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            CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR 

 

Relatório 

 

1. Introdução 

 

Refere-se o presente relatório à Alteração do Plano de Pormenor da 

Zona Industrial de Penamacor, que adiante passaremos a designar 

por PPZIP. 

O PPZIP foi ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 

48/97, de 24 de março. 
 

Em 26 de janeiro de 2011 foi publicado no “Diário da República” o 

Edital nº 87/2011, no qual consta a deliberação da Câmara 

Municipal de Penamacor a mandar proceder à elaboração da 

alteração ao PPZIP, ao abrigo na alínea a) do nº 2 do art.º 93º do DL 

nº 380/99, de 22 de setembro, com a redação dada pelo DL nº 

46/2009, de 20 de fevereiro. 
 

Naquela deliberação a Câmara Municipal determinou dispensar a 

realização de procedimento de avaliação ambiental previsto no DL 

nº 232/2007, de 20 de 15 de junho. 
 

Decorreu o período de 30 dias uteis, a contar da publicação do 

Edital, sem que qualquer interessado formulasse sugestões ou 

apresentasse informações sobre questões relacionadas com a 

alteração ao PPZIP. 

 

Como na data em que foi pulicado o Edital no “Diário da República” 

não foi efetuada a publicitação nos meios de comunicação social e 

página da internet do município, procedeu-se agora a abertura de 

novo período de consulta pública com publicação de aviso no site 
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da Câmara Municipal, no Semanário “O Sol” e nos jornais diários 

“Diário de Notícias” e “Jornal de Notícias”. 

 

Decorreu o prazo do Aviso sem apresentação de qualquer 

reclamação ou sugestão. 
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                CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR 

 

 

2. Justificação da alteração 
 

No Plano, em vigor, estava prevista a construção de uma ETAR, para 

tratamento dos efluentes da zona industrial. Com a integração do 

Município no Sistema Municipal das Águas do Zêzere e Côa, 

entendeu a empresa concessionária optar por construir uma 

estação elevatória para bombear os efluentes para a ETAR de 

Penamacor, situada a cerca de 3Km. Ficou assim disponível uma 

parcela de terreno com área considerável que pretendemos agora 

destinar à criação de 7 novos lotes. 

 

Pretende-se, assim, dar apoio a pedidos de instalação de pequenas 

empresas na única bolsa de terreno ainda disponível na zona 

industrial, com a vantagem desta área estar praticamente dotada 

de infraestruturas, pelo que a Câmara Municipal, com verba 

reduzida, poderá dar apoio à economia local. 
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                 CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR 

 

 

3. Enquadramento legal 
 

A Zona Industrial de Penamacor encontra-se implantada em 

ESPAÇOS INDUSTRIAIS tal como é preconizado no artigo 47º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Penamacor, ratificado 

pela Resolução de Conselho de Ministros nº69/94, publicada no 

“Diário da República” I Série-B, de 18 de agosto, com alteração de 

pormenor introduzida pela Declaração nº151/98 (2ªsérie), 

publicada na II Série do “Diário da República”, de 4 de maio. 
 

A Alteração ao PPZIP rege-se pelo disposto na alínea a) do nº 2 do 

art.º 93º do DL nº 380/99, de 22 de setembro, com a redação dada 

pelo DL nº 46/2009, de 20 de fevereiro, que a seguir se transcreve: 

 

2-A alteração dos instrumentos de gestão territorial pode decorrer: 

 

a) Da evolução das condições económicas, sociais, culturais e 

ambientais que lhes estão subjacentes e que fundamentam as 

opções definidas no plano, desde que revista carácter parcial, 

designadamente se restrinja a uma parte delimitada da respectiva 

área de intervenção;” 

 

Desde a entrada em vigor do plano, e especialmente desde 2008, 

houve uma degradação das condições económicas, tanto a nível 

local como nacional, que permitem justificar a alteração ao plano. 

 

Também se verifica que a alteração ao plano se restringe a uma 

parte delimitada da área de intervenção do plano de pormenor em 

vigor. 
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               CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR 

 

 

4. Alteração proposta 
 

O atual PPZIP tem 48 lotes, com dimensões variáveis, ocupando 

cerca de 57% da área de intervenção do Plano. 

A proposta de alteração terá 56 lotes, permitindo pôr à disposição 

de investidores mais 7 lotes, com áreas que variam de 1237m2 a 

5792 m2. 

Na nova área de intervenção terá de haver um ajustamento das 

infraestruturas, nomeadamente na rede viária com a criação de 

novo impasse de acesso a alguns dos novos lotes. 

A nível das condicionantes estas continuam a ser respeitadas, 

mantendo-se os princípios que determinaram o desenho urbano do 

plano de pormenor em vigor. 

Propõe-se nova afetação de ocupação para os lotes C2 e C4, 

passando agora para Indústria. Os lotes C6 e C8 mantêm-se como 

Área Social e os novos lotes G1 e G2 são destinados também a área 

Social. 

Da alteração do desenho urbano resultam alterações ao Anexo do 

Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial nos Quadros 

de síntese da ocupação do solo que passarão a ter a seguinte 

redação: 
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               CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR 

 

ANEXO 

Quadros de síntese de ocupação do solo 

 

QUADRO Nº 1 

Área dos lotes 

Lote Área(m2) Ocupação 

A0 30.000 Indústria 

A1 15.400 Indústria 

A2 5.272 Indústria 

A3 7.200 Indústria 

A4 5.184 Indústria 

A5 5.320 Indústria 

A6 10.080 Indústria 

A7 10.837 Indústria 

B1 1.755 Indústria 

B2 1.905 Indústria 

B3 2.280 Indústria 

B4 2.694 Indústria 

B5 4.312 Indústria 

C1 1.782 Indústria 

C2 1.672 Indústria 

C3 1.800 Indústria 

C4 1.800 Indústria 

C5 1.800 Indústria 

C6 1.800 Área Social 

C7 1.800 Indústria 

C8 1.800 Área Social 

C9 1.800 Indústria 

C10 1.800 Indústria 

C11 1.782 Indústria 

C12 1.782 Indústria 

D1 1.672 Indústria 

D2 1.782 Indústria 

D3 1.800 Indústria 

D4 1.800 Indústria 

D5 1.800 Indústria 
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D6 1.800 Indústria 

D7 1.800 Indústria 

D8 1.800 Indústria 

D9 1.800 Indústria 

D10 1.800 Indústria 

D11 1.782 Indústria 

D12 1.782 Indústria 

E1 2.997 Indústria 

E2 2.820 Indústria 

E3 2.640 Indústria 

E4 2.415 Indústria 

E5 2.160 Indústria 

E6 1.920 Indústria 

E7 1.515 Indústria 

F1 2.278 Indústria 

F2 2.291 Indústria 

F3 2.288 Indústria 

F4 4.083 Indústria 

G1 2.309 Área Social 

G2 1.457 Área Social 

G3 1.237 Indústria 

G4 1.237 Indústria 

G5 2.020 Indústria 

G6 1.759 Indústria 

G7 1.716 Indústria 

G8 660 Estação Elevatória 

total 184.877 
  

 

QUADRO Nº 2 

Síntese 

  Área(m2) Percentagem 

Área loteada 184.877 61,41 

Arruamentos, passeios e estacionamento 21.522 7,15 

Zonas verdes 29.864 9,92 

Faixa arbórea de proteção 64.770 21,52 

Área de intervenção do Plano 301.033 100,00 

 

 

 


