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Um importante passo na implementação 
da Rede Empresarial de São Brás de 

Alportel “São Brás ON!” 

Integrado na estratégia municipal de promoção do 
desenvolvimento económico do concelho 



Síntese das etapas do Processo
• 1995: PDM - Espaço Urbanizável com fins Industriais, categoria I de carater regional

• 2007: PROTAL (plano de ordenamento regional) - prevê um espaço de logísticas e transporte em SBA

• 2007, outubro: o início do processo de criação do Plano Pormenor

• 2013: Conferência de Serviços (foram apontadas várias correções a realizar)

• 2014: Levantamento de Arqueologia

• 2015: Nova empresa contratada para apoiar no desenvovimento/ novo quadro legal

• 2016: Homologação da cartografia e reavaliação da avaliação ambiental estratégica

• 2017: Reabertura do procedimento (final de junho sai novamente em DR), no final de novembro 
realizou-se a conferencia procedimental (10entidades), bem como reuniões de concertação
com APA/CCDR, Infraestruturas de Portugal e ICNF.

• 2018: Aprovação das medidas compensatórias da DIUP, discussão publica (maio), aprovação 
em reunião de camara (12 de junho), aprovação pela Assembleia Municipal a 25 de junho e 
publicado em DRE de 17/08/2018



PDM (1995): Espaço Urbanizável com fins Industriais, 

categoria I de carater regional

PROTAL (2007): prevê um espaço de logísticas 
e transporte em SBA

Boa Geolocalização

À escala do terreno temos alguns constrangimentos 

(declive a norte, potencial arqueológico, 

azinheiras, hidrografia, 

acessibilidade a norte)

Varias 
empresas

LOCALIZAÇÃO



Extrato do PROTAL (2007)
Objetivos operativos PG 4599 do DRE n.º 

149, 1ª Serie, 
3/08/2007



LOCALIZAÇÃO

Fonte: 
Ortofotomapa, 
2014, DGT



O PP PESBA

Implantação



Cerca de 18ha
dos quais 7ha 
adjudicados a parcelas

25 parcelas:
30.300m2 de área 
coberta (ac)
Parcela max: 5014m2

com 3510m2 ac
Emparcelamento

Parcela Mínima:
1.398m2 com 699m2 ac

Pisos 3 (1 abaixo da 
cota de soleira)

1 equipamento 
multiusos: 
6.150m2 ac



Caracterização Socioeconómica





Caracterização Biofísica



Sensibilidade Arqueológica



Condicionantes



-DIUP-
Declaração de Imprescindível Utilidade Pública

Azinheiras

• A legislação obriga a um regime excecional para o abate de azinheiras e 
sobreiros.

• Foi efetuado um Levantamento das azinheiras existentes 

• O Pedido de DIUP efetuado em 2009 (julho) foi aprovado apenas em março 
de 2012, revalidado em abril de 2018, com as devidas medidas de 
compensação associadas (arborização de aprox. de 2,5ha)



Avaliação Ambiental Estratégica

• Consumos energéticos e de recursos

• Produção de resíduos

• Paisagem e imagem urbana

• Estudo de trafego

• Socorro e emergência

• Partículas e poeiras

• Sismos

• Incendio florestal

• Contaminação e obstrução do sistema 
hídrico

• Achados arqueológicos

• Ruido



Execução do Plano

•Faseada até 2035

• Imposição administrativa – contrato de concessão

•Perequação compensatória

•+- 40 parcelas de origem



Contrato de Urbanização



Fases
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