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Avaliação do Estado do Ordenamento do Território do Concelho de 

Fronteira 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Plano Diretor Municipal (PDM) foi aprovado pela Assembleia Municipal de Fronteira em 16 de 

Dezembro de 1994 e ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros nº27/95, publicado no Diário 

da República nº76, I Série B, em 30 de Março, e alterado pelas deliberações da Assembleia Municipal 

de Fronteira de 30 de Setembro de 1998, alterado pela Declaração nº319/99 da DGOTDU, publicada 

no Diário da República, II Série, nº229, de 30 de Setembro de 1999 e de 24 de Abril de 2002 alterada 

pela Declaração nº326/2002 da DGOTDU, publicada no Diário da República, II Série, nº250, de 29 de 

Outubro de 2002. Ainda ao abrigo do Decreto-Lei nº69/90 de 2 de março, foi elaborada uma alteração 

ao PDM de Fronteira, designada de âmbito limitado, que incidiu sobre o Regulamento, a Planta de 

Condicionantes, a Planta de Ordenamento do concelho, do aglomerado urbano de Fronteira e do 

aglomerado urbano de Cabeço de Vide. Esta alteração consistiu: no alargamento do perímetro urbano 

de Fronteira, que passou a ocupar solos que anteriormente integravam a RAN e REN; na implantação 

da pista oficial de todo-o-terreno, que coincide com caminhos atuais; na implantação de um aeródromo 

em espaço agrosilvopastoril e na localização de sete fogos de habitação social numa área até à data 

classificada como espaço verde.  

As áreas que integram a RAN e REN foram excluídas destes regimes, de acordo, respetivamente com 

o disposto no artigo 32º do Decreto-Lei nº196/89 de 14 de junho, e em conformidade com a Resolução 

do Conselho de Ministros nº145/2003 de 13 de setembro, que alterou a delimitação da REN para o 

município de Fronteira. Sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de Fronteira 

aprovou, em 27 de junho de 2003, uma alteração ao respetivo Plano Diretor Municipal, que foi 

ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros nº107/2004 e publicada no Diário da República, I 

Série B, nº172, de 23 de julho de 2004. 

Posteriormente foi feita uma alteração por adaptação que decorreu da entrada em vigor do Plano Re-

gional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 53/2010, em 02 de agosto de 2010. O Aviso n.º 20170/2010, publicado no Diário da 

República, II série, n.º 198, de 12 de outubro de 2010 altera os artigos 39.º, 40.º, 41.º e 44.º do PDM, 

por motivos de incompatibilidade com o PROTA.  

 Conforme informação anexa o processo de revisão do PDM de Fronteira iniciou-se em 27/02/2008 

com a deliberação da Câmara Municipal de Fronteira, bem como o concurso para a contratação da 

equipa técnica, tendo sido publicado o despacho nº 25588 de 2008, DR a 14/10/2008, que constituiu a 

comissão de acompanhamento. Em maio de 2009 foi elaborado o Relatório da Avaliação do Nível de 

Execução do PDM em vigor cujos pressupostos e linhas de orientação estratégica contribuíram para o 

processo de revisão do PDM. Assim, considerando que já decorreram 13 anos sobre o início do 

processo de revisão do PDMF, sem que o mesmo tenha sido ainda aprovado, coloca-se a questão se 



 

                                                                                                                                                                                                                                

4 

 

deverá, o Município, reiniciar o processo de revisão de acordo com a nova legislação em vigor 

considerando as alterações legislativas. 

 

O Relatório Proposta é apresentado ao Município em janeiro de 2018, no entanto, a avaliação técnica 

do mesmo, concluiu não estar adequado às exigências legais em vigor, nomeadamente: 

• Cartografia - tratamento da nova base cartográfica MNT10K; a produção de cartografia 

temática a partir da cartografia de base fornecida pela Câmara, em formato vetorial e 

georreferenciada no sistema de georreferência PT-TM06/ETRS89; a atualização das peças 

desenhadas de acordo com a cartografia temática produzida, incluindo legendas e metadados 

da cartografia; a produção de novos layouts para a reprodução em suporte analógico, com 

indicação da escala de representação e da precisão posicional nominal nessa reprodução (em 

formato PDF e TIFF); Atualização dos Limites Administrativos para a versão mais recente da 

Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP); Atualizar a RAN e a REN de acordo com 

a nova cartografia e a legislação em vigor. 

• Relatórios - atualizar de acordo com as novas leis, regulamentos e conceitos técnicos 

introduzidos no novo quadro jurídico, bem como os novos Programas (PNOT) e Planos em 

vigor; atualização de informação tendo em conta as alterações introduzidas com a utilização 

da nova cartografia e a nova informação disponível nos vários setores (Património, 

Equipamentos, etc.);Rever a Classificação e Qualificação do solo no  Relatório de Proposta, no 

que respeita à metodologia de delimitação do solo rústico e do solo urbano; articulação entre 

IGT de níveis superior e com os planos em vigor  (PP e ARU); Análise e enquadramento nos 

instrumentos de política dos objetivos gerais e específicos propostos para estratégia e programa 

de execução. 

Não constavam os seguintes relatórios:  

• Programa de Execução e Plano de Financiamento 

• Relatório Ambiental 

• Mapa de Ruído  

• Ficha de Dados Estatísticos 

• Relatório com a Ponderação da Discussão Pública 

 

Assim, considerando que já decorreram mais de 13 anos sobre o início do processo de revisão do 

PDMF, sem que o mesmo tenha sido ainda aprovado, decidiu o Município, reiniciar o processo de 

revisão de acordo com a nova legislação em vigor considerando as alterações legislativas e os elemen-

tos em falta de acordo com o cumprimento do RJIGT: 

“Artigo 76.º Elaboração 

1 — A elaboração de planos municipais é determinada por deliberação da câmara municipal, a qual 

estabelece os prazos de elaboração e o período de participação, sendo publicada no Diário da Repú-

blica e divulgada através da comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e 

no sítio na Internet da câmara municipal. 
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2 — A deliberação que determina a elaboração do plano diretor municipal deve assentar na estratégia 

de desenvolvimento local, a qual define as orientações estratégicas da implementação e da gestão 

estruturada dos processos de desenvolvimento e de competitividade do município. 

3 — Compete à câmara municipal a definição da oportunidade e dos termos de referência dos planos 

municipais, sem prejuízo da posterior intervenção de outras entidades públicas ou particulares. 

4 — A elaboração de planos municipais obriga a identificar e a ponderar os programas, os planos e 

os projetos, com incidência na área em causa, considerando os que já existam e os que se encontrem 

em preparação, por forma a assegurar as necessárias compatibilizações. 

5 — A elaboração dos planos municipais pode decorrer em paralelo com a elaboração de programas 

que incidam sobre a mesma área territorial, aplicando -se com as necessárias adaptações o procedi-

mento previsto no presente capítulo. 

6 — O prazo de elaboração dos planos municipais pode ser prorrogado, por uma única vez, por um 

período máximo igual ao previamente estabelecido. 

7 — O não cumprimento dos prazos estabelecidos determina a caducidade do procedimento”. 

Pelo que, se conclui, que face ao exposto a Câmara Municipal reiniciou o processo de revisão de acordo 

com o nº1, nº2 e nº3. Embora se mantenham a maioria dos pressupostos que conduziram à revisão do 

PDMF, constantes do “da Avaliação do Nível de Execução do PDM em vigor”, entendeu-se efetuar 

uma atualização com a Avaliação do Estado do Ordenamento do Território do Concelho de Fronteira, 

bem como, os termos de referência. Tal justifica-se para cumprimento da Portaria nº. 277/2015, de 

10 de setembro que regula a constituição, a composição e o funcionamento das comissões consultivas 

da elaboração e da revisão  do Plano Diretor Municipal (PDM), nos termos do regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT).  

 

2. Justificação para a RPDMF 
 

O Plano Diretor Municipal em vigor estabelecia os seguintes objetivos: 

a) Orientar a utilização dos recursos naturais e humanos de forma a reduzir os efeitos da situação de 

crise que o concelho atravessava e poder vir a contribuir para uma política de desenvolvimento 

moderado, sem pôr em causa o equilíbrio ambiental e social; 

b) Definir e estabelecer os princípios e regras para a ocupação, uso e transformação do solo de modo 

a procurar a sua adequação às potencialidades de cada local, devendo a sua implementação ser objeto 

de avaliação regular pela Câmara Municipal de Fronteira; 

c) Estabelecer critérios de edificabilidade que permitam a recuperação e reutilização dos conjuntos 

urbanísticos com maior interesse e significado histórico e valorizar o património edificado, natural e 

paisagístico; 

d) Avaliar as deficiências e carências do parque habitacional de forma a apontar soluções e orientações 

no âmbito da política de habitação, tendo como princípios contrariar o sacrifício prematuro e 

desnecessário de solo urbanizável e contribuir para a fixação das populações nas áreas urbanas 

consolidadas; 
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e) Criar condições nos aglomerados urbanos de forma a contribuir para a fixação da população mais 

jovem, alargando e diversificando a oferta de locais de convívio, recreio e lazer, de modo a poder 

reduzir as consequências da interioridade e isolamento; 

f) Criar condições que permitam a instalação de unidades industriais, de forma a aumentar a oferta de 

empregos nos sectores secundário e terciário e valorizar as produções do sector primário, procurando 

contrariar a tendência para a redução acentuada e progressiva da população do concelho; 

g) Indicar medidas que contribuam para a valorização individual do cidadão, tendo em vista um 

aumento e diversificação do conhecimento, de forma a proporcionar a criação de mão-de-obra 

qualificada, nomeadamente a partir da formação profissional das camadas mais jovens; 

h) Reforçar os meios de prestação de serviços sociais à população, sobretudo às crianças e aos idosos; 

i) Criar condições que permitam aumentar o grau de atração do concelho; 

j) Compatibilizar as diversas intervenções sectoriais, nomeadamente as que resultam da iniciativa da 

administração central e regional com as da iniciativa da administração local; 

k) Fornecer indicadores para o planeamento, designadamente para a elaboração de Planos Municipais 

de nível inferior ou de Planos de carácter sub-regional, regional ou nacional; 

l) Servir de enquadramento à elaboração dos Planos de Atividades do Município. 

O Plano Diretor Municipal de Fronteira, elaborado na década de noventa, é um exemplo bastante 

ilustrativo do processo e do contexto que caracterizou a elaboração dos, agora designados, “PDM de 

1 ª Geração”: 

▪ Inexperiência generalizada; 

▪ Obrigatoriedade / rapidez de execução; 

▪ Deficiente reflexão sobre as realidades intervencionadas; 

▪ Produção de documentos formais, sem visão estratégica, quase exclusivamente direcionados para o 

zonamento dos solos e regimes de edificabilidade; 

▪ Deficiente fundamentação destes mesmos zonamentos e edificabilidades em termos económicos, 

socioculturais e ambientais. 

Ultrapassado o prazo de vigência do PDM, foi aprovado em Reunião de Câmara 

de 27 de Fevereiro de 2008 a deliberação de início do processo de revisão do Plano 

Diretor Municipal de Fronteira em vigor, tendo em consideração as novas abordagens 

e as mutações verificadas na sociedade e no território, quer ao nível do concelho 

propriamente dito, quer ao nível da região onde se insere. Deste modo, a Câmara 

Municipal de Fronteira pretendia a supressão das 

deficiências observadas na elaboração do PDM de primeira geração, agora com uma 

visão mais consciente do território, de modo a garantir um ordenamento mais 

adequado à realidade do concelho. A experiência acumulada ao nível da gestão 

desta primeira geração de PDM deveria constituir uma mais-valia para a construção de 
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um modelo de desenvolvimento e de ordenamento do território mais eficaz e mais 

rigoroso de forma colaborativa e participativa. Em 2008 tal justificava-se face ao cumprimento:  

• do previsto no n.º 3 do artigo 98º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro (revogado pelo 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), que estabelecia a obrigatoriedade de revisão do PDM, no 

prazo máximo de 10 anos após a sua entrada em vigor; 

▪ Ao conteúdo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 98º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro (revogado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), que estabelece a necessidade de 

adequação à evolução, a médio e longo prazo, das condições económicas, sociais, culturais e 

ambientais que determinaram a respetiva elaboração; 

▪ À desatualização e à má qualidade da cartografia que serviu de base à elaboração do PDM e ao se ter 

iniciado o processo de revisão em 2008 com cartografia que neste momento não se encontra 

homologada e está novamente desadequada. 

Decorridos mais de 28 anos desde a entrada em vigor do Plano Diretor Municipal, verificam-se novas 

alterações legislativas ocorridas desde o início do processo de revisão iniciado em 2008, pelo que se 

justifica ao tempo decorrido para a adequação ao novo Regime jurídico.  

De seguida elencam-se as alterações ocorridas desde 2008 até 2018 (data em que foi apresentado a 

proposta de relatório) e a partir de 2018 até 2022, com implicações na necessidade de rever a REN e a 

RAN, bem como em termos cartográficos. 

Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo – 

LBPPSOTU 
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Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT): 
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Reserva Ecológica Nacional: 
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Reserva Agrícola Nacional: 

 

 

Cartografia  
 

O atual PDMF não foi elaborado com a produção cartográfica atualizada pelo que será obrigatória a sua 

adequação ao novo Decreto-Lei.  

A produção cartográfica deve seguir a legislação em vigor, conforme quadro seguinte e devidamente 

homologada pela DGT. 

 

Articulação com programas de nível superior e planos sectoriais e especiais: 

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (Lei n.º 99/2019 - Diário da República 

n.º 170/2019, Série I de 2019-09-05, que revoga a Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro). 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (RCM nº 53/2010, publicada no DR 148 

I Série, de 2/8/2010; primeira retificação - Declaração Retificativa 30-A/2010, publicada no DR nº 

192I Série de 2010-09-01), cujo processo de revisão se irá iniciar após a aprovação do PNPOT. De 

salientar que os Planos passam a ter a designação de programas pelo que o PDMM terá que ser 

compatível com este IGT estando esta situação prevista no RJIGT. 

• Plano Nacional da Água (DL nº 76/2016, publicado em DR nº 215 I Série, de 2016-11-09). 

• Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras Oeste (RH5) 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (publicado na Portaria nº 54/2019 – DR nº 

29/2019, Série I de 2019-11-02).  
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• Plano Setorial da Rede Natura 2000 - instrumento de gestão territorial para salvaguarda e valorização 

dos Sítios e ZPE do continente e a manutenção das espécies e habitats num estado de conservação 

favorável 

Não existe PEOT (Plano Especial de Ordenamento do Território) com incidência no Território. 

No entanto salienta-se a necessidade de adequar a estratégia Municipal aos novos instrumentos de 

política, nomeadamente os programas de financiamento comunitário,  a diferentes escalas ou níveis, 

nacionais, regionais (NUTS II) e sub-regionais (NUTS III).  

• Agenda Estratégica Portugal 2030; 

• Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030; 

• Plano de Recuperação e Resiliência 

• Estratégia Alentejo 2030; 

• Estratégia de Desenvolvimento Territorial do Alto Alentejo 2030 

A necessidade de responder às alterações climáticas coloca, de forma acrescida, o ambiente como 

domínio transversal a todos os setores de identificados como estratégicos para o desenvolvimento 

territorial do Concelho de Fronteira. Pelo que se deve considerar os seguintes programas e planos que 

garantam a preservação dos recursos biofísicos do território e os serviços dos ecossistemas, numa 

lógica de conetividade territorial, mitigando os riscos das alterações climáticas. 

• Lei da Água – Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro (Diretiva Quadro da Água – DQA); 

• Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PENSAAR 

2020/2030); 

• Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI 2030); 

• Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020-2030); 

• Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030); 

•  Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB 2030); 

•  Estratégia Nacional para as Florestas (ENF); 

• Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável; 

• Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050); 

Deste modo, a avaliação do estado de ordenamento do território e  da identificação dos principais 

fatores de evolução da Unidade Territorial de Fronteira (UTF) incidirá sobre: Níveis de execução do 

plano, nomeadamente em termos de ocupação do solo, compromissos urbanísticos, reservas 

disponíveis de solo urbano, níveis de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, condicionantes 

e outros critérios de avaliação relevantes para o município. Os dados que são retirados dos Censos 

reportam-se, ainda ao ano de 2011, atendendo que os Censos de 2021,  ainda são provisórios. 
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3. Enquadramento Geográfico 

Localização: “O concelho de Fronteira localiza-se na Região Alentejo pertencendo à sub-região do 

Alto Alentejo na zona central do Alto Alentejo  numa zona de transição entre as paisagens alentejana 

e beirã. O município pertence ao distrito de Portalegre e faz fronteira com os concelhos de Alter do 

Chão a Norte, de Monforte a Sudeste, de Sousel a Sul, de Avis a Sudoeste. Está integrado na Região 

do Alentejo e na sub-região do Alto Alentejo, coincidente com o distrito de Portalegre. Desta última 

fazem também parte os concelhos de Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, 

Alter do Chão, Gavião, Marvão, Monforte, Mora, Nisa, Ponte de Sôr , Portalegre e Sousel. Atualmente 

Fronteira pertence à Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMMAA), identificada como 

NUTSIII, em conjunto com os concelhos do Distrito. 

O concelho de Fronteira é um concelho relativamente pequeno (especialmente no contexto do Alentejo) 

e é constituído por 3 freguesias: Cabeço de Vide, São Saturnino e Fronteira. A vila de Fronteira é a 

sede  de concelho e situa-se na freguesia homónima. Destas freguesias, apenas a de Fronteira e Cabeço 

de Vide são consideradas freguesias mediamente urbanas (em virtude da presença da vila sede de 

concelho e de Cabeço de Vide,  2ª Freguesia mais populosa) sendo a restante predominantemente rural, 

abrangendo uma área de 248 km2. 

Em termos biofísicos, num concelho dominado pela peneplanície, destaca-se a Ribeira Grande com 

grande importância na agricultura, visto que se assume como principal recurso hidrológico para a 

atividade. Na acessibilidade aponta-se a EN245 e a ER 243, que permitem a mobilidade interna e a 

ligação aos concelhos limítrofes, bem como a ligação a eixos importantes definidos pelo IP2/IP7 e 

IC13.”  
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Figura 1- Enquadramento Geográfico,; Fonte: CAOP 2020, elaboração própria 

 

Dados Demográficos e Socioeconómicos 
 

O concelho de Fronteira, com uma densidade populacional de 13,7 hab/km2, tem vindo a sofrer um 

progressivo despovoamento, tendo passado de 3732 habitantes em 2001 para 3410 em 2011, 

correspondendo a um decréscimo de 9%. Os censos de 2021 (dados provisórios) registam uma variação 

de -16,2%, correspondendo a 2858 indivíduos residentes (fig.2) 

Atualizados os dados demográficos mais relevantes, com base nos Censos de 2001 e 2011 permite-nos 

aferir da tendência regressiva da população que acompanha as NUTSII e III pelo que se considera que 

estamos perante um território de baixa densidade. De salientar que a população com mais de 65 anos  
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contraria a tendência da NUTS II com exceção da freguesia de São Saturnino, bem como o facto de 

aumentar o grupo etário dos 0-14 na freguesia de Cabeço de Vide.  

A tendência para a perda de população no grupo etário dos 15-24 anos justifica a incapacidade de 

fixação da população jovem. (fig.3). A Figura 4 com os dados provisórios dos Censos de 2021 

conforma esta tendência, no entanto o grupo etário que mais população perde entre 2021 e 2011 é o 

dos 0-14 anos, atingindo uma variação negativa de 47%. 

As habilitações literárias confirmam os constrangimentos em termos de formação em que a maioria da 

população não sabe ler nem escrever e tem somente o 1º ciclo e 2ºciclo. Tal justifica-se pelo 

envelhecimento da população e a sua incapacidade de renovar o tecido social. A maioria da população 

jovem com formação abandona a unidade territorial. (fig.6). No entanto na figura 7 (censos 2021)  

pode-se verificar a diminuição da população com nenhuma habilitação e 1º, 2º e 3ºciclo  e um aumento 

dos que possuem secundário e pós secundário e superior. 

 

Figura 2- Variação da população  2021-2011; Fonte: Censos INE, 2021, dados provisórios 

 

 

Figura 3- Variação da população por grupo etário entre 2001 e 2011; Fonte: Censos INE, elaboração própria. 
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Figura 4- Variação da população por grupo etário entre 2021 e 2011; Fonte: Censos INE, 2021, dados provisórios 

 

Figura 5 -gráfico da variação da população por grupo etário; Fonte: INE,  Censos 2021, dados provisórios 

 

Figura 6- Habilitações literárias por NUTS II, III e unidade territorial em 2011 (%). Fonte: Censos INE-2011; elaboração própria 
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Figura 7- Variação das habilitações literárias 2021-2011; Fonte: INE, Censos 2021,dados provisórios 

 

Figura 8- gráfico da variação das habilitações literárias entre 2021e 2011; Fonte: INE, Censos 2021, dados provisórios 

 

A figura 9 é retirada dos dados oficiais do INE e demonstram a incapacidade para inverter um ciclo 

regressivo da população (crescimento natural negativo) e a fraca atratividade (crescimento migratório 

negativo), que não é compensado pelo aumento da taxa de fecundidade. O número de dependência 

total é superior a 50% devido ao elevado número de idosos, mas cujo valor médio das pensões é baixo 

o que se justifica face à maioria da população idosa ter desenvolvido atividades no setor primário. Os 

dados do INE são referentes a 2013 e 2015, aguardando-se a sua atualização com os Censos e 2021. 

A atividade económica acompanha a tendência das NUTS II e III sendo  o principal setor o terciário, 

embora o setor primário tenha alguma expressão no Concelho de Fronteira (fig.11).  

Salienta-se a importância do sector agrícola no Concelho e das Termas da Sulfúrea de Cabeço de Vide, 

no entanto a figura 10 demonstra a fragilidade do tecido económico e social face ao número de 
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pensionistas e população sem atividade económica o que traduz o fraco potencial humano e população 

ativa. Conclui-se que a maioria da população é dependente o que se traduz num défice socioeconómico  

que condiciona o desenvolvimento local, pelo que o aumento da atratividade concelhia, a par da 

fixação da população mais jovem são o principal desafio que se coloca ao Concelho de Fronteira.  

O ganho médio mensal é baixo o que reflete a influência da população residente que é reformada e 

com baixas pensões. 

Assim, a análise de dados demográficos e socioeconómicos deverão ser tidos em atenção no 

diagnóstico da revisão do PDMF, bem como a sua evolução de forma a permitir uma prospetiva e 

estratégia face ao problema do despovoamento e do modelo de desenvolvimento territorial.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9-  Dados socioeconómicos. Fonte: INE 
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Figura 10– Número de indivíduos empregados por sector e pensionistas. Fonte: BGRI-2011 

 

Figura 11– Peso (%) por setor de atividade económica por NUTS II, III, unidade territorial e freguesia. Fonte: INE- 2011. 

 

O  concelho do Fronteira caracteriza-se principalmente pela grande riqueza turística que reside não só 

individualmente no património ou na riqueza natural mas sim na diversidade da turística. Falar de 

Fronteira é falar de património arqueológico, da sua riqueza cultural, etnográfica e suas características 

biofísicas.  

As amenidades do território que são conferidas pelo seu património natural, material e imaterial, 

permite definir medidas de proteção e qualificação integrada nos domínios cultural e ambiental, 

afirmando a identidade local e regional. Potenciar uma atividade geradora de riqueza e bem-estar 

para as respetivas comunidades é fundamental para a promoção do turismo regional nas vertentes do 

património e do ambiente, com particular, no empenho dinamizador no sector das Artes e Ofícios, dos 

mestres artesãos locais. A dimensão e diversidade de paisagens, fauna, flora, e claro o bom tempo que 

se tem na maioria do ano no concelho proporciona especialmente aos amantes da natureza e dos 

desportos de ar livre uma oportunidade de deslumbramento e lazer ímpar, como é exemplo o Festival 

internacional anual de Balonismo e as 24 horas de todo –o-terreno, na pista fixa do Terródromo de 

Fronteira. No que respeita a unidades hoteleiras e aqui falamos de Turismo Rural (TER), de unidades 

de alojamento turístico enquadradas em ambientes rurais, de forma a proporcionar ao visitante o 

melhor acolhimento e maior conforto junto à natureza e um forte desenvolvimento no sector do turismo 

termal, com o Balneário Termal da Sulfúrea.  
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A tradição das atividades ligadas ao mundo rural e a ocorrência de um conjunto interessante de eventos 

de natureza cultural e etnográfica sustentam o potencial turístico deste território.  

 De salientar o crescimento do setor agrícola com a relevância que tem para a economia local, 

nomeadamente no setor dos serviços, como prestador de serviços e da produção agroalimentar. 

4. Evolução do Edificado 

A evolução do edificado ao longo de mais de 24 anos permite aferir das necessidades em termos de 

espaços urbanos numa perspetiva de sustentabilidade e de gestão territorial integrada face aos custos 

de investimento e de manutenção do espaço público e de rentabilização dos recursos e infraestruturas. 

A nova lei de bases coloca novos desafios em termos de gestão de espaços ditos urbanizáveis ou áreas 

de expansão, considerando a nova classificação e qualificação do solo urbano. 

Pelo que se procedeu a um levantamento do número de edificações com base nos dados do INE desde 

1995 até 2018, tendo-se utilizado como metodologia o peso das alterações, ampliações e reconstruções 

(AAR) nas construções novas (CN) (fig. 12). Assim definiram-se os períodos em função da maior ou 

menor predominância de uma das variáveis o que nos permite aferir das políticas municipais que 

contribuíram para os respetivos resultados ao nível de cada uma das freguesias do Concelho de 

Fronteira. Salienta-se que os cartogramas elaborados por freguesia só vão até 2012 por os dados só 

estarem disponíveis até esta data do INE, pelo que se procedeu ao levantamento dos licenciamentos 

emitidos pelo Município a partir daquele intervalo temporal. 
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ANO  CN AAR  Peso da AAR /CN % 

2018  1 0  0,0 

2017  5 0  0,0 

2016  2 0  0,0 

2015  1 1  100,0 

2014  3 0  0,0 

2013  1 0  0,0 

2012  2 1  50,0 

2011  7 0  0,0 

2010  9 1  11,1 

2009  12 6  50,0 

2008  16 2  12,5 

2007  16 2  12,5 

2006  9 3  33,3 

2005  21 9  42,9 

2004  29 7  24,1 

2003  33 6  18,2 

2002  36 16  44,4 

2001  31 16  51,6 

2000  24 17  70,8 

1999  25 12  48,0 

1998  15 15  100,0 

1997  9 18  200,0 

1996  14 17  121,4 

1995  13 21  161,5 

Figura 12. Predominância de edificado por tipologia de intervenção. Fonte: INE; Elaboração Própria. 

 

Analisando a figura 12, referente aos dados estatísticos sobre o tipo de obra para o total do concelho 

de Fronteira, pode-se referir que no período temporal entre 1995 e 1998 existiu uma predominância 

para a realização de obras de ampliação, alteração e/ou reconstrução (AAR), com os valores a variarem 

entre os 100% e os 200%. Posteriormente no período temporal entre 1999 e 2002 assistiu-se a um 

aumento de construções novas (CN), mas no entanto ainda se verificou um determinado predomínio 

de obras de AAR, com os valores a situarem-se entre os 44% e os 70%. No período temporal entre 

2003 e 2009 continua a observar-se um aumento de CN, mas verificou-se uma diminuição na 

percentagem de obras de AAR, com os valores a ficarem abaixo dos 45%, com exceção para o ano de 

2009. Por fim, a partir do ano de 2009 até à atualidade passou-se a assistir a uma diminuição 

significativa em ambos os indicadores, sobretudo em relação às obras de AAR. 
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Figura 13. Construção Nova por Freguesia. Fonte: INE; elaboração própria 
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Partindo da análise da figura 13, pode-se mencionar que no período temporal entre 1995 e 1998, o 

número de construções novas (CN) concretizadas era quase idêntico para as freguesias de Fronteira 

(24 CN) e Cabeço de Vide (22 CN), existindo neste caso apenas uma pequena diferença em relação a 

este indicador, enquanto na freguesia de São Saturnino apenas se registaram 5 CN. No período 

temporal entre 1999 e 2002 assistiu-se a um aumento significativo no número de construções novas 

sobretudo na freguesia de Fronteira (79 CN), ficando depois as freguesias de Cabeço de Vide, com 31 

CN, e São Saturnino com apenas 6 CN. Posteriormente no período temporal entre 2003 e 2009, 

continua a registar-se um número elevado de construções novas na freguesia de Fronteira (77 CN), em 

Cabeço de Vide e São Saturnino assistiu-se a um aumento deste indicador (44 e 14 CN respetivamente), 

quando comparado com o número registado no anterior período temporal para ambas as freguesias. 

Por fim, no período temporal entre 2010 e 2012 assistiu-se a uma diminuição significativa no número 

de construções novas em todas as freguesias do concelho, com Fronteira a registar apenas 8 CN, 

Cabeço de Vide a registar 10 CN e em São Saturnino não se registou qualquer construção nova. 
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Figura 14. Obras de AAR por freguesia. Fonte: INE; elaboração própria 

 

Analisando a figura 14, referente às obras de ampliação, alteração e/ou reconstrução (AAR) para o 

concelho de Fronteira, pode-se referir que no período temporal entre 1995 e 1998, na freguesia de 

Fronteira observou-se um elevado número de obras de AAR, ao registarem-se 40. Nas freguesias de 

Cabeço de Vide (20) e São Saturnino (9), os números são mais baixos quando comparado com a 

freguesia sede de concelho. A partir do período temporal entre 1999 e 2002 o número deste tipo de 

obras começou a diminuir na freguesia de Fronteira, passando esta a registar 28, enquanto na freguesia 

de Cabeço de Vide as obras de AAR aumentou para 26, e na freguesia de São Saturnino apenas se 

registaram 5 obras deste tipo. No período temporal entre 2003 e 2009, o número de obras de AAR no 

edificado continuou a diminuir na freguesia de Fronteira, passando agora a registar 15, e em Cabeço 

de Vide e São Saturnino este tipo de obras diminuíram em ambas as freguesias, ao registar-se 18 e 3  
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respetivamente. Por fim, no período temporal entre 2010 e 2012, o número de obras de AAR passou a 

diminuir de forma significativa em todo o concelho, com Fronteira a registar apenas 1, Cabeço de Vide 

também apenas 1 e São Saturnino não registou qualquer obra de ampliação ou alteração. 

 
Figura 15. Licenças por Freguesia de CN. Fonte: Serviços municipais; elaboração própria 

 

 

 

Analisando a figura 15 referente ao número de licenças associadas a construções novas (CN) no 

concelho de Fronteira, é de referir que no período temporal entre 2012 e 2013 a freguesia de Cabeço 

de Vide registou um maior número de licenças (7), quando comparada com a freguesia de Fronteira, 

sede de concelho, que apenas registou 3 licenças. A freguesia de São Saturnino não registou qualquer 

licença para construção. Posteriormente no período temporal entre 2014 e 2016, a freguesia de 

Fronteira obteve 4 licenças, enquanto as freguesias de Cabeço de Vide e São Saturnino registaram 3 e 

1 licenças respetivamente. Por fim, no período temporal entre 2017 e 2018 a freguesia de Fronteira foi 

a que mais licenças registou (3 licenças) quando comparada com as outras duas freguesias do concelho, 

em que Cabeço de Vide obteve 2 licenças e São Saturnino não registou qualquer licença de construção. 
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Figura 16. Licenças por freguesia para AAR. Fonte: Serviços Municipais; elaboração própria 

 

Partindo da análise da figura 16, que corresponde a licenças relacionadas com obras de ampliação, 

alteração e/ou reconstrução (AAR), pode-se mencionar que no período temporal entre 2012 e 2013, a 

freguesia de Fronteira obteve 4 licenças para AAR, Cabeço de Vide 3 AAR e São Saturnino não 

registou qualquer licença de AAR. No período temporal entre 2014 e 2016 a freguesia de Fronteira foi 

a que mais passou licenças (9) para AAR, quando comparada como as outras duas freguesias do 

concelho, em que Cabeço de Vide passou 7 licenças para AAR e São Saturnino continuou a não registar 

qualquer licença para AAR. Por fim, no período temporal entre 2017 e 2018, a tendência foi para a 

diminuição no número de licenças para AAR nas freguesias de Fronteira e Cabeço de Vide, que 

passaram 4 e 2 AAR respetivamente, enquanto a freguesia de São Saturnino registou apenas uma 

licença de AAR. 

De referir que na freguesia de Fronteira, o período temporal entre 1999 e 2002 foi o que registou um 

maior número de construções novas devido ao fato de neste período se proceder à construção do 

loteamento industrial de Fronteira no ano de 2000, e também à construção do loteamento habitacional  
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localizado a sudoeste da vila de Fronteira nomeadamente em 2002. Posteriormente no período 

temporal entre 2002 e 2009 também se verificou um elevado número de construções novas na freguesia 

de Fronteira devido à construção de várias infraestruturas, sobretudo de loteamentos habitacionais de 

iniciativa municipal, o loteamento do Espírito Santo (2003), o loteamento municipal dos Atoleiros em 

2006, o loteamento municipal do Sr. Dos Mártires em 2008, e o loteamento municipal de Vale de Seda 

em 2010. Por fim, no período temporal entre 2010 e 2012, o número de construções novas poderá estar 

relacionado com a construção da segunda fase do loteamento industrial de Fronteira, em 2011.  

De salientar que, na freguesia de Cabeço de Vide, o número elevado de construções novas verificado 

entre 1995 e 1998 coincide com a construção de infraestruturas de apoio à atividade industrial, 

nomeadamente do loteamento industrial de Cabeço de Vide no ano de 1998, e de um loteamento 

habitacional situado a sul de Cabeço de Vide em 1997. Posteriormente no período temporal entre 1999 

e 2002 também se observou um elevado número de construções novas de iniciativa privada nesta 

freguesia, que neste caso pode estar associada, nomeadamente à construção do loteamento da Santa 

Casa da Misericórdia de Cabeço de Vide no ano de 2002. O período temporal entre 2003 e 2009 foi o 

período que mais se verificou um maior número de construções novas de iniciativa municipal na 

freguesia de Cabeço de Vide, este resultado pode estar relacionado com a construção do loteamento 

municipal da Rua das Flores e do loteamento urbano Bartolomeu Dias, ambos construídos no ano de 

2005. 

Por fim, na freguesia de São Saturnino, o período temporal em que se verificou um maior número de 

construções novas, também estas de iniciativa municipal, foi o período entre 2003 e 2009, o que pode 

estar relacionado com a construção do loteamento municipal da Lameira em 2004.  

De salientar que na freguesia de Fronteira, o período temporal entre 2017 e 2018 o número de licenças 

registadas pode estar associado à construção do loteamento municipal da Fonte Nova em 2017, apesar 

de ainda não se verificar construções novas neste mesmo loteamento na atualidade, conforme a análise 

da Fig. 14, referente aos loteamentos existentes no concelho de Fronteira.  

Segundo os dados do INE o solo urbano identificado no PDMF em vigor é de 146,1 ha (Dados de 2012 

e 2013). O uso industrial do solo é de 120,1 ha. 

Conclui-se que a maioria dos loteamentos é de iniciativa municipal e que dos mesmos resultou o 

aumento de construção. Tal justifica-se face ao casco urbano consolidado não corresponder às 

expectativas da população em termos de condições de habitabilidade, pelo que se numa primeira fase 

existiu investimento em AAR, o acesso ao crédito e o aumento dos rendimentos das famílias alteraram 

os padrões de consumo e permitiram o aumento de construção nova. No entanto, a partir de 2010 a CN 

diminui, embora ainda predomine sobre as AAR, mas tal justifica-se não apenas com a diminuição da 

procura, mas em particular com a crise financeira de 2008 e as suas consequências em Portugal em 

2010 e 2011 que conduziram às dificuldades de acesso ao crédito e na diminuição do rendimento das  

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                

28 

 

 

famílias. As consequências são a de uma existência de um casco urbano consolidado a necessitar de 

reabilitação pelo que esta questão deverá ser colocada aquando da revisão do PDMF, atendendo à 

existência de áreas de reabilitação urbana (ARU) para Fronteira e Cabeço de Vide. 

5. Uso Dominante do Solo 
5.1. Espaços Urbanos, Urbanizáveis e Industriais 

O concelho de Fronteira tem quatro aglomerados urbanos que caracterizam o seu povoamento, sendo 

o aglomerado urbano de Fronteira o mais polarizador, concentrando 60,67 % da população total do 

concelho. Dos restantes, cerca de 31,17% da população encontra-se na segunda sede de freguesia, 

Cabeço de Vide. 

Os aglomerados de Vale de Maceiras e Vale de Seda, possuem pouca expressão demográfica. 

Segundo o Plano em vigor, a estrutura urbana deveria reger-se pelo mote “estancar a diminuição da 

população, criando condições necessárias à sua fixação no concelho”. 

 

 
 

Para o aglomerado urbano de Fronteira, a política de gestão urbanística cujos principais objetivos 

consistiam na manutenção da população nas zonas mais centrais e na contenção do crescimento nas 

áreas urbanas, centrava-se nas seguintes medidas: 

• Recuperação e reocupação dos fogos degradados e/ou desocupados e reabilitação das zonas antigas; 

• Urbanização preferencial dos “espaços intersticiais” mais próximos do centro; 

 

• Criação de uma bolsa mínima de terrenos urbanizáveis para satisfazer procuras específicas; 

• Contenção do aglomerado urbano dentro dos limites razoáveis e definidos em função de indicadores 

urbanísticos precisos e das condições do espaço envolvente; 

Figura 17. Localização dos Aglomerados Urbanos. Fonte: CMF 
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• Criação de zonas para instalações de indústrias; 

• Consolidação do sector terciário e a crescente eficiência dos serviços. 

Para o aglomerado urbano de Cabeço de Vide, as ações a desenvolver deveriam assentar em: 

• Reabilitação do centro histórico, encarado como o centro cívico e comercial de Cabeço de Vide e 

local privilegiado de alojamento dos utentes das termas; 

• Valorização das termas, como recurso natural e âncora para a diversidade económica e resiliência 

territorial 

• Distribuição dos equipamentos públicos e privados, para que possam servir toda a população e não 

unicamente os utentes das termas. 

Para o aglomerado urbano de Vale de Maceiras1, a política de gestão territorial deveria estabelecer: 

• A previsão das áreas de crescimento do aglomerado deveria contrariar a tendência para a ocupação 

ao longo das vias de atravessamento; 

• Deveriam constituir-se áreas preferenciais de expansão urbana as que se localizam mais próximo do 

centro, de forma a reforçar as suas funções no aglomerado urbano. 

 

Para o aglomerado urbano de Vale de Seda 2 , por ser uma zona de povoamento 

muito dispersa, eram limitadas as possibilidades de introduzir alguma vitalidade. Assim, a política 

deveria passar por: 

• Desenvolver um estudo do aproveitamento das áreas de expansão de modo a que futuras urbanizações 

possam corresponder de forma equilibrada aos anseios dos moradores que essencialmente pretendiam 

ver satisfeitas as suas necessidades de habitação, mas também as que decorriam da atividade agrícola. 

Sendo assim, o PDM em vigor dividiu o solo urbano em espaços urbanos, espaços urbanizáveis e em 

espaços industriais. 

 

Os espaços urbanos caracterizam-se por possuírem uma ocupação do solo predominantemente 

habitacional, de equipamentos e de serviços e uma densidade populacional média ou baixa. Nos termos 

do disposto no artigo 11º do Regulamento, o PDM em vigor delimitou quatro zonas incluídas nesta 

classe: 

 

 

 

 

 
1Freguesia de S. Saturnino 
2Freguesia de Fronteira 
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1) Núcleos primitivos de Fronteira e Cabeço de Vide – caracterizados por terem 

uma malha urbana que evidencia a formação daqueles aglomerados a partir de 

núcleos fortificados e que constituem elementos a recuperar e a preservar; 

2)  Zonas consolidadas de Fronteira e Cabeço de Vide – são zonas que têm evolução a partir do século 

XIX até aos nossos dias, com grau de infraestruturação adequado ou com tendência a o vir a adquirir, 

também caracterizados pela existência de comércio local, serviços, equipamentos, bem como pequenas 

indústrias de carácter familiar e armazéns de apoio às atividades comerciais e 

agrícolas; 

3)  Aglomerado urbano de Vale de Maceiras – corresponde à totalidade da área do aglomerado urbano 

com grau de infraestruturação caracterizado por algumas carências, manifestando igualmente 

debilidades ao nível de equipamentos de utilização coletiva; 

4)  Aglomerado urbano de Vale de Seda – caracteriza-se por uma ocupação dispersa, com grau de 

infraestruturação por vezes insuficiente e carências de equipamentos. 

 

De acordo com o PDM, as áreas englobadas nesta classe destinam-se à localização e implantação de 

atividades, funções e instalações com fins habitacionais, comerciais e serviços urbanos, em geral 

incluindo equipamentos públicos ou privados, edificados ou não, podendo ainda ter outras utilizações 

ou ocupações, desde que compatíveis com os usos dominantes atrás referidos. 

Os espaços urbanizáveis são espaços que poderão vir a adquirir as características de espaços urbanos 

e geralmente designados por áreas de expansão, mas que terão que ser revistos face à nova classificação 

e qualificação do solo (decreto Regulamentar, nº15/2015 de 19 de Agosto) 

Estão incluídas nesta classe: 

1) As áreas destinadas à 1ª fase de expansão habitacional, sujeitas a elaboração de Planos de Pormenor 

ou Projetos de Loteamento; 

2) As áreas destinadas à 2ª fase de expansão habitacional, quando esgotada a 1ª fase e sujeitas a Plano 

de Pormenor; 

3) Áreas para equipamentos; 

4) Áreas para espaços verdes destinadas à instalação de zonas verdes públicas de uso coletivo. 

Os espaços industriais definidos no PDM destinam-se à implantação de edifícios e instalações para a 

indústria, oficinas para prestação de serviços diversos e armazéns, compatíveis com a sua inclusão em 

perímetros urbanos. O concelho de Fronteira dispõe de duas zonas industriais, uma no aglomerado 

urbano de Fronteira e outra no aglomerado urbano de Cabeço de Vide. 
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5.1.1 Constrangimentos Solo Urbano do PDMF 

Existem determinadas opções ou omissões que deverão ser revistas, nomeadamente ao nível da re-

gulamentação, dado que no decurso da vigência do Plano, se registaram dificuldades na sua aplica-

ção. Para tal, torna-se necessário efetuar uma avaliação sumária do nível de ocupação e uso do solo 

durante a vigência do PDMF em vigor. 

 

 Operações de Loteamento 

Relativamente às operações de loteamento em espaços urbanos, o Regulamento só faz referência ao 

regime de cedências previsto na Portaria 1182/92 de 22 de Dezembro. Considera-se que para além de 

remeter para a legislação em vigor – Portaria 216-B/2008 de 3 Março, retificada pela Declaração de 

Retificação 24/2008 de 2 de Maio – apenas se deveriam autorizar as operações de loteamento quando 

a parcela confinasse com a via pública e desde que adotassem as características 

morfológicas da malha urbana. 

Para os espaços urbanizáveis, o Regulamento refere que a urbanização das áreas destinadas à 1ª fase 

de expansão habitacional deverá ser precedida da elaboração dos respetivos Planos de Pormenor ou 

Projetos de Loteamento. Para ambas as figuras não existe nenhuma definição de parâmetros de 

dimensionamento, ou seja, aplica-se a Portaria 216-B/2008 de 3 Março, retificada pela Declaração de 

Retificação 24/2008 de 2 de Maio.  

O município elaborou IGT de nível inferior /Planos de pormenor que serão abordados no capítulo 9, 

pelo que em parte corresponde ao cumprimento do regulamento em vigor, o que não deixará de se 

questionar da pertinência dos mesmos em espaços urbanizáveis. 

Entretanto procedeu-se à análise dos loteamentos em espaços urbanos e urbanizáveis identificados e 

área utilizada e disponível, conforme figura 18.  

Relativamente aos espaços industriais foram sujeitos a projeto e loteamento conforme identificado na 

figura 19 onde se identificam as áreas utilizadas e vagas à data. 

Conclui-se que em espaços urbanizáveis ainda existem lotes disponíveis para habitação e outras 

funções (comércio e serviços), nomeadamente em Fronteira e em Cabeço de Vide, pelo que se deve 

questionar na Revisão do PDMF a expansão de áreas urbanas e respetivos limites dos perímetros 

urbanos. Nos espaços industriais pretende-se a sua regeneração e adequação às necessidades e 

legislação em vigor, bem como uma nova visão segundo os critérios de Áreas de Acolhimento 

Empresarial, cuja multifuncionalidade contribui para a sustentabilidade destes espaços. Salienta-se no 

caso de Cabeço de Vide não existirem lotes vagos e a possibilidade de alargar esta área industrial. 

Salienta-se, ainda a aplicação e adequação dos Planos de Pormenor em espaços urbanos consolidados 

que no caso de Fronteira e Cabeço de Vide têm instrumentos de planeamento aprovados (ARU) com 

que importa articular. Os planos de pormenor aprovados com uma função turística deverão ser 

avaliados face às áreas ocupadas e à sua concretização. Assim, face ao exposto deverá ser questionada 

a sua necessidade de revogação ou adaptação. 
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Aglomerado 

urbano 
Loteamento 

Classe de Espaço 

do PDM 

Área Total do 

Loteamento (m²) 

Área Total dos 

Lotes (m2) 
Área Total de 

Ocupada 

Nº de 

lotes 

Nº de Lotes 

Construídos 

Nº de Lotes 

Vagos 

Vale de Maceiras 

Loteamento 

Municipal da 

Lameira (Ano de 
2004) 

Espaço Urbanizável 

Zonas de Expansão 
Habitacional 

6048 4874 1208 10 7 3 

Vale de Seda 

Loteamento 

Municipal de Vale 

de seda (Ano de 
2010) 

Espaço Urbanizável 

Zonas de Expansão 
Habitacional 

21083 12523 2222 26 14 12 

Cabeço de Vide 

Loteamento 

Municipal da Rua 

das Flores  (Ano de 

2005) 

Espaço Urbanos 

Restantes Zonas 

Consolidadas do 

Aglomerado Urbano 

2144 2183,50 148,40 5 1 4 

Cabeço de Vide 
Loteamento Urbano 

Bartolomeu Dias 

(Ano de 2005) 

Espaço Urbanos 

Restantes Zonas 

Consolidadas do 

Aglomerado Urbano 

2419 870 496 7 7 0 

Cabeço de Vide 
Loteamento Sul de 

Cabeço de Vide 

(Ano de 1997) 

Espaço Urbanizável 
Zonas de Expansão 

Habitacional 

14027 7751 3414,04 33 33 0 

Cabeço de Vide 

Loteamento da 

Santa Casa da 

Misericórdia (Ano 

de 2002) 

Espaço Urbanizável 

Zonas de Expansão 

Habitacional 

5693 4725 1845,94 13 12 1 

Fronteira 

Loteamento 

Municipal dos 

Atoleiros (Ano de 

2006) 

Espaço Urbanizável 

Zonas de Expansão 

Habitacional 

75108 44220 0 86 1 
85 

 

Fronteira 
Loteamento 

 do Espírito Santo 

(Ano de 2003) 

Espaço Urbanos 

Restantes Zonas 
Consolidadas do 

Aglomerado Urbano 

7143 1854 848 16 16 0 

Fronteira 

Loteamento 

 Municipal Sr. dos 

Mártires (Ano de 

2008) 

Espaço Urbanizável 

Zonas de Expansão 

Habitacional 

9690 5277 1637 9 7 2 

Fronteira 

Loteamento a 

Sudoeste de 

Fronteira (Ano de 

2002) 

Espaço Urbanos 

Restantes Zonas 

Consolidadas do 

Aglomerado Urbano 

30457 23005 10223 55 53 2 

Fronteira 

Loteamento 
Municipal da Fonte 

Nova (Ano de 

2017) 

Espaço Urbanizável 
Zonas de Expansão 

Habitacional 

26350 13114,98 0 12 0 12 

Figura 18. Levantamento dos loteamentos municipais. Fonte: Serviços Muncipais-2019 
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Aglomerado urbano Loteamento 

Classe de 

Espaço do 

PDM 

Área Total do 

Loteamento (m²) 

Área 

Total dos 

Lotes 

(m2) 

Área Total 

de Ocupada 

Nº de 

lotes 

Nº de Lotes 

Construídos 

Nº de Lotes 

Vagos 

Fronteira 

Loteamento 

Industrial de 

Fronteira (Ano 

de 2000) 

Espaço 

Industriais 

Zona para a 

Instalação de 

Industrias 

71485 48528 15399 53 49 4 

Fronteira 

Loteamento 

Industrial de 

Fronteira II fase 

(Ano de 2011) 

Espaço 

Industriais 

Zona para a 

Instalação de 

Industrias 

88062 48827 9238 47 15 32 

Cabeço de Vide 

Loteamento 

Industrial de 

Cabeço de Vide 

(Ano de 1998) 

Espaço 

Industriais 

Zona para a 

Instalação de 

Industrias 

25500 19776 3993 9 9 0 

Figura 19. Levantamento dos loteamentos industriais. Fonte: Serviços Municipais-2019 

 

 Indicadores Urbanísticos 

No âmbito do solo urbano e relativamente aos indicadores urbanísticos, o PDM em vigor prevê índices 

de implantação e de construção para os espaços urbanos muito restritivos, note-se que se admite um 

índice de implantação de 0,27 e um índice de construção de 0,51. Poder-se-ia equacionar índices de 

implantação maiores de modo a tornar viável a construção de habitações com o grau mínimo de 

habitabilidade. Além disto, poderiam ser criadas diferentes áreas dentro do perímetro urbano, onde se 

poderão aplicar índices diferentes, nomeadamente a área do Bairro dos Atoleiros em Fronteira, onde 

existem diversas ampliações clandestinas. 

O Regulamento não faz qualquer referência a índices de impermeabilização dos lotes urbanos. Os solos 

tornam-se insubstituíveis, quer ao nível da produção alimentar, quer ao nível da conservação da 

natureza e controlo de cheias. As consequências da impermeabilização são extremamente prejudiciais 

para o desenvolvimento sustentável, quando o território é cada vez mais confrontado com a alternância 

entre períodos de seca e de concentração de pluviosidade em curtos intervalos de tempo. 

O Regulamento do PDM não é claro no que diz respeito à contabilização dos anexos nos índices 

urbanísticos. 

Conclui-se que os indicadores urbanísticos deverão ser adequados à realidade urbanística e à 

legislação em vigor, tendo como princípio a coerência do espaço urbano e a articulação com a sua 

envolvente. 

 

 Outros fatores a ponderar 

Da análise efetuada à evolução do número de edifícios, alojamentos e famílias entre 2001 e 2011 

(Dados INE- Censos) conforme figura 20 verifica-se um aumento do número de edifícios e 



 

                                                                                                                                                                                                                                

34 

 

alojamentos e diminuição do número de famílias.  Os censos de 2021 (dados provisórios) 

confirmam esta tendência com a diminuição do nº de agregados (fig.21). Verifica-se, da mesma 

forma uma diminuição do nº de alojamentos, em consequência da diminuição de nº de edifícios. O 

nº de alojamentos que são residência habitual correspondem ao número de agregados, sendo na sua 

maioria edifícios só com um alojamento. De salientar o aumento de número de alojamentos vagos 

em 41%. 

Pelo que se questiona na revisão do PDMF a necessidade de apurar os imóveis degradados, 

devolutos  e vagos o que poderá ser colmatado com a revisão das ARU de Fronteira e Cabeço de 

Vide e a definição das ORU e respetivos PERUS, bem como o Município já ter elaborado a sua 

estratégia local de habitação (ELH), em que se opta para a reabilitação do edificado. 

 

 

 
Figura 20.. Evolução (%) do nº de edifícios, alojamentos e famílias entre 2001 e 2011: Fonte: BGRI; Elaboração Própria. 
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Figura 21- Variação do nº de agregados por tipologia; Fonte: INE, 2021, Dados provisórios censos. 

 

 
Figura 22. Evolução do nº de alojamentos; Fonte: INE-2021, dados provisórios censos. 
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Figura 23- Variação dos edifícios por nº de alojamentos. 

 

Conclui-se que os espaços urbanizáveis devem ser questionados face à nova classificação e 

qualificação do uso do solo de acordo com a nova Lei de Bases e RJIGT em vigor. Considerando que 

o investimento em novas urbanizações deve ser contido face à procura conforme se conclui da análise 

do número de edifícios e alojamentos ser superior ao número de famílias, bem como do investimento 

Municipal em reabilitação urbana. 

Em termos de análise do solo urbano, deverão ser revistos os seguintes pontos, de modo a adequar o 

território às novas realidades: 

Para o aglomerado urbano de Vale Maceiras, deverá ter-se em consideração a transferência de solo 

urbano para solo rural e vice-versa, isto é as zonas de expansão deverão ser repensadas, e, 

eventualmente, anularem-se umas áreas para que se considerem outras novas. 

Para o aglomerado urbano de Vale de Seda, deverá considerar-se a possibilidade da nova qualificação 

do solo rústico de acordo com os critérios e tipologias definidos no Decreto regulamentar nº15 de 2015 

de 19 de Agosto tendo em atenção a estrutura fundiária existente (pequenas parcelas em solo rústico 

com atividade agrícola)  

Por último, deverá considerar-se a possibilidade de criação de um pequeno perímetro urbano no núcleo 

de S. Saturnino ou identificar o espaço como aglomerado rural. 
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5.2. Espaços Não Urbanizáveis - Solo Rústico 

Na Planta de Ordenamento do concelho de Fronteira, os espaços não urbanizáveis estão divididos em 

espaços agrícolas de produção, espaços de uso ou aptidão agrícola, espaços agrosilvopastoris, espa-

ços florestais de proteção e recursos hídricos. 

Os Espaços agrícolas de produção são solos integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN), cuja 

delimitação foi baseada na carta da RAN elaborada pela D.R.A.A. que já tinha sido publicada em 

Portaria nº 843/91 de 16 de agosto, e o regime de edificabilidade é o previsto na legislação aplicável 

que regulamenta as utilizações não agrícolas na RAN. 

 

Os Espaços de uso ou aptidão agrícola constituem espaços não integrados na RAN mas cujas 

características pedológicas, de ocupação atual ou de localização os afetam ou potenciam para possíveis 

usos agrícolas, onde poderão ser autorizadas edificações destinadas à habitação, usos auxiliares de 

agricultura, turismo rural, turismo de habitação, agroturismo, instalações agropecuárias, indústrias 

ligadas ao sector primário ou outras instalações de reconhecido interesse público. 

 

Os Espaços agrosilvopastoris são aqueles que, tendo vocação predominantemente florestal, deverão 

ser ordenados em termos de uso múltiplo, admitindo usos agrícolas, pastoris e agroflorestais 

tradicionais ou ser objeto de medidas de reconversão agrária, podendo ser apenas autorizada a 

recuperação de edifícios degradados, a construção de edificações destinadas a equipamentos coletivos, 

a habitação para proprietários ou titulares de direitos de exploração, a 

trabalhadores permanentes, a turismo de habitação, turismo rural e agroturismo, a 

instalações agropecuárias e apoio de instalações agrícolas e florestais, instalações de 

vigilância e combate de incêndios florestais e a implantação de indústrias de apoio à 

atividade agrosilvopastoril. 

Ao longo da vigência do Plano, não existiram grandes mudanças na ocupação do solo. Os espaços 

agrícolas de produção, sendo os que correspondem à RAN, não foram sujeitos a grande pressão 

construtiva, tendo sido efetuados poucos pedidos de desafetação. Também não foram registadas 

grandes alterações relativamente à ocupação do solo. Em Vale de Maceiras foi plantado olival em 

espaços agrícolas de produção e agrosilvopastoril.  

A alteração mais significativa foi em São Saturnino, na Herdade do Monte da Cal, onde foram 

plantadas vinhas em terrenos da RAN e em espaço agrosilvopastoril, e construídos edifícios de apoio 

à atividade e um Enoturismo. 

Para os espaços de uso ou aptidão agrícola e espaços agrosilvopastoris o Regulamento refere que 

independentemente do índice de implantação máximo de 0,02, quando apenas se pretender construir 

habitação em prédios com área igual ou superior a 2,5ha, a área máxima a ocupar não poderá ser 

superior a 300m2. Questiona-se o facto da condicionante não se aplicar a outros usos como o turístico 

ou o agrícola. 
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Sendo a atividade turística uma linha estratégica para o desenvolvimento do concelho, seria natural 

que tal estivesse regulado a nível municipal. O PDM em vigor, previa a localização de outras formas 

de empreendimentos turísticos em espaços não urbanizáveis, desde que se localizassem 

preferencialmente nos espaços agrícolas (outros espaços de uso ou aptidão agrícola) e nos espaços 

agrosilvopastoris, desde que respeitassem as condicionantes dispostas no artigo 44º do PDM. Contudo, 

o regime permissivo suportado por este artigo refere que “deverão ser preservados 75% da área do 

montado de sobro ou azinho existente na totalidade do prédio ou conjunto de parcelas”, dando a 

entender que o restante pode ser destruído indo contra a legislação em vigor, que estabelece medidas 

de proteção ao sobreiro e à azinheira (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 155/2004, de 30 de junho). 

Os Espaços florestais de proteção são destinados à preservação e regeneração natural do coberto 

florestal e são de construção rigorosamente proibida, com exceção de instalações de vigilância e 

combate a incêndios.  

Os espaços afetos aos Recursos hídricos são os planos de água e as principais linhas de água e devem 

ser incentivadas ações que visem a preservação e correta gestão destes recursos. 

De acordo com o Regulamento do PDM são ainda identificados como espaços não urbanizáveis os 

espaços canais, os espaços de vocação recreativa e os espaços para a indústria extrativa. 

Em relação aos Espaços canais, estes compreendem as estradas da rede viária nacional, municipal, as 

infraestruturas de abastecimento de água, esgotos e resíduos sólidos, rede de distribuição da energia 

elétrica e a pista oficial de todo o terreno, que, como já tinha sido referido na introdução, tinha sido 

delimitada no âmbito de uma alteração limitada ao PDM em vigor. Não obstante, de acordo com a 

Planta de Ordenamento, existem espaços canais que não estão referidos a nível do Regulamento, como 

é o caso da linha férrea, e ao constituírem servidões administrativas, deveriam estar condicionadas e 

remetidas para a legislação adequada. 

Como foi referido na introdução, a alteração de âmbito limitado consistiu também na implantação de 

um aeródromo em espaço agro-silvo-pastoril. No entanto, apesar de continuar a fazer parte dos planos 

do município, não foi construído nenhum aeródromo. 

Os Espaços de vocação recreativa são espaços que apresentam condições naturais, paisagísticas, 

culturais e de humanização que os vocacionam para uso recreativo, atividades turísticas ou de lazer. 

Os únicos espaços de vocação recreativa delimitados na planta de ordenamento são a zona da Ribeira 

Grande envolvendo a ponte e a praia fluvial e a zona delimitada para a construção do aeródromo. Ao 

longo do tempo de vigência do Plano, a valorização da zona da Ribeira Grande foi uma aposta 

importante tendo sido construídos equipamentos de apoio, nomeadamente o observatório astronómico 

e as piscinas ao ar livre, assim como estruturas de apoio às atividades lúdicas e recuperação dos 

moinhos, conferindo-lhe multifuncionalidade. No entanto deverá ser sujeito a um plano de gestão para 

preservação do património natural desta área. 

Os Espaços paras as indústrias extrativas destinam-se à exploração dos recursos minerais e 

hidrominerais do subsolo e encontram-se identificados na planta de ordenamento na categoria de  
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espaços de vocação recreativa. São constituídos por uma concessão hidromineral situada a nordeste de 

Cabeço de Vide e uma concessão mineira a sul de Vale de Seda. De acordo com a Direcção-Geral de 

Energia e Geologia (DGEG), as “atividades ligadas ao aproveitamento dos recursos geológicos são de 

extrema importância para o desenvolvimento sustentável local e regional, devendo ser previstas nos 

instrumentos de gestão territorial que estabeleçam a compatibilização das atividades (temporárias) da 

indústria extrativa com o uso dominante definido, nomeadamente para o solo rural”. Relativamente à 

proteção de água mineral natural, deverão estar delimitadas as três zonas proteção: imediata, 

intermédia e alargada. Estes espaços deverão estar classificados de acordo com o Decreto-Lei nº90/90 

de 16 de Março que disciplina o regime geral de revelação e aproveitamento de recursos geológicos. 

A DGEG enviou uma proposta de articulado para inclusão do Regulamento do PDM de Fronteira. 

Conclui-se que na revisão do PDMF deverão ser cumpridos os critérios de classificação e qualificação 

do agora designado solo rústico, de acordo com a legislação em vigor, mas em particular tendo em 

atenção a nova cartografia e possíveis alterações, bem como a monitorização do uso e ocupação do 

solo. 

 

5.3. Espaços Culturais e Naturais 

Os espaços culturais e naturais correspondem ao que é constituído pelos elementos edificados ou 

naturais que, pelas suas características, se assumem como valores de interesse histórico, arqueológico, 

artístico, científico, técnico e social. 

Os elementos do património cultural são os monumentos nacionais, imóveis de interesse público, 

edifícios de valor concelhio e locais de interesse arqueológico. Sem prejuízo da zona de proteção 

expressamente delimitada, todos os elementos classificados como património cultural dispõem de, pelo 

menos, uma área de proteção de 50 m para além dos seus limites físicos. Estão também salvaguardados 

os imóveis em vias de classificação que, até à sua classificação e eventual delimitação de zonas de 

proteção próprias, vigora uma área de proteção de 50 m para além dos seus limites físicos. 

Neste âmbito, deverá ser atualizada a lista de elementos que correspondem ao património cultural, de 

acordo com a lei de bases do Património (Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro) e com o Decreto-Lei n.º 

309/2009, de 23 de outubro no que respeita à sua classificação, categorias e regime de proteção. 

A figura 24 identifica a Lista do património imóvel classificado ou em vias de classificação no 

concelho de Fronteira. 
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DESIGNAÇÃO 
SITUAÇÃO 

ACTUAL 

CATEGORIA DE 

PROTECÇÃO 
CATEGORIA / TIPOLOGIA 

Cruzeiro de Cabeço de 

Vide 
Classificado MN - Monumento Nacional Arquitetura Religiosa / Cruzeiro 

Pelourinho de Cabeço 

de Vide 
Classificado MN - Monumento Nacional Arquitetura Civil / Pelourinho 

Castelo de Cabeço de 

Vide 
Procedimento caducado - sem 

proteção legal 
Não aplicável Arquitetura Militar / Castelo 

Capela do Espírito 

Santo 
Procedimento caducado - sem 

proteção legal 
Não aplicável Arquitetura Religiosa / Capela 

Igreja de Nossa 

Senhora da Vila Velha 
Classificado 

MIP - Monumento de Interesse 

Público 
Arquitetura Religiosa / Capela 

Igreja matriz de 

Fronteira 
Classificado 

IIP - Imóvel de Interesse 

Público 
Arquitetura Religiosa / Igreja 

Pelourinho de 

Fronteira 
Classificado 

IIP - Imóvel de Interesse 

Público 
Arquitetura Civil / Pelourinho 

Igreja do Senhor do 

Mártir 
Classificado 

IIP - Imóvel de Interesse 

Público 
Arquitetura Religiosa / Igreja 

Terreiro da Batalha dos 

Atoleiros 
Em Vias de Classificação 

Em Vias de Classificação (com 

Despacho de Abertura) 
- 

Conjunto Edificado do 

Monte do Barrocal 
Classificado IM - Interesse Municipal - 

Torre do Relógio, 

Capela e Arco dos 

Santos 
Classificado 

CIP - Conjunto de Interesse 

Público 
- 

Solar dos Simas 

Cardoso 
Classificado 

MIP - Monumento de Interesse 

Público 
- 

CTT de Fronteira 
Procedimento encerrado / 

arquivado - sem proteção 

legal 

Não aplicável - 

Cadeia da Comarca de 

Fronteira 

Procedimento encerrado / 

arquivado - sem proteção 

legal 

Não aplicável - 

Igreja do Espírito 

Santo 
Procedimento caducado - sem 

proteção legal 
Não aplicável - 

Centro Histórico de 

Cabeço de Vide 
Em Vias de Classificação 

Em Vias de Classificação (com 

Despacho de Abertura) 
- 

Ponte da Ribeira 

Grande 
Procedimento caducado - sem 

proteção legal 
Não aplicável - 

Estação da CP de 

Fronteira 
Em Vias de Classificação 

Em Vias de Classificação para 

IM - Interesse... 
- 

Figura 24- Lista do património imóvel classificado ou em vias de classificação no concelho de Fronteira. Fonte: Direção Geral do Património Cultural. 

Dez. 2019 
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Para além do património classificado e em vias de classificação, devem ser identificados outros valores 

culturais presentes no concelho, como seja o património arqueológico, bem como outro património 

cultural e natural relevante, como é o caso da Paisagem. 

Neste contexto deverão ser identificados todos os vestígios de património arqueológico registados na 

base de dados da DGPC (Endovélico), sendo recomendável a elaboração de uma carta de Património 

Arqueológico. No que respeita à proteção, gestão e ordenamento da paisagem, deve ser tida em conta 

a Convenção do Conselho da Europa sobre a Paisagem – Decreto n. 24/2019, Diário da República n. 

190/2019, Série I de 2019-10-03 – que aprova o Protocolo de Alteração à Convenção Europeia da 

Paisagem feito em Estrasburgo, em 1 de agosto de 2016. 

A Câmara Municipal, desde que reconhecida a presença de valores com relevância cultural, e 

ilustrativos da identidade local, poderá proceder à classificação de elementos patrimoniais que 

considere relevantes, bem como imóveis com interesse municipal. 

O Plano Diretor Municipal delimita o espaço de Proteção das Termas de Cabeço de 

Vide, que inclui as Termas, a zona de captação de águas termais e uma faixa que se 

estende ao longo da Ribeira de Vide. Por ser um espaço de extrema importância para o município e 

para a região, o Regulamento obrigava à sujeição a Plano de Pormenor que abranja a área referida, que 

se encontra em elaboração. Por se tratar de uma zona de proteção de recursos hidrominerais, deverão 

estar fixados perímetros de modo a garantir a disponibilidade e características da água, bem com as 

condições para a sua exploração. Como já foi referido, o perímetro abrangerá três zonas: zona imediata, 

zona intermédia e zona alargada. 

 

5.4. Servidões e Restrições de Utilidade Pública ao Uso do Solo 

Nas últimas décadas foram surgindo novas conceções e preocupações com o uso do solo e foi alargada 

e atualizada a lista de Servidões e Restrições de Utilidade Pública, impostas pelas mais variadas razões 

e visando sempre a proteção de interesses coletivos, pelo que, no âmbito da revisão do PDM, deverão 

ser todas identificadas, devendo ser feito um levantamento rigoroso de todos os domínios que estas 

abrangem no município.  

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

A figura da REN foi criada em 1983, não tendo sido fácil durante todos estes anos, apesar dos esforços 

empreendidos nesse sentido, a sua regulamentação, em especial no que respeita à sua delimitação e 

aplicabilidade a nível local. 

A aplicação do regime da REN tem sido objeto de muitas críticas. A comunidade técnica, científica e 

política, bem como os promotores privados e a população em geral, têm manifestado a sua 

incompreensão, nomeadamente em relação às disposições de restrição à edificabilidade, que o mesmo 

impõe. Passados mais de 35 anos, e depois de muitas alterações no regime jurídico que a criou, surge 

o novo Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional: o Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto  
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(que Republica o Decreto-Lei nº. 166/2008, de 22 de Agosto) e as Orientações Estratégicas Nacionais 

e Regionais previstas neste mesmo regime - Portaria n.º 336/2019 de 26 de setembro. 

O concelho de Fronteira tem a REN aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 128/95 de 

8 de novembro, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 145/03, de 13 de setembro e 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/04, de 23 de julho. 

A informação da REN apresentada na Planta de Condicionantes do PDM em vigor segue as alterações 

decorrentes da Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2004 de 23 de julho, no entanto encontra-

se desatualizada face ao novo regime no que respeita às novas categorias de áreas integradas na REN, 

bem como à forma de delimitação destas, encontra-se em formato de imagem, com colagens e com 

péssima leitura que dificulta o trabalho de enquadramento por parte de quem queira enquadrar uma 

determinada área ou prédio no regime da REN. 

Assim, deverá ser elaborada uma proposta que defina as áreas a afetar à REN, de acordo com o novo 

Regime Jurídico e atendendo às Orientações Estratégicas Nacionais e Regionais previstas, pois é 

fundamental identificar e avaliar as componentes da REN que têm importância como recurso natural 

a preservar, tanto a nível nacional como regional e deverá ser feita a transposição e a sua aplicabilidade 

à escala local. Desta forma, deverão ser identificados os valores naturais que, na revisão do PDMF, 

terão que ser integrados na Planta de Condicionantes e no 

Regulamento. Esta proposta deverá ser realizada com cartografia atualizada e à mesma escala da 

cartografia utilizada na revisão do PDM. 

Ao longo do tempo de vigência do Plano foi pedido um regime de exceção da 

REN para a construção do observatório astronómico. A VALNOR, S.A. pediu que uns 

terrenos confinantes com o concelho de Avis fossem igualmente excluídos da REN para a construção 

de um aterro. Alguns particulares pediram autorizações de ocupação de solos da REN de modo a 

viabilizar construções/ampliações das suas habitações, nomeadamente na zona de Vale de Seda. 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) constitui uma restrição de utilidade pública, 

à qual se aplica um regime territorial especial, que estabelece um conjunto de condicionamentos à 

utilização não agrícola do solo, identificando quais as utilizações permitidas. O regime jurídico da 

RAN encontra-se previsto no Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, que procede à primeira 

alteração ao Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março. 

A RAN do concelho de Fronteira foi aprovada com a publicação da Portaria n.º 843/91, de 16 de agosto 

e faz parte integrante da Planta de Condicionantes do PDM em vigor. 

A RAN apresentada na Planta de Condicionantes do PDM em vigor segue as alterações decorrentes da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2004 de 23 de julho. Da mesma forma que a REN, 

encontra-se em formato de imagem, com colagens e com péssima leitura que dificulta o trabalho de 

enquadramento por parte de quem queira enquadrar uma determinada área ou prédio no regime da 

RAN. 
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Assim, deverá ser elaborada uma proposta que defina as áreas a afetar à RAN, de acordo com o Regime 

Jurídico em vigor, pois é fundamental identificar de forma clara e inequívoca e avaliar as componentes 

da RAN que têm incidência no território e que serão integradas na Planta de Condicionantes e no 

Regulamento da revisão do PDM, tendo sempre em consideração a escala de trabalho e a escala da 

cartografia utilizada na revisão do PDM. 

Rede Natura 2000 - ZPE de Monforte (PTZPE0051) 

Trata-se de uma zona identificada como importante para a conservação das aves estepárias, 

destacando-se a reprodução de abetarda (Otis tarda) e também a nidificação de sisão (Tetrax). 

A criação da Zona de Proteção Especial (ZPE) de Monforte ocorreu em 2008, no seguimento da 

publicação do Decreto Regulamentar n.º 6/2008, de 26 de fevereiro. Esta ZPE no total abrange 

1.887,25 ha, sendo que apenas 2,64 ha se encontram no concelho de Fronteira. 

6. Equipamentos Coletivos 
À data da elaboração do Plano Diretor Municipal vigente, o concelho de Fronteira detinha os seguintes 

equipamentos coletivos: 

 

Fronteira 

I. Equipamento Desportivo: 

• Complexo Desportivo Municipal de Fronteira – Parque Desportivo com amplos 

espaços verdes, dispondo de Campo de Futebol, Pavilhão Gimnodesportivo e 

Piscinas Cobertas com Bar. 

 

II. Equipamento de Apoio à 3ª idade: 

• Lar da 3ª idade de Fronteira 

• Equipamento Cultural e Recreativo: 

• Biblioteca Municipal de Fronteira 

 

III. Equipamento de Saúde: 

• Centro de Saúde de Fronteira 

 

IV. Equipamento de Apoio à Infância: 

• Jardim de Infância de Fronteira 

 

V. Equipamento Escolar: 

• Escola de Adultos 

• 2 Escolas Primárias 

• Escola Preparatória 

• Escola Secundária (colégio) 
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Cabeço de Vide 

I. Equipamento Desportivo: 

• Parque de Jogos de Cabeço de Vide 

 

II. Equipamento de Apoio à 3ª idade: 

• Lar do Centro de Dia da Nossa Senhora das Candeias 

 

III. Equipamento Cultural e Recreativo: 

• Grupo Desportivo Vidense 

 

IV. Equipamento de Saúde: 

• Centro de Saúde de Fronteira – Extensão de Cabeço de Vide 

 

V. Equipamento de Apoio à Infância: 

• Jardim de Infância de Cabeço de Vide 

 

VI. Equipamento Escolar: 

• Escola Primária de Cabeço de Vide 

 

 

Vale de Maceiras 

I. Equipamento Desportivo: 

• Campo de Futebol de Vale de Maceiras 

 

II. Equipamento Cultural e Recreativo: 

• Grupo Desportivo e Comunitário de Vale de Maceiras 

 

III. Equipamento de Saúde: 

• Centro de Saúde de Fronteira – Extensão de Vale de Maceiras 

 

IV. Equipamento Escolar: 

• Escola Primária de Vale de Maceiras 

• Escola de Adultos de Vale de Maceiras 

 

Vale de Seda 

 

I. Equipamento de Saúde: 

• Centro de Saúde de Fronteira – Extensão de Vale de Seda 

 

II. Equipamento Escolar: 



 

                                                                                                                                                                                                                                

45 

 

 

• Escola Primária de Vale de Seda 

 

Ao longo dos últimos anos, surgiram vários equipamentos novos ou foi feita a reabilitação dos já 

existentes. O investimento foi predominantemente público, tendo sido registados poucos equipamentos 

novos de investimento privado. Seguidamente, estão listadas as obras que ocorreram durante o tempo 

de vigência do PDM: 

Fronteira 

• Construção das Piscinas da Praia Fluvial da Ribeira Grande; 

• Construção da Escola E.B.I. de Fronteira; 

• Terródromo de Fronteira (cuja pista constou na alteração de âmbito limitado ao PDM em vigor); 

• Remodelação da Biblioteca Municipal de Fronteira; 

• Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho; 

• Construção do Observatório Astronómico; 

• Centro Ecoturístico e Ambiental da Ribeira Grande - que abrange as Piscinas da Praia Fluvial e o 

Observatório Astronómico referidos anteriormente, e ainda um Clube Náutico, um Campo de Futebol 

de Praia, um Parque de Merendas e a recuperação dos Moinhos. Este projeto não se encontra finalizado 

pretendendo-se ainda dotar a zona de um Parque de Campismo; 

• Adaptação de um Edifício na Praça do Município para serviços municipais –Divisão de Obras; 

• Centro de Desenvolvimento Sustentável e Formação Cinegética – Recinto de Feiras Transfronteiriças 

– passou para domínio exclusivo da associação; 

• Requalificação do Complexo Desportivo de Fronteira – arranjos exteriores do Campo de Futebol, 

Construção de Pista de Atletismo; 

• Reabilitação do Picadeiro Coberto e Zona Envolvente; 

• Conceção e Construção do C.A.C.E. (Centro de Apoio à Criação de Empresas); 

• Adaptação de uma antiga fábrica de confeções a Quartel de Bombeiros; 

• Recuperação do Arquivo Municipal; 

• Centro Cultural de Fronteira – promotor: Santa Casa da Misericórdia; 

• Centro de Interpretação da Batalha dos Atoleiros; 

• Recuperação da Antiga Estação dos Caminhos-de-ferro de Fronteira; 

• Mercado municipal de Fronteira. 

 

Cabeço de Vide 

• Ampliação do Cemitério de Cabeço de Vide; 
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• Novo Balneário Termal das Termas da Sulfúrea; 

• Projeto de Enquadramento Paisagístico da Barbacã; 

• Complexo Turístico da Antiga Estação dos Caminhos-de-ferro de Cabeço de Vide; 

• Mercado de Cabeço de Vide; 

• Intervenção na Escola Primária de Cabeço de Vide; 

• Remodelação da Creche de Cabeço de Vide; 

• Construção do Centro de Artes e Ofícios Tradicionais; 

• Reabilitação e Reconversão da Igreja do Carmo em Espaço Multiusos; 

• Reabilitação da Torre do Relógio e Antiga Prisão; 

• Restauro da Capela dos Mártires. 

 

Vale de Maceiras 

• Construção de um Polidesportivo; 

• Construção de um Centro Cultural Polivalente. 

 

Vale de Seda 

• Centro Sócio-Cultural de Vale de Seda; 

• Reconversão da antiga escola primária. 

 

De facto, houve ao longo destes anos uma forte aposta na promoção de atividades culturais, desportivas 

e recreativas de dimensão regional, nacional e internacional que levou o município a investir numa 

série de equipamentos. Pelo que importa que a sua caraterização seja efetuada de acordo com os 

requisitos exigidos de funcionamento, sus eventual reabilitação e/ou requalificação, nomeadamente de 

segurança, eficiência energética e acessibilidades. 

 

7. Acessibilidade e Rede Viária 
Rede Ferroviária 

A rede ferroviária (Ramal Portalegre - Estremoz), já se encontrava desativada. Na altura, foi apontado 

como de grande importância a proteção de todas as suas infraestruturas, nomeadamente a plataforma 

da via e respetivas obras de arte, bem como os conjuntos arquitetónicos que constituem as estações 

ferroviárias, dado poderem vir a constituir importantes polos de atracão turística. A Estação de 

Caminhos-de-Ferro de Cabeço de Vide foi transformada na Estalagem Rainha Dona 

Leonor, acontecendo o mesmo na Estação de Fronteira, que foi adaptada à Escola de Artes e tradições 

de Fronteira, onde se inclui uma unidade de alojamento. 
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Rede Viária 

À data da elaboração do Plano Diretor Municipal em vigor, a rede viária municipal era constituída por 

Estradas Nacionais, Estradas Municipais, Caminhos Municipais e Caminhos Vicinais. 

Rede Nacional 

No concelho de Fronteira apenas se verificava a existência de vias com a classificação de Itinerários 

Complementares – Outras Estradas. A Rede Complementar era assim constituída, no concelho, pelas 

Estradas Nacionais, que apresentavam, na altura, uma extensão de 39km: 

 

• EN 243 Ribeira de Lupe (Avis - Monforte), numa extensão de 17km dentro do concelho; 

• EN 245 limites do concelho (Alpalhão – Estremoz), numa extensão de 15km dentro do concelho; 

• EN 369 limites do concelho (Alter do Chão – Monforte), numa extensão de 7km. 

Com a desclassificação parcial, a EN 369 passou para domínio municipal, passando a designar-se por 

Ex EN 369. Assim, a rede nacional passou a ter uma extensão de 32Km. 

Rede Municipal 

A rede municipal classifica-se em Estradas e Caminhos Municipais e, na década 

de noventa, encontrava-se bastante degradada e previa-se a necessidade de grandes 

investimentos. A rede tinha a composição expressa na figura 25. A rede municipal tinha uma extensão 

de 55655m sendo 19220m em Caminhos Municipais e 36435m em Estradas Municipais. 

 

 

Figura 25. Rede Municipal na década de noventa; Fonte: Serviços Municipais 
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Caminhos Vicinais 

Trata-se de caminhos de utilização tradicional tendo sido cartografados, à data 

da elaboração do PDM, os que por reconhecimento local se apresentavam com sinais 

evidentes de utilização e de alguma importância na estrutura da rede. 

Ao longo do tempo de vigência do PDM a rede viária foi contemplada com: 

• Pavimentação da Estrada Municipal 1175 entre Vale de Seda e o cruzamento do Monte Seco; 

• Beneficiação da antiga EN369 – Repavimentação; 

• Estrada de ligação entre a Rua do Cemitério e a ETAR - Pavimentação de um caminho agrícola; 

• Construção da Rotunda de São Pedro (saída para Monforte); 

• Construção das Acessibilidades à Herdade Dona Maria; 

• Caminho Municipal 1075 - Pavimentação Betuminosa/Beneficiação e repavimentação; 

• Ligação entre o CM 1081 e a Estação da CP de Cabeço de Vide – Pavimentação da ligação; 

• Caminho Municipal 1081 - Beneficiação entre Fronteira e Cabeço de Vide. Alargamento e 

Repavimentação, continuando a verificar-se o constrangimento da travessia da ribeira; 

• Pavimentação do acesso ao Observatório Astronómico da Ribeira Grande; 

• Pavimentação do caminho agrícola entre S. Saturnino e CM 1081-2; 

• Repavimentação da EM 504-2; 

• Repavimentação do CM 1168; 

• Repavimentação da EM 504; 

• Repavimentação da EM 540; 

 

Assim, a rede viária municipal atual é constituída da seguinte forma: 

Total da Rede Viária municipal: 72345m 

Caminhos Municipais (CM): 19220m 

Estradas Municipais (EM): 36435m 

Ex EN369: 7000m 

Caminho Agrícola entre S. Saturnino e o CM 1081-2: 9690m 

 

A Ex EN369 e o Caminho Agrícola entre S. Saturnino e o CM 1081-2 fazem parte da rede viária 

municipal, contudo ainda estão em processo de classificação para atribuição de designação (CM OU 

EM). 
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Verifica-se então que no concelho de Fronteira a Rede viária Nacional teve uma diminuição de 7000m, 

enquanto a Rede viária Municipal teve um aumento de 16690m. 

 

8. Infraestruturas 

 

Abastecimento de Água 

Na década de 90, os aglomerados urbanos do concelho de Fronteira encontravam-se todos servidos de 

abastecimento de água ao domicílio, por sistemas individualizados, dadas as características de 

concentração demográfica e distância geográfica dos diversos sistemas, que garantem o normal 

abastecimento das populações, tanto no aspeto de produção das captações, poder de transporte das 

adutoras e capacidade de armazenamento. 

Na época, considerava-se que os investimentos a efetuar deveriam desenvolver-se ao nível dos reforços 

das captações, uma vez que todos os abastecimentos de água eram garantidos por captações 

subterrâneas, de exploração permanente, com o consequente abaixamento de níveis freáticos, situação 

que é prejudicada pelos anos de seca. O Relatório Físico afirmava que deveriam ser desenvolvidas 

pesquisas hidrológicas, avaliadoras das reservas subterrâneas e caso estas indiciassem pouca 

capacidade, que fossem desenvolvidos estudos para a criação de reservas à superfície com capacidade 

para o normal abastecimento das populações. Foi também apontada a necessidade de remodelação dos 

equipamentos eletromecânicos porque, na sua maioria, já tinham sido ultrapassados os seus tempos 

normais de serviço. 

Ao longo dos primeiros anos de vigência do PDM foram feitas melhorias no sistema de abastecimento 

de águas, através da abertura de novos furos, melhoramento de condutas adutoras e substituição de 

elementos eletromecânicos deficientes. Posteriormente, a Câmara integrou o sistema da empresa  

 

Águas do Norte Alentejano (AdNA) e, a partir de 2009, o concelho passou a ser abastecido pela 

barragem de Povoa e Meadas, não existindo assim necessidade de fazer mais captações a partir dessa 

data. 

O sistema do aglomerado urbano de Fronteira tinha origem em três captações de águas subterrâneas, 

constituídas por um poço e dois furos. A água era captada e conduzida por bombagem a um reservatório 

elevado, com 350m3 de capacidade a partir do qual se desenvolvia a distribuição domiciliária. Na altura 

concluiu-se que era necessário procurar novas captações de reserva, dado que os estudos hidrológicos 

poderiam apontar para a construção de uma captação à superfície, a criação de um reservatório 

intermédio entre as captações, bem como a remodelação dos sistemas eletromecânicos de serviço. 

Dado o período útil de funcionamento da rede de distribuição já tinha sido ultrapassado, era premente 

a sua substituição parcial. O sistema do aglomerado urbano de Fronteira foi então reforçado através da 

construção de um reservatório intermédio junto à Igreja da Nossa Senhora da Vila Velha e foram feitas 

mais três captações para rega da zona desportiva e abastecimento da zona industrial de Fronteira. 
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O sistema de Cabeço de Vide funcionava com base em dois furos, a partir dos 

quais a água era conduzida por bombagem para um reservatório intermédio designado de R1. Com 

base neste reservatório, era garantido o abastecimento gravítico à zona baixa da povoação e por 

bombagem ao reservatório R2, que garantia o abastecimento à zona alta (castelo). Na altura, 

apresentava bom funcionamento mas salientava-se a necessidade de procurar captações de reserva e 

remodelação geral dos equipamentos de bombagem e respetivos órgãos hidráulicos e troços da rede de 

distribuição. O sistema de Cabeço de Vide foi beneficiado com a construção de mais um reservatório 

intermédio junto ao R1 e foram feitos mais dois furos. 

No sistema de Vale de Maceiras, tal como no anterior, o abastecimento era 

garantido por dois furos, a partir dos quais a água captada era conduzida por bombagem a um 

reservatório de regularização, com 50m3 de capacidade, a partir do qual se efetuava a distribuição para 

a rede. O sistema funcionava sem problemas, foram realizados investimentos ao nível dos 

equipamentos e procura de uma captação de reserva, pelo que durante o tempo de vigência do PDM 

em vigor as questões apontadas para o sistema de Vale de Maceiras foram resolvidas. 

O sistema de Vale de Seda era constituído por um furo a partir do qual a água era 

bombada para um reservatório de regularização. Dada a pouca altura manométrica 

disponível e a fraca produção da captação, a conduta elevatória funcionava em by-pass coma adutora 

à rede de distribuição. O sistema funcionava com pouca fiabilidade, sendo urgente a procura de novas 

captações, a construção de um reservatório apoiado com 50m3 de capacidade e a montagem de um 

sistema de hidrocompensação que garantisse alturas manométricas convenientes ao funcionamento da 

rede de distribuição. Entretanto, este sistema foi dotado de mais um furo. 

 

Saneamento Básico e Esgotos 

À data da elaboração do PDM, todos os aglomerados urbanos de Fronteira se encontravam servidos 

de redes de drenagem de esgotos em funcionamento em condições razoáveis. Contudo, os sistemas de 

tratamento dos respetivos efluentes eram inexistentes, como era o caso de Fronteira e Cabeço de Vide, 

ou estavam extremamente degradados, como era o caso de Vale de Maceiras e Vale de Seda. Foi 

apontada uma remodelação geral indispensável. O Relatório Físico apontava ainda a necessidade de 

se proceder à remodelação de grande parte das redes de drenagem de esgotos de Fronteira e Cabeço 

de Vide, dado o seu avançado estado de degradação, motivados por muitos anos de funcionamento 

com a consequente perda de estanquidade dos coletores. A remodelação dos sistemas de drenagem 

supracitados deveria ser desenvolvida em paralelo com a distribuição domiciliária de água, dos 

arruamentos a definir em projetos de especialidade. 
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Durante os trabalhos de elaboração do PDMF agora em vigor, foi definida a localização da ETAR de 

Cabeço de Vide, sendo feitas também propostas para a localização da ETAR que deveria servir a zona 

das Termas de Cabeço de Vide mas esta não foi executada. Foi então construída a ETAR de Cabeço de  

 

Vide em sistema de lagunagem e feita uma rede de recolha e bombagem de afluentes da zona das 

Termas para a referida ETAR, bem como da zona industrial. 

Quanto ao tratamento das águas residuais do sistema de esgotos de Fronteira, foi proposta a instalação 

de uma ETAR junto à ribeira de Matinca na zona da Horta do Pêro Gomes. A construção de uma única 

Estação de Tratamento foi considerada como a solução tecnicamente mais correta e que menores riscos 

de contaminação de aquíferos acarretava, embora também se tenha considerado que seria necessário 

instalar pontualmente estações de bombagem para os esgotos das pequenas bacias que se encontravam 

fora da bacia drenante da linha de água em que se propunha a 

instalação da ETAR. Ao longo do tempo de vigência do PDM foi construída a estação de tratamento 

de águas residuais de Fronteira, no sítio anteriormente apontado, em sistema de leitos percoladores, 

bem como quatro estações elevatórias. 

O  tratamento de águas residuais de Vale de Seda,  é garantido por uma ETAR compacta. 

O tratamento de águas residuais de Vale de Maceiras,  é garantido por uma ETAR . 

A nível da rede de águas e esgotos, foram feitas beneficiações e infraestruturadas zonas de expansão, 

podendo-se afirmar que o concelho se encontra infraestruturado praticamente a 100%. 

 

Resíduos Sólidos 

A recolha dos resíduos sólidos urbanos cobre a totalidade dos aglomerados urbanos do concelho. Na 

década de 90 a recolha era efetuada através de contentores metálicos com 800 litros de capacidade, 

distribuídos de forma geral no centro geográfico de quarteirões, com recolha efetuada por camião com 

caixa de compressão de 9m3, que se mantém atualmente inalterado. Os resíduos sólidos produzidos 

eram então depositados num aterro intermunicipal, que não tinha funcionamento efetivo, apontando-

se como alvo dos investimentos a este nível, a ativação do aterro sanitário e a criação de uma central 

de lavagem de contentores. Uma vez que a localização do aterro se encontrava significativamente 

afastada do ponto de recolha, foram aconselhados estudos técnico-económicos para a viabilidade da 

criação de um aterro para utilização exclusiva do concelho de Fronteira. Esta ideia acabou por ser 

abandonada e o aterro existente foi selado e foi criado, na mesma zona, um aterro intermunicipal 

devidamente estruturado, explorado pela VALNOR, S.A.. 

Foi também instalada uma rede de Ecopontos gerida e explorada pela VALNOR (colocação dos pontos 

de recolha e tratamento). 
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Abastecimento de Gás Natural  

O concelho de Fronteira ainda não é dotado de uma rede de distribuição de gás natural porque as 

concessionárias ainda não entenderam a viabilidade, nem tão pouco está previsto num futuro próximo. 

No entanto, existem pequenos focos de abastecimento de gás propano promovidos por particulares 

para privados. 

Conclui-se: que existiu uma evolução dos sistemas de abastecimento de água, saneamento e recolha 

de resíduos. No entanto a RPDMF deverá georreferenciar toda a rede e sua monitorização, bem como 

uma avaliação do funcionamento dos respetivos sistemas, de acordo com as normas da Entidade 

Reguladora e os objetivos do PENSAAR 2030. Os desafios colocados pela economia circular e a 

necessidade de aplicação dos quatro R- Reduzir, Recuperar, Reutilizar e Reciclar, bem como do ciclo 

da água, para a disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos, devem ser considerados estratégicos 

para atingir os objetivos de sustentabilidade face às competências dos municípios neste setor. 

9. Estrutura Ecológica Municipal 

A Estrutura Ecológica Municipal (EEM) “é constituída pelo conjunto de áreas que, em virtude das suas 

características biofísicas, culturais ou paisagísticas, da sua continuidade ecológica e do seu 

ordenamento, têm por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, 

conservação e valorização ambiental e paisagística dos espaços rústicos e urbanos”, de acordo com a 

legislação em vigor (Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto). A estrutura ecológica 

municipal incide nas diversas categorias de solo rústico e de solo urbano com um regime de uso do 

solo adequado às suas características e utilizações, não constituindo uma categoria de uso do solo 

autónoma. 

A EEM deverá ser identificada e delimitada no PDM em coerência com a Estrutura Regional de 

Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) definida no Plano Regional de Ordenamento do Território 

do Alentejo (PROTA). 

O PDM em vigor não contempla esta figura, pelo que deverá ser identificada na revisão do plano, de 

modo a estabelecer os parâmetros e as condições de ocupação e de utilização do solo, assegurando a 

compatibilização das funções de proteção, regulação e enquadramento com os usos produtivos, o 

recreio e lazer, e o bem-estar das populações. 

10. Instrumentos de Gestão Territorial com Incidência no Território 

O RJIGT alerta que o processo de elaboração e revisão do PDM deve apresentar conformidade ou 

compatibilidade com os programas territoriais existentes. Assim, deve ser feita a articulação do PDM 
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com os Instrumentos de Gestão Territorial de hierarquia superior que se encontram em vigor no 

concelho de Fronteira. 

Na figura 25 encontram-se listados os instrumentos de gestão territorial de hierarquia superior em vigor 

no concelho de Fronteira, que constam na base de dados do SNIT. 

 

 

Instrumento Designação Dinâmica Publicação D.R. Data D.R. Número D.R. 

PNPOT 

PROGRAMA NACIONAL 

DA POLÍTCA DE 

ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO 

REVISÃO LEI 99/2019 5/9/2019 170 IS 

PNA 
PLANO NACIONAL DA 
ÁGUA 

REVISÃO DL 76/2016 9/11/2016 215 IS 

PROT ALENTEJO - PROTA 

1ª 

RETIFICAÇÃO 

DECL RECT 30-

A/2010 
1/10/2010 192 IS 

1ª PUBLICAÇÃO RCM 53/2010 2/8/2010 148 IS 

PROF ALENTEJO (PROF ALT) REVISÃO PORT 54/2019 11/2/2019 29 IS 

PRN 
PLANO RODOVIÁRIO 

NACIONAL 

2ª ALTERAÇÃO DL 182/2003 16/8/2003 188 IS-A 

1ª ALTERAÇÃO LEI 98/99 26/7/1999 172 IS-A 

1ª 

RETIFICAÇÃO 
DECL RECT 19-D/98 31/10/1998 252 IS-A 

2ª REVISÃO DL 222/98 17/7/1998 163 IS-A 

PGRH 

PLANO DE GESTÃO DA 
REGIÃO HIDROGRÁFICA 

DO TEJO E RIBEIRAS 

OESTE (RH5) 

1ª 
RETIFICAÇÃO 

DECL RET 22-B/2016 18/11/2016 222 IS 

1ª PUBLICAÇÃO RCM 52/2016 20/9/2016 181 IS 

Figura 25. Instrumentos de Gestão Territorial de Hierarquia Superior em vigor no Concelho de Fronteira. Fonte: Direção-Geral do Território. SNIT. 

Dez. 2019 

 

Para além destes há ainda a referir o Plano Setorial da Rede Natura 2000 – PSRN2000 (Resolução do 

Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de julho); 

 

Instrumentos de Gestão Territorial de Âmbito Municipal 

A nível municipal, quando o PDM em vigor foi realizado, existiam os seguintes Planos Municipais de 

Ordenamento do Território: 

• Plano Geral de Urbanização de Fronteira; 

• Plano de Pormenor da Parcela de Terreno junto à Escola Primária de Fronteira - Declaração da DGOT, 

DR 133 - II Série, 09-06-1992; 

• Plano de Pormenor de Lar da Terceira Idade de Fronteira - Declaração da DGOT, DR 188 - II Série, 

16-08-1988. 

O primeiro foi revogado pelo PDM em vigor enquanto os outros dois, por lapso não foram. Pretende-

se que, no âmbito da revisão, por já não se aplicarem, se revoguem os documentos.    
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Não obstante o disposto para as Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, ao abrigo do RJIGT e 

enquadrados pelo PDM em vigor, foram criados outros Planos de Pormenor: 

 

• Plano de Pormenor de Dona Maria (aprovado AM, Declaração n.º48/2004 - 2ª série- da DGOTDU, 

DR 58 - II Série, 09-03-2004 e alterado pelo Edital nº 1284/2008, DR nº245, 2ª série de 19-12-2008)  

– Legisla a ocupação do solo em  557 ha de área localizada a sudoeste de Cabeço de Vide para 

implementação do conjunto turístico de grande importância estratégica para o concelho. 

• Plano de Pormenor do Núcleo Histórico de Cabeço de Vide (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

57/2004); 

• Plano de Pormenor do Núcleo Histórico de Fronteira (aprovado AM, Declaração nº 124/2005, DR 

97 - II Série, 19-05-2005) – Tem por objetivo estabelecer regras e orientações às quais devem obedecer 

a ocupação, uso e transformação do solo, estabelecendo categorias de proteção de modo a salvaguardar 

a identidade histórica, arqueológica, morfológica, urbanística e arquitetónica da 

sede de concelho. 

• Plano de Pormenor Intervenção em Espaço Rural da Tapada do Pego em Cabeço de Vide (Edital n.º 

573/2012, Diário da República n.º 120/2012, Série II de 2012-06-22), que confina com o perímetro 

urbano. 

Além dos Planos supracitados, encontra-se em elaboração o Plano de Pormenor do Monte Seco que 

confina com o PP de Dona Maria, também com uma forte componente turística. 

A figura  que se segue identifica os instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal em vigor no 

concelho de Fronteira, que constam na base de dados do SNIT à data de revisão do PDM, incluindo o 

PDM em vigor com as respetivas alterações. 
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Instrumento Designação Dinâmica Publicação D.R. Data D.R. Número D.R. 

PP 

A SUDOESTE DE 

CABEÇO DE VIDE, 
CONCELHO DE 

FRONTEIRA 

1ª 

RETIFICAÇÃO 
EDITAL 961/2009 9/9/2009 175 IIS 

1ª PUBLICAÇÃO EDITAL 144/2009 4/2/2009 24 IIS 

PP 
D. MARIA - CABEÇO DE 

VIDE 

1ª ALTERAÇÃO EDITAL 1284/2008 19/12/2008 245 IIS 

1ª PUBLICAÇÃO DECL 48/2004 9/3/2004 58 IIS 

PP 

INTERVENÇÃO EM 

ESPAÇO RURAL DA 

TAPADA DO PEGO EM 

CABEÇO DE VIDE 

1ª PUBLICAÇÃO EDITAL 573/2012 22/6/2012 120 IIS 

PP 
NÚCLEO HISTÓRICO DE 

CABEÇO DE VIDE 
1ª PUBLICAÇÃO RCM 57/2004 28/4/2004 100 IS-B 

PP 
NÚCLEO HISTÓRICO DE 

FRONTEIRA 
1ª PUBLICAÇÃO DECL 124/2005 19/5/2005 97 IIS 

PP 

UMA PARCELA DE 

TERRENO JUNTO À 

ESCOLA PRIMÁRIA DE 

FRONTEIRA 

1ª PUBLICAÇÃO DECL 7-4-92 9/6/1992 133 IIS 

PDM FRONTEIRA 

4ª ALTERAÇÃO 

POR 

ADAPTAÇÃO 

AVISO 20170/2010 11/10/2010 198 IIS 

3ª ALTERAÇÃO RCM 107/2004 23/7/2004 172 IS-B 

2ª ALTERAÇÃO 

REGIME 

SIMPLIFICADO 

DECL 326/2002 29/10/2002 250 IIS 

1ª ALTERAÇÃO 

DE PORMENOR 
DECL 319/99 30/9/1999 229 IIS 

1ª PUBLICAÇÃO RCM 27/95 30/3/1995 76 IS-B 

Figura 27. Instrumentos de Gestão Territorial de âmbito municipal em vigor no Concelho de Fronteira. Fonte: Direção-Geral do Território. SNIT. Dez. 

2019 

 

11. Termos de Referência 

Em conformidade com a legislação dos instrumentos de Gestão Territorial, nomeadamente o Decreto-

Lei n.º 80/2015, de 14 de maio e a Portaria nº. 277/2015, de 10 de setembro, a Câmara Municipal de 

Fronteira entendeu desencadear o processo de conclusão  da revisão do Plano Diretor Municipal de 

Fronteira.  Neste contexto surge a presente fundamentação, justificando a necessidade de reiniciar o 

processo  de revisão do Plano, procedendo à atualização dos termos de referência.  A Câmara 

Municipal de Fronteira pretende, então, desencadear o reinício do processo de revisão por considerar 

necessária, e premente, a supressão de deficiências e a agilização da gestão do Plano, de modo a 

garantir um ordenamento do território mais adequado à realidade atual do concelho e da região onde 

se insere. As questões a tratar no âmbito da revisão serão identificadas nesta fundamentação para que 

possam ser executados os objetivos da revisão do Plano e a sua conclusão.   

11.1. Objetivos 

Os critérios orientadores da Revisão do PDM de Fronteira apontam no sentido de se evoluir para um 

desenvolvimento sustentável. 
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A reflexão produzida, nos últimos anos, sobre esta matéria, tem, no entanto, permitido introduzir novas 

preocupações relativamente a uma maior qualidade urbana e a definir modelos/padrões (e afinar 

critérios) de atuação que se têm vindo a “interiorizar” progressivamente junto dos técnicos e políticos 

(e até de alguns promotores privados).  

O conceito de sustentabilidade tem implícito um “compromisso de solidariedade com as gerações do 

futuro”. Desenvolver no presente assegurando as condições de qualidade de vida no futuro pressupõe 

uma estratégia integrada entre os três subsistemas que integram o “Sistema Territorial e Urbano” - o 

subsistema Económico, o subsistema Sociocultural e o subsistema Ambiental. 

Tal implica que desde as etapas de desenvolvimento programático da revisão do PDM, até à sua 

implementação, se avalie em que medida o Concelho se encontra preparada para dar resposta aos seus 

objetivos. 

 

Objetivo 1- Subsistema Económico . Os parâmetros de avaliação do subsistema económico 

relacionam-se com o confronto entre o Concelho – enquanto suporte espacial de funções e de meios 

infraestruturais geradores de sinergias catalisadoras de desenvolvimento – e o Sistema Económico – 

empresas e organizações empresariais, políticas sectoriais e regionais de desenvolvimento económico, 

recursos humanos, tecnológicos e mercados –como base económica de suporte do desenvolvimento. 

Trata-se, em suma, de avaliar, em que medida a Concelho se encontra preparada para dar resposta às 

exigências do Sistema Económico. 

 

Objetivo 2 - Subsistema Ambiental: Os parâmetros de avaliação do subsistema ambiental 

relacionam-se com relação entre o suporte espacial da actividade humana geradora de impactes no 

sistema biofísico e os serviços dos ecossistemas a preservar, com particular relevância para o ciclo da 

água e o solo.  Trata-se, em suma, de avaliar, em que medida a Concelho se encontra preparada para 

dar resposta às exigências ambientais como a descarbonização e da sustentabilidade energética. 

 

Objetivo 3 - Subsistema, Sociocultural. Os parâmetros de avaliação do subsistema sociocultural 

relacionam-se com a organização territorial: 

– Enquanto espaço de concentração de funções, equipamentos, estruturas organizativas e espaços 

dinamizadores da integração e valorização sociocultural das comunidades e sua participação no 

processo de desenvolvimento e de governança como base de suporte do desenvolvimento. Trata-se, 

em suma, de avaliar, em que medida a Concelho se encontra preparado para dar resposta às exigências 

das dinâmicas socioculturais, com forte presença identitária e necessidade de capacitação dos seus 

atores. 

Os  Critérios Gerais de Sustentabilidade estão sintetizados no quadro seguinte. 
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A Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo - 

Lei nº. 31/2014, de 30 de maio, veio colmatar várias carências a nível dos princípios gerais e do 

dever de ordenar o território. A revisão do PDM de Fronteira, tem assim como objetivo primordial, 

corrigir os erros verificados no Plano vigente, atualizar novas situações e aplicar novas estratégias 

e prospetivas, criando assim as condições necessárias para a adaptação deste concelho as novas 

exigências das próximas gerações, colocando-o em igualdade de oportunidades com as restantes 

regiões. Este é sem dúvida um instrumento que importa rever, sem o qual o desenvolvimento do 

concelho, ficará para sempre comprometido, contribuindo assim para o alastramento da 

problemática relacionada com o despovoamento do concelho, sendo essa sim uma fatura pesada, 

que sem lugar a duvidas, será cobrada às populações rurais e sentida pela desigualdade de 

oportunidades que se verifica atualmente. 

De acordo com os pressupostos identificados deverá o PDMF ter como objetivos:  

• Compatibilização e articulação do Plano com outros instrumentos de planeamento; 

▪ Adaptação do Plano a nova legislação nos diversos temas que o contem; 

▪ Solucionar os problemas de incompatibilidade existentes entre os espaços definidos nas Plantas 

de Ordenamento, Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional (incluindo a sua 

atualização de acordo com a legislação em vigor); 

▪ Criação de cartografia temática a partir de cartografia de base oficial e/ou homologada, em formato 

vetorial, no sistema de georreferência PTTM06/ ETRS89, que satisfaça os requisitos de exatidão 

posicional e conforme as especificações dadas no Decreto-Lei n.º 130/2019 de 30 de agosto; 

▪ Elaborar um instrumento de planeamento capaz de coordenar e orientar as fortes dinâmicas 

urbanísticas existentes para um desenvolvimento do território sustentável e corretamente ordenado, 

estabelecendo os princípios-básicos de ordenamento referentes aos vários sectores; 

▪ Salvaguardar os locais de maior sensibilidade ecológica e interesse paisagístico;  

▪ Redefinição dos perímetros urbanos, face à situação existente, visando a definição do sistema urbano 

municipal; 

▪ Elaborar um Regulamento coerente e objetivo, de forma a possibilitar o ordenamento do território 

desejado e uma correta gestão urbanística municipal; 

▪ Elaborar um documento que possa contribuir para o desenvolvimento sustentado da região, com base 

num plano estratégico e plano de ação flexível e adequado aos contextos de mudança, que permita 

tornar o território de Fronteira resiliente; 

▪ Inverter a tendência verificada nos últimos anos, no que diz respeito ao despovoamento e aumento 

dos níveis de envelhecimento da população.  

Face ao exposto, no presente relatório foram elaborados os termos de referência que têm os seguintes 

objetivos: 
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: 

• Da clarificação dos conceitos e parâmetros urbanísticos, bem como, dos indicadores de 

ocupação do solo; 

• Da classificação e qualificação do solo, em harmonia com a definição de uma estratégia / 

modelo de estruturação do território municipal compatível com os novos desafios que se 

colocam- Modelo Territorial; 

• Atender á nova classificação se solo rural em solo rústico e proceder à sua qualificação, 

atendendo aos investimentos no setor agrícola, ao sistema agro silvo pastoril, às áreas de risco 

de incêndio e de proteção dos serviços dos ecossistemas, nomeadamente aquíferos, ribeiras e 

linhas de água, considerando o aumento das necessidades de rega e as condições 

edafoclimáticas adversas; 

• Do ajustamento da programação dos equipamentos públicos à rede urbana complementar; 

• Da programação das áreas de acolhimento de atividades económicas, nomeadamente da zona 

industrial existente na sede de concelho – definindo a tipologia de lotes, criando regras urbano-

industriais, e equipamentos de apoio, adequados ao universo de solicitações que se 

perspetivam, de forma a atingir um maior dinamismo económico; 

• Da programação das áreas de acolhimento de empreendimentos turísticos e de Equipamentos 

sustentados; 

• Da valorização do património – natural, cultural e construído –, à luz de conceitos inovadores 

de desenvolvimento e da nova legislação entretanto publicada; 

• Da necessidade de proceder a reajustamentos dos Perímetros Urbanos dos Aglomerados – 

nomeadamente da sede de concelho e freguesia de Cabeço de Vide – dando resposta às 

necessidades locais através da opção por modelos mais ajustados e que viabilizem o 

desenvolvimento económico; 

• Da avaliação dos planos de pormenor em vigor, nomeadamente os de salvaguarda do Centro 

Histórico de Fronteira e de Cabeço de Vide e sua adequação com os novos instrumentos de 

planeamento e gestão destes espaços urbanos ARU. 

 

11.2. Metodologia 

A metodologia utilizada pressupõe a constituição de um grupo de trabalho composto por uma equipa 

multidisciplinar para concretizar o processo de planeamento e ordenamento do território considerando 

os constrangimentos dos territórios de baixa densidade. 

Este processo envolve todos os serviços e unidades orgânicas do Município com particular destaque 

para a unidade técnica operacional, sendo afetos todos os técnicos com responsabilidades nas áreas 

identificadas. Para colmatar as carências de técnicos em áreas específicas a identificar deverá o 

Município proceder à sua contratação externa, nomeadamente: 
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• Cartografia 

• REN, RAN e Estrutura Ecológica Municipal 

• Relatório Ambiental. 

Deverá ser considerado os documentos, já elaborados, como a caracterização e diagnóstico e o relatório 

proposta, mas devidamente atualizados de acordo com a revisão técnica efetuada e que se junta em 

anexo. 

De acordo com o artigo 97 º do RJIT, alterado pelo Decreto-Lei n.º 25/2021 de 29 de março, o conte-

údo documental do PDM é constituído por: 

“a) Regulamento; 

b) Planta de ordenamento, que representa o modelo de organização espacial do território municipal, 

de acordo com os sistemas estruturantes e a classificação e qualificação dos solos, as unidades ope-

rativas de planeamento e gestão definidas e, ainda, a delimitação das zonas de proteção e de salva-

guarda dos recursos e valores naturais; 

c) Planta de condicionantes que identifica as servidões administrativas e as restrições de utilidade 

pública em vigor que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de 

aproveitamento. 

2 — O plano diretor municipal é acompanhado por: 

a) Relatório, que explicita a estratégia e modelo de desenvolvimento local, nomeadamente os objetivos 

estratégicos e as opções de base territorial adotadas para o modelo de organização espacial, bem 

como a respetiva fundamentação técnica, suportada na avaliação das condições ambientais, econó-

micas, sociais e culturais para a sua execução; 

b) Relatório ambiental, no qual se identificam, descrevem e avaliam os eventuais efeitos significativos 

no ambiente resultantes da aplicação do plano e as alternativas razoáveis, tendo em conta os objetivos 

e o âmbito de aplicação territorial respetivos; 

c) Programa de execução, contendo, designadamente, as disposições sobre a execução das interven-

ções prioritárias do Estado e do município, previstas a curto e médio prazo, e o enquadramento das 

intervenções do Estado e as intervenções municipais previstas a longo prazo; 

d) Plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica e financeira. 

3 — O plano diretor municipal é, ainda, acompanhado pelos seguintes elementos complementares: 

a) Planta de enquadramento regional, elaborada a escala inferior à do plano diretor municipal, com 

indicação dos centros urbanos mais importantes, principais vias de comunicação, infraestruturas re-

levantes e grandes equipamentos que sirvam o município e indicação dos demais programas e planos 

territoriais em vigor para a área do município; 

b) Planta da situação existente com a ocupação do solo à data da deliberação que determina a ela-

boração do plano; 

c) Planta e relatório com a indicação dos alvarás de licença e dos títulos de comunicação prévia de 

operações urbanísticas emitidos, bem como das informações prévias favoráveis em vigor ou declara-

ção comprovativa da inexistência dos referidos compromissos urbanísticos na área do plano; 

d) Mapa de ruído; 
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e) Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório de ponderação; 

f) Ficha dos dados estatísticos em modelo a disponibilizar pela Direção -Geral do Território” 

 

Face ao exposto, o prazo de execução do processo de revisão do PDMF deve cumprir os prazos esti-

pulados no RJIGT, alterado pelo DL- n.º 25/2021 de 29 de março, ou seja deverá estar terminado em 

Dezembro de 2022, e a primeira reunião plenária da comissão de consultiva realizar-se até ao final de 

março de 2022. 

Pelo que se propõe que o período de participação pública seja de 15 dias. 

A equipa responsável pelo processo de revisão do PMF, após ponderar os elementos em falta, proce-

derá á indicação dos serviços externos a contratar, bem como após a primeira reunião  preparatória 

com a CCDRA (art.º 3º do RJIGT), considerando a urgência do processo, deverá apresentar um cro-

nograma, com a calendarização do processo de revisão 

 

Equipa  

Direção – Presidente da Câmara Municipal  

Coordenador Técnico – Arquiteto Jorge Manuel Carrão, Técnico superior da Unidade Técnica opera-

cional. 

Equipa externa: a contratar de acordo com a proposta dos serviços municipais para a elaboração dos 

documentos em falta. 

Equipa Interna: Serviços Municipais 
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