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TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DO  

PLANO DE PORMENOR: 

 

“PLANO DE INTERVENÇÃO EM ESPAÇO RURAL (PIER) 
Da pedreira n.º 4517 e terrenos confinantes” 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL 
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1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO 
PLANO DE PORMENOR 

 

A área de intervenção (A.I.) abrangida pelo Plano de Pormenor "PIER das Instalações 

Industriais do Peral" com uma área de 41,38 hectares, localiza-se na região do 

Algarve, distrito de Faro, concelho e freguesia de S. Brás de Alportel.  

 

Fig. 1 Foto aérea com localização da área em estudo (Fonte: Estudo de Impacte Ambiental). 

 

Está implantada em terrenos que são em parte posse da EPC, Lda (
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����������� �������������ou de proprietários particulares com os quais a empresa detém 

contratos de exploração. 
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Fig. 2 Planta cadastral (Fonte: Estudo de Impacte Ambiental). 

 

O acesso à pedreira quer do Norte, quer do Sul, pode ser feito pela A2- Algarve, 

posteriormente pela A22 direcção Faro. Na saída Olhão/Tavira segue-se na rotunda 

em direcção a S: Brás de Alportel. Segue-se pela N398 Pereiro e corta-se à esquerda 

em direcção a S. Brás de Alportel pela EC514. Cerca de 3 Km mais tarde à esquerda 

encontra-se a entrada para a pedreira devidamente assinalada"1. 
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Fig. 3 Extracto da Carta Militar nº 607 com a localização do projecto (Fonte: Estudo de Impacte Ambiental) 

 

 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL DO PLANO DE PORMENOR 

A elaboração do Plano de Pormenor (PP) em questão é enquadrada pelo Decreto-Lei 

n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009 de 

20 de Fevereiro. 

O artigo 74º do Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de Fevereiro enquadra os termos de 

referência de elaboração do PP, remetendo para a Câmara Municipal a respectiva 

apreciação e deliberação. 

O plano de intervenção no espaço rural abrange solo rural e estabelece as regras 

relativas a: 
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a) Construção de novas edificações e reconstrução, alteração, ampliação ou 

demolição das edificações existentes, quando tal se revele necessário ao exercício 

das actividades autorizadas no solo rural. 

b) Implantação de novas infra-estruturas de circulação de veículos, animais e pessoas, 

e de novos equipamentos públicos ou privados de utilização colectiva, e a 

remodelação, ampliação ou alteração dos existentes. 

c) Criação ou a beneficiação de espaços de utilização colectiva, públicos ou privados, 

e respectivos acessos e áreas de estacionamento; 

d) Criação de condições para a prestação de serviços complementares das 

actividades autorizadas no solo rural; 

e) Operações de protecção, valorização e requalificação da paisagem. 

 

O plano de intervenção no espaço rural não pode promover a reclassificação do solo 

rural em urbano, com excepção justificada das áreas expressamente destinadas à 

edificação e usos urbanos complementares. 

 

3. CONTEÚDO MATERIAL E DOCUMENTAL 

O conteúdo material e documental do Plano de Pormenor é o estabelecido nos artigos 

91º, 91º-A e 92º do disposto no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na 

redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de Fevereiro, e adaptado às 

finalidades particulares desta intervenção. 

 

4. DEFINIÇÃO DAS FASES E PRAZOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 
DE PORMENOR 

Estabelecem-se os seguintes prazos: 

Estudos de Caracterização e programa preliminar – 20 dias 

Estudo prévio - 45 dias 
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Proposta -Plano – 20 dias 

Versão Final - 10 dias 

A tramitação temporal dos restantes procedimentos definidos nos artigos n.º74º, 75º, 

76º, 77º e 81º do disposto no Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de Fevereiro, dependerá 

do decorrer do acompanhamento técnico pelas entidades competentes, da tramitação 

processual inerente e dos factores exógenos na fase de aprovação. 

 

5. EQUIPA DO PLANO DE PORMENOR 

A equipa técnica será constituída de acordo com a legislação geral em vigor. 
 
 
6. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL E CONDICIONALISMOS LEGAIS 

A área de intervenção (A.I.) do Plano de Pormenor encontra-se abrangida pelo Plano 

Director Municipal de São Brás de Alportel (PDMSBA), publicado pela Resolução de 

Conselho de Ministros n.º71/95 publicada em diário da república I série - B nº. 165 de 

19 de Julho,  com as alterações que lhe foram introduzidas. 

Segundo o PDMSBA, a área de intervenção rege-se pelo seguinte: 

• Planta de Ordenamento:  

“Espaços Naturais – Áreas de Protecção e Valorização”,  

“Espaços de Industria Extractiva – tipo I”,  

“Espaços Agrícolas – Espaços Agrícolas Condicionados e Espaços Agrícolas 
Indiscriminados”. 

• Planta de Condicionantes  

Pedreira - parte da área em estudo. 

• Carta de REN 

Áreas de Infiltração máxima Carta de REN 

• Carta de RAN 

RAN - parte da área em estudo. 
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Para a concretização dos objectivos do plano de pormenor, é necessário que este 

proceda à requalificação do solo. Pretende-se que este continue como solo rural mas 

afecto à exploração mineira e a actividades industriais directamente ligadas à 

exploração mineira.  

 

Fig. 4 Enquadramento da área da pedreira na Planta de Condicionantes do PDM (Fonte: Estudo de 
Impacte Ambiental) 
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Fig. 5 Enquadramento da área da pedreira na Planta de Ordenamento do PDM de S. Brás de Alportel 

(Fonte: Estudo de Impacte Ambiental) 

 

Fig. 6 Enquadramento da área da pedreira na Planta de REN do PDM (Fonte: Estudo de Impacte 
Ambiental) 
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7. SITUAÇÃO EXISTENTE 

A pedreira actualmente em laboração, esgotou as reservas de recurso dentro dos 

limites da área licenciada pelo que se torna imperativa a ampliação da pedreira de 

forma a dotá-la de reservas que a tornem economicamente viável. A laboração da 

pedreira está assim fora da área licenciada, tendo sido feito o pedido para a 

regularização das áreas intervencionadas não abrangidas pelo licenciamento inicial, 

ao abrigo do art.º 5º do Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro, o qual foi 

indeferido, pela impossibilidade de ampliar a pedreira através do actual PDM, no final 

de Setembro de 2009, tendo sido concedido o prazo de 18 meses para encerrar a 

pedreira. Esta decisão está a ser contestada e a elaboração deste plano de pormenor 

pretende precisamente alterar os instrumentos de gestão do território para que  

ampliação da pedreira seja possível. 

 

 
Fig. 7 Vista das frentes de desmonte no flanco SW da área de exploração (Fonte: Estudo de Impacte 

Ambiental) 

Segundo o estudo de impacto ambiental realizado no âmbito da legalização da área 

licenciada, actualmente a cavidade onde se tem desenvolvido a extracção apresenta 

no flanco NW uma altura da 24 m ao passo que as frentes no flanco SW apresentam 

uma altura que pode chegar aos 51 m em determinados pontos (considerando as 

diferenças máximas das cotas de superfície e de fundo respectivamente). 

 

8. OPORTUNIDADE DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR 

Face ao exposto, justifica-se a necessidade da elaboração do plano de pormenor de 

forma a integrar a mesma nos planos em vigor, nomeadamente o PDMSBA, assim 

garantindo a sua conformidade e a sua regularização com: 
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• A reclassificação de Espaços Naturais – Áreas de Protecção e Valorização, 

Espaços Agrícolas – Espaços Agrícolas Condicionados e Espaços Agrícolas 

Indiscriminados em Espaços de Industria Extractiva – tipo I; 

• A utilização das vias existentes, mantendo apenas o tráfego verificado até ao 

momento; 

• A oportunidade de manutenção/criação de emprego para a população 

residente e assim dotar a região de meios de fixação de população por forma a 

contrariar a tendência de desertificação do território. 

 
 
 
9. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS/BASE PROGRAMÁTICA 

O principal objectivo da elaboração do Plano de Pormenor "PIER das Instalações 

Industriais do Peral" visa regularizar a situação em que se encontra, de forma a 

garantir a continuidade da exploração, contribuindo assim desta forma para o 

desenvolvimento económico do município. 

Assim, pretende-se: 

• Regularizar a situação existente; 

• Dar resposta ao art.º 5º do Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro; 

• Rentabilizar um recurso existente, no âmbito económico; 

• Criar riqueza e postos de trabalho para a população. 

• Ampliar a zona do espaço de indústria extractiva consolidada tipo I; 

• Redefinir o regime de uso do solo, através da qualificação em solo rural, 
nomeadamente espaços de exploração extractiva e indústrias conexas. 

• Na escala adequada, estabelecer as condições e os parâmetros 
urbanísticos de aproveitamento do solo a observar. 

• Integrar os resultados da avaliação ambiental estratégica efectuada no 
âmbito do Decreto-lei n.º 232/2007 de 15 de Junho no respectivo plano de 
pormenor. 

• Integrar medidas de salvaguarda e de minimização dos impactes 
decorrentes das actividades industriais e extractivas para as habitações 
vizinhas. 
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10.  AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Considera-se que o presente plano se enquadra no disposto na alínea a) do n.º 1 do 

art.3º do Dec. Lei n.º 232/2007 de 15 de Junho, sendo por isso sujeito a avaliação 

ambiental estratégica. 

 

11. PLANTA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

�

Fig.8- Área de intervenção (sem escala) 

 
 

 


