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RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DOS RESULTADOS
DA DISCUSSÃO PÚBLICA 1.ª ALTERAÇÃO AO
PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO E RELATÓRIO AMBIENTAL

1. Introdução

O presente documento constitui o Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão
Pública da 1ª Alteração do Plano do alteração do Plano de Pormenor — Plano de Intervenção
no Espaço Rural — Escarpão (PP-PIER-E).
A participação pública da 1ª Alteração do Plano do alteração do Plano de Pormenor — Plano
de Intervenção no Espaço Rural — Escarpão subordinou-se aos princípios, regras e
procedimentos estipulados no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio).
Nestes termos~, a 11 de maio de 2021 foi publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 91,
o Aviso n.º 8715/2021, que divulgou a abertura do período de discussão pública da 1ª
Alteração do PP-PIER-E, bem como a submissão à consulta pública do respetivo Relatório
Ambiental da AAE, por um período de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir dos cinco (5)
dias úteis subsequentes à publicação do aviso.
A consulta pública decorreu até ao dia 24 de junho, período durante o qual as entidades
interessadas e o público em geral tiveram acesso aos diversos documentos elaborados no
âmbito da 1ª Alteração do PP-PIER-E.
Deste processo resultaram 7 participações de munícipes que não estão relacionadas com a
1ª proposta de alteração do PP-PIER-E, mas sim com consequências de intervenções
realizadas no âmbito do Plano em vigor, nomeadamente na estrutura viária e colocação de
vedação em todo o perímetro industrial.
O presente documento está organizado em três partes fundamentais:
•

Apresentação do processo de participação pública;

•

Ponderação das participações recebidas;

•

Conclusões Finais.
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2. Processo de Discussão Pública

O período de discussão pública do PP-PIER-E decorreu entre os dias 16 de maio e 24 de
junho de 2021, durante o qual esteve disponível para consulta dos interessados nos
seguintes locais:
•

Gabinete de Apoio ao Munícipe – Câmara Municipal de Albufeira;

•

Junta de Freguesia de Paderne.

Os documentos disponibilizados foram os seguintes: o Relatório de Fundamentação da
Alteração, o Regulamento, as Plantas de Implantação e de Condicionantes, o Relatório
Ambiental, o Parecer Final da Comissão de Acompanhamento e os Resumos Não Técnicos.
O período de discussão pública foi antecedido de Avisos no Diário da República (Aviso n.º
8715/2021) e de Edital.

Figura 1. Aviso em Diário da República da Discussão Pública
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Figura 2. Edital de Aviso da Discussão Pública

Foi igualmente difundido anúncio no jornal Notícias de Albufeira.
Figura 3. Publicitação da Discussão Pública
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Toda a informação esteve também acessível on line no sítio da internet da Câmara Municipal
de Albufeira http://www.cm-albufeira.pt.

Figura 4. Disponibilização de elementos no sítio da internet da Câmara Municipal de Albufeira
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3. Ponderação das Participações
3.1. Participações Relacionadas com os Documentos do Plano

No decorrer do processo de discussão pública foram recebidas 7 participações relacionadas
com os documentos relativos à 1ª alteração do PP-PIER-E.
No quadro seguinte apresenta-se de forma sintética as participações obtidas e a respetiva
ponderação técnica.
A síntese da participação e a ponderação foram efetuadas no estrito âmbito do
procedimento da alteração do PP-PIER-Escarpão.

Quadro 1. Ponderação das participações relativas à 1ª Alteração do PP-PIER-E
SÌNTESE DA PARTICIPAÇÃO
NOME

(No estrito âmbito do
procedimento de alteração
ao PP-PIER-Escarpão)

PONDERAÇÃO

•

A Planta de Implantação contempla um
arruamento público a nascente que garante a
confrontação com todos os prédios que
confrontam a nascente com a área de

Prédio rústico: Artigo 1 da
Seção BG

intervenção do plano, e consequentemente o
acesso a todos os caminhos e acessos aí

Vitor Pires Leal

existentes.

Prédio urbano: 1070
•

E-CMA/2021/28161
Solicita que seja garantido o
acesso ao prédio.

Foi introduzida uma alínea e) no n.º 3 artigo 17º
no regulamento “Deverá ser garantida a ligação
física e funcional com os demais prédios
confinantes, caminhos e acessos existentes.”,
contemplando assim o Plano a obrigatoriedade
de garantir tanto a ligação tanto física (pelo
arruamento em planta) como a ligação funcional.

•

arruamento público a nascente que garante a

Prédio rústico: Artigo 14 da
seção BG
Vivelinda Coelho
E-CMA/2021/28171

A Planta de Implantação contempla um
confrontação com todos os prédios que
confrontam a nascente com a área de
intervenção do plano e consequentemente o

Solicita que seja reposto o
acesso ao prédio.

acesso a todos os caminhos e acessos aí
existentes.

Outras questões fora do
âmbito do procedimento de
alteração ao Plano.

•

Foi introduzida uma alínea e) no n.º 3 artigo 17º
no regulamento “Deverá ser garantida a ligação
física e funcional com os demais prédios
confinantes, caminhos e acessos existentes.”,
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SÌNTESE DA PARTICIPAÇÃO
NOME

(No estrito âmbito do
procedimento de alteração
ao PP-PIER-Escarpão)

PONDERAÇÃO

contemplando assim o Plano a obrigatoriedade
de garantir tanto a ligação física (pelo
arruamento em planta) como a ligação funcional,
acautelando-se assim nos procedimentos
subsequentes as restantes questões
referenciadas na participação.
•

As restantes questões que não cabem no âmbito
do presente procedimento deverão ser tratados
em sede própria.

•

A Planta de Implantação não identifica o
caminho rural existente de acesso ao prédio
rústico. Foi alterada a planta de implantação de
forma a incluir essa identificação.

•

A Planta de Implantação contempla um
arruamento público a nascente que garante a
confrontação com todos os prédios que
confrontam a nascente com a área de
intervenção do plano e consequentemente o
acesso a todos os caminhos e acessos aí

Maria Rosa
Medeira

Solicita que seja reposto o
acesso ao prédio.

E-CMA/2021/28724

Outras questões fora do
âmbito do procedimento de
alteração ao Plano.

existentes.
•

Foi introduzida uma alínea e) no n.º 3 artigo 17º
no regulamento “Deverá ser garantida a ligação
física e funcional com os demais prédios
confinantes, caminhos e acessos existentes.”,
contemplando assim o Plano a obrigatoriedade
de garantir tanto a ligação tanto física (pelo
arruamento em planta) como a ligação funcional,
acautelando-se assim nos procedimentos
subsequentes as restantes questões
referenciadas na participação.

•

As restantes questões que não cabem no âmbito
do presente procedimento deverão ser tratados
em sede própria.

Prédio rústico: Artigo 33 da
Seção AX

Herdeiros de José
Rodrigues
Severino

E-CMA/2021/33271

•

arruamento público a nascente que garante a
confrontação com todos os prédios que

Solicita que seja reposto o
acesso ao prédio.

confrontam a nascente com a área de
intervenção do plano e consequentemente o
acesso a todos os caminhos e acessos aí

Refere que o arruamento
abrange a sua propriedade.
Refere a existência de linhas
de água.
Outras questões fora do
âmbito do procedimento de
alteração ao Plano.

A Planta de Implantação contempla um

existentes.
•

O limite da área de intervenção do Plano não foi

•

As linhas de água existentes encontram-se

objeto do presente procedimento de alteração.
delimitadas na Carta de Condicionantes I
constituindo uma servidão e restrição de
utilidade pública, pelo que o cumprimento da
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SÌNTESE DA PARTICIPAÇÃO
NOME

(No estrito âmbito do
procedimento de alteração
ao PP-PIER-Escarpão)

PONDERAÇÃO

legislação aplicável nos procedimentos
subsequentes se encontra acautelado no plano.
•

Foi introduzida uma alínea e) no n.º 3 artigo 17º
no regulamento “Deverá ser garantida a ligação
física e funcional com os demais prédios
confinantes, caminhos e acessos existentes.”,
contemplando assim o Plano a obrigatoriedade
de garantir tanto a ligação tanto física (pelo
arruamento em planta) como a ligação funcional,
acautelando-se assim nos procedimentos
subsequentes as restantes questões
referenciadas na participação.

•

As restantes questões que não cabem no âmbito
do presente procedimento deverão ser tratados
em sede própria.

•

A Planta de Implantação contempla um
arruamento público a nascente que garante a
confrontação com todos os prédios que
confrontam a nascente com a área de
intervenção do plano, e consequentemente o
acesso a todos os caminhos e acessos aí

Prédio rústico: Artigo 21 da
Seção AX
Maria de Lourdes
Mendes

existentes.
•

Foi introduzida uma alínea e) no n.º 3 artigo 17º
no regulamento “Deverá ser garantida a ligação

Solicita que seja reposto o
acesso ao prédio.

física e funcional com os demais prédios
confinantes, caminhos e acessos existentes.”,

E-CMA/2021/33295

contemplando assim o Plano a obrigatoriedade

Outras questões fora do
âmbito do procedimento de
alteração ao Plano.

de garantir tanto a ligação física (pelo
arruamento em planta) como a ligação funcional,
acautelando-se assim nos procedimentos
subsequentes as restantes questões
referenciadas na participação.
•

As restantes questões que não cabem no âmbito
do presente procedimento deverão ser tratados
em sede própria.

•
Prédio rústico: Artigo 22 da
Seção AX
Maria do Carmo
Costa

E-CMA/2021/33723

A Planta de Implantação contempla um
arruamento público a nascente que garante a
confrontação com todos os prédios que
confrontam a nascente com a área de
intervenção do plano, e consequentemente o
acesso a todos os caminhos e acessos aí

Solicita que seja reposto o
acesso ao prédio.
Outras questões fora do
âmbito do procedimento de
alteração ao Plano.

existentes.
•

Foi introduzida uma alínea e) no n.º 3 artigo 17º
no regulamento “Deverá ser garantida a ligação
física e funcional com os demais prédios
confinantes, caminhos e acessos existentes.”,
contemplando assim o Plano a obrigatoriedade
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SÌNTESE DA PARTICIPAÇÃO
NOME

(No estrito âmbito do
procedimento de alteração
ao PP-PIER-Escarpão)

PONDERAÇÃO

de garantir tanto a ligação física (pelo
arruamento em planta) como a ligação funcional,
acautelando-se assim nos procedimentos
subsequentes as restantes questões
referenciadas na participação.
•

As restantes questões que não cabem no âmbito
do presente procedimento deverão ser tratados
em sede própria.

•

A Planta de Implantação contempla um
arruamento público a nascente que garante a
confrontação com todos os prédios que
confrontam a nascente com a área de
intervenção do plano e consequentemente o
acesso a todos os caminhos e acessos aí
existentes.

Prédio rústico: Artigo 34 da
Seção AX
Solicita que seja reposto o
acesso ao prédio.

•

O limite da área de intervenção do Plano não foi

•

As linhas de água existentes encontram-se

objeto do presente procedimento de alteração.
delimitadas na Carta de Condicionantes I
constituindo uma servidão e restrição de

Diamantina Silva
E-CMA/2021/33807

Refere que o arruamento
abrange a sua propriedade.
Refere a existência de linhas
de água.

utilidade pública, pelo que o cumprimento da
legislação aplicável nos procedimentos
subsequentes se encontra acautelado no plano.
•

Foi introduzida uma alínea e) no n.º 3 artigo 17º
no regulamento “Deverá ser garantida a ligação
física e funcional com os demais prédios

Outras questões não
realcionadas com o âmbito da
alteração ao Plano.

confinantes, caminhos e acessos existentes.”,
contemplando assim o Plano a obrigatoriedade
de garantir tanto a ligação tanto física (pelo
arruamento em planta) como a ligação funcional,
acautelando-se assim nos procedimentos
subsequentes as restantes questões
referenciadas na participação.
•

As restantes questões que não cabem no âmbito
do presente procedimento deverão ser tratados
em sede própria.

3.2. Participações Relacionadas com o Relatório Ambiental
Não foi recebida qualquer participação relacionada com o Relatório Ambiental.

11

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DOS RESULTADOS
DA DISCUSSÃO PÚBLICA 1.ª ALTERAÇÃO AO
PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO E RELATÓRIO AMBIENTAL

4. Conclusões Finais
Do processo de discussão pública resultaram 7 participações de munícipes e resultou na
necessidade de introdução de alterações ao nível da Planta de Implantação, bem como ao
nível do Regulamento de forma a acautelar as questões referenciadas que cabem no âmbito
do presente procedimento de alteração ao PP-PIER-Escarpão.
As restantes questões referenciadas nas participações encontram-se fora do âmbito do
presente procedimento de alteração ao PP-PIER-Escarpão devendo ser tratadas em sede
própria.
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Ficha de Participação
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Albufeira

Alteração do Plano de Pormenor - Plano de Intervenção no Espaço Rural – Escarpão (PP-PIER-E)
Discussão Pública da proposta de alteração ao PP-PIER-E (nos termos do n.º 1 do Artigo 89.º do RJIGT)
Consulta Pública da Avaliação Ambiental Estratégica (nos termos do n.º 6 e n.º 7 do Artigo 7.º do DL n.º 232/2007 de
15/06, alterado pelo DL n.º 58/2011 de 04/05)

Período: entre 18 de maio e 24 de junho de 2021

Identificação:
Nome/Empresa: MARIA DE LOURDES VICENTE MENDES
Morada: CERCA-VELHA, CX POSTAL 33 N, PADERNE
Código Postal: 8200 - 466 Localidade: PADERNE ABF
Telefone: 96 583 20 43 Fax: ______________ e-mail: lurdes.v.mendes@gmail.com
Sugestões/Observações/Reclamações:
Sou proprietária, por herança, do prédio rustico R-000021-AX, freguesia de Paderne, concelho de
Albufeira, inserido no espaço onde se situa o Plano de Pormenor do Escarpão.
Foi construída, recentemente, penso que no âmbito do Plano de Intervenção no Espaço Rural –
Escarpão, uma via de circulação com colocação lateral de rede não permitindo o acesso à
propriedade referenciada. Queiram elucidar-me sobre como resolver o problema de acesso.
Segue, em anexo, visualização da recente via de circulação, a vermelho, e do caminho, a amarelo,
entretanto vedado e que permitia o acesso à propriedade.
Segue, também em anexo, informação cadastral sobre o referido prédio.
Albufeira, 22 de Junho de 2021

Nota:
À presente ficha podem ser anexados todos os documentos considerados necessários à adequada fundamentação da participação.
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INFORMAÇÃO CADASTRAL

Consulta das Secções Cadastrais do Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica
Distrito
Faro

Concelho
Albufeira

Freguesia
Paderne

Secção
AX

Data de Rasterização (*)
(mês/ano)

2/2019

Powered by Zoomify

(*) Os originais das secções cadastrais podem ter sofrido processos de actualização posteriormente à data da rasterização acima indicada. Para mais informações contacte
pra@dgterritorio.pt.
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Ficha de Participação
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Albufeira

Alteração do Plano de Pormenor - Plano de Intervenção no Espaço Rural – Escarpão (PP-PIER-E)
Discussão Pública da proposta de alteração ao PP-PIER-E (nos termos do n.º 1 do Artigo 89.º do RJIGT)
Consulta Pública da Avaliação Ambiental Estratégica (nos termos do n.º 6 e n.º 7 do Artigo 7.º do DL n.º 232/2007 de
15/06, alterado pelo DL n.º 58/2011 de 04/05)

Período: entre 18 de maio e 24 de junho de 2021

Identificação:
Nome/Empresa: Maria do Carmo Vicente Dias Costa
Morada: Cerca Velha Paderne
Código Postal: 8200- 466Localidade: Paderne Albufeira
Telefone: 967491771 Fax: ______________ e-mail: c.diascosta@sapo.pt
Tenho a referir o seguinte:
Sou proprietária do prédio rustico nº 0022, inserido no espaço onde se situa o plano de
pormenor do Escarpão. Foi construída, recentemente, penso que no âmbito do plano de
intervenção no espaço rural – Escarpão, uma via de circulação com colocação lateral de rede não
permitindo o acesso à minha propriedade.
Queiram elucidar-me sobre como resolver o problema de acesso.

Albufeira, 22 de junho de 2021

Nota: À presente ficha podem ser anexados todos os documentos considerados necessários à adequada fundamentação da
participação.
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