 5  7000 - 863 ÉVORA  Tel.: 266 769 800 - 266 796 450  Fax: 266 769 451
email: info@cultura-alentejo.pt

Cacém que a equipa poderia ainda remeter as plantas de ordenamento do Património
Arqueológico e Arquitetónico com alterações que foram mencionadas na reunião e,
principalmente, com a numeração do património arqueológico, aspeto que
condicionou a apreciação da mesma. As plantas de ordenamento corrigidas foram
remetidas no dia 7 de julho do corrente.
•

O prazo para submeter o presente parecer na plataforma PCGT foi adiada para o dia 9
de julho.

Da análise da documentação remetida para parecer, verifica-se o seguinte:
Regulamento
As alterações efetuadas ao Regulamento dão resposta ao solicitado.
Planta de Ordenamento do Património Arqueológico e Arquitetónico
1 – Falta cartografar os sítios n.º 5 (Herdade da Defesa 1) e 24 (Monte Espada).
2 – Falta numerar na cartografia e associar o símbolo de triângulo aos polígonos que não
estão numerados, nomeadamente: n.º 74 (Castelinho da Algeda); n.º 90 (Monte Novo dos
Modernos 2); n.º 136 (Alto do Castelo); n.º 33 (Lagoa da Pedra); n.º 66 (Rua de São
Pedro); n.º 67 (Necrópole Medieval de Alvalade) e n.º 148 (Praça D. Manuel I)
3 – Sobre os símbolos dos sítios arqueológicos n.º 30 e 31 encontra-se o n.º 86, o qual não
corresponde a património arqueológico, situação que deverá ser corrigida.
7 – Os números que identificam o património arqueológico na cartografia encontram-se,
com alguma frequência, demasiado afastados e deslocados em relação à simbologia, o que,
pensamos, poderá dar azo a alguma dificuldade na consulta. Seria conveniente corrigir o
n.º 73 (que se encontra sobre o polígono do 74) e fazer acertos nos n.º 6, 14 e 15.
8 – Inclusão de polígono para o sítio arqueológico n.º 4 (Gaspeia), cujo ficheiro em
formato kmz será remetido à equipa do Município de Santiago do Cacém.
Planta de Condicionantes
1 - A ZEP da igreja de Nossa Senhora da Oliveira, matriz de Alvalade, e do Pelourinho de
Alvalade não têm leitura na Planta de Condicionantes 2 e 4 porque o núcleo urbano está
dividido entre as duas plantas e porque há simbologia sobre a mesma que a oculta.
2 - O Património arqueológico e arquitetónico não classificado poderá ser retirado da
Planta de Condicionantes
3 - Deverá ser corrigida a delimitação cartográfica da Zona Especial de Proteção (ZEP) da
Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, matriz de Alvalade, cujos limites poderão ser
consultados online através da ligação:
Rua de Burgos, 5  7000 - 863 ÉVORA  Tel.: 266 769 800 - 266 796 450  Fax: 266 769 451
email: info@cultura-alentejo.pt

https://dre.pt/application/dir/pdf2sdip/2013/04/072000000/1209912099.pdf

Face ao exposto, propõe-se a emissão de parecer Favorável Condicionado à inclusão dos
aspetos atrás mencionados.

A Técnica Superior

(Manuela de Deus)
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