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Proposta de suspensão total do plano de pormenor da zona desportiva/escolar de Odemira 

 

1. Área de intervenção 

A área de intervenção do plano de pormenor em vigor ocupa uma superfície de aproximadamente 

14,79 ha e, localiza-se no limite Este do aglomerado urbano de Odemira. 

Trata-se de uma área classificada, segundo o Plano Diretor Municipal de Odemira como Verde 

Urbano – zona abrangida por P.P. em vigor. 

 

2. Antecedentes 

2.1. O Estado Português construiu na década de 70, as instalações escolares do “Ciclo 

Preparatório em Odemira” numa parcela de terreno de um prédio de que o Município de 

Odemira era proprietário, denominado “Horta dos Reis”, com a área de 8.432 m2, sendo 

2.370 m2 de área coberta (área bruta de construção de 2.510 m2), junto à entrada do 

aglomerado urbano de Odemira no atual acesso à zona escolar e desportiva. 

2.2. Posteriormente, na década de 90, o Estado Português construiu a nova Escola “Damião de 

Odemira”, noutra parcela desse mesmo prédio, a cerca de 100 m do Ciclo Preparatório, 

“abandonando” estas últimas instalações. 

Em 1997 o Município de Odemira permutou com o Estado Português a propriedade da 

parcela onde foi construída a Escola “Damião de Odemira” com as benfeitorias do antigo 

“Ciclo Preparatório”, tendo-as registado no prédio e declarado à matriz em 1989 

(correspondem atualmente ao artigo urbano 2034 da freguesia de São Salvador e Santa 

Maria) que inclui todas as edificações do antigo ciclo preparatório de Odemira e destinou a 

área deste prédio a parque de estacionamento do Complexo Desportivo/Escolar de Odemira, 

prevendo a demolição das edificações existentes. 

Neste propósito, este prédio urbano integrou o Plano de Pormenor da Zona 

Desportiva/Escolar de Odemira (publicado através da Portaria n.º 505/98, de 10 de agosto), 

plano que incluiu a Escola Secundária (construída na década de 80), as Piscinas Municipais 

(construídas na primeira década de 2000) e, um bairro habitacional (infraestruturado e já 

construído também na primeira década de 2000), incluindo ainda uma superfície comercial. 

Do plano de pormenor supra referido, apenas resta por construir o planeado parque de 

estacionamento no lugar das antigas instalações do ciclo preparatório, que entretanto 

permaneceram, viriam a ser recuperadas e afetadas a instalações oficinais da Escola 

Profissional de Odemira - EPO (Fundação Odemira -FO). 

Em 1999 a CMO recuperou algumas edificações deste prédio, tendo nele instalado a APCO, 

os Serviços de Apoio Social do Município, a CPCJ e zonas de arrumos de material de desporto. 

2.3. Em Agosto de 2000 foi publicado o Plano Diretor Municipal de Odemira, que manteve o 

plano da Zona Desportiva/Escolar de Odemira e o Plano Geral de Urbanização em vigor à 

data. 

Em 2001, a Fundação Odemira (entidade que sucedeu à EPO) passou a utilizar algumas 

edificações daquele prédio tendo recuperado a zona de laboratórios e refeitório. 
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Entretanto, em 2003, a CMO doou à FO o referido prédio, incluindo todas as construções 

nele inseridas que ocupavam uma área de 5.000 m2 e uma servidão de passagem com a área 

de 3.432 m2, conforme a área de levantamento topográfico aprovada em reunião de câmara 

realizada em 20/09/2003 (planta anexa à presente informação). 

Desde 2004 a CMO desativou todos os seus serviços deste prédio, permanecendo a APO com 

o CAO – Centro de Atividades Ocupacionais, que entretanto estabeleceu Protocolo de 

utilização do CAO com a FO, que assumiu a exclusividade da gestão de todo o espaço desde a 

doação da CMO a esta entidade. 

2.4. No contexto descrito e atenta a situação atual e instrumentos de ordenamento aplicáveis, a 

Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial, elaborou em 2015/01/26 a informação técnica 

que se anexa à presente informação, destacando-se: 

a) “As Obras de promovidas pelas autarquias locais são operações urbanísticas isentas de 

licenciamento. Tal isenção, que abrange a Administração Pública, tem-se mantido nas 

diversas redações dos regimes jurídicos de licenciamento de obras, sendo que 

atualmente consta do art.º 7.º do DL 555/99 de 16 de setembro, na sua atual redação”. 

b) “Tal apreciação de isenção recai necessariamente sobre eventuais momentos 

diferenciados de edificação, ou seja, o momento da edificação original e eventuais 

ampliações em datas posteriores.” 

Sendo o ano de 2004 pertinente para considerar a isenção de licenciamento de obra, 

constata-se que a foto aérea de 2005, demostram as áreas existentes à data, (ver foto na 

informação) e que as áreas de “cobertura vermelha” visíveis na foto aérea de 2013, foram 

edificadas entre 2005 e 2013, de iniciativa da FO. 

Da apreciação técnica concluiu a DLGT que as edificações construídas originalmente (as 

constantes da Planta de Levantamento no ato de aprovação da doação e foto aérea de 2005) 

estão Isentas de Licenciamento, pois estas foram promovidas à data pela Administração 

Pública, concluindo-se de igual modo, que as construções promovidas a posteriori (após a 

doação da CMO à FO - entidade de direito privado), estão sujeitas a licenciamento. 

Constata-se ainda que o edifício já existia à data da elaboração e entrada em vigor do 

denominado PP da Zona Desportiva/Escolar de Odemira. Relativamente às ampliações, 

conclui a DLGT que estas “até podem estar incluídas no limite de 20% da área de construção 

existente, trata-se de operações urbanísticas sujeitas a legalização, cujo projeto de 

arquitetura deve cumprir as condicionantes fixadas no art.º 48º do PDM de Odemira, e ainda 

as decorrentes do Plano de Pormenor da Zona Desportiva/Escolar de Odemira”. 

2.5. Resulta do quadro geral descrito que o impedimento legal em vigor para o completo 

licenciamento de todas as construções existentes se centra no determinado pelo Plano de 

Pormenor da Zona Desportiva/Escolar de Odemira, determinando este que todas as 

construções fossem demolidas e a área destinada a estacionamento. 

2.6. Neste quadro geral e atenta a recente deliberação de início de Revisão do PDM de Odemira, 

tomada na reunião do Coletivo de 16/07/2015, a atual situação de execução do Plano de 

Pormenor da Zona Desportiva/Escolar de Odemira (falta apenas o Parque previsto neste 

prédio), a consolidação da utilização do complexo escolar da antiga escola preparatória, 
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considera-se ser o momento e enquadramento ideal para suspender os efeitos do Plano de 

Pormenor da Zona Desportiva/Escolar de Odemira, publicado através da Portaria n.º 505/98, 

de 10 de agosto, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 126.º do Decreto-Lei 

n.º 80/2015, de 14 de maio, que desenvolve as bases da política pública de solos, de 

ordenamento do território e de urbanismo, definindo o regime dos instrumentos de gestão 

territorial, permitindo assim à FO promover as necessárias diligências com vista ao devido 

licenciamento das novas construções erigidas entre 2004 e o presente. 

 

3. Proposta de suspensão do plano de pormenor 

3.1. Fundamentação 

Constitui objetivo da presente proposta expor as razões que determinam a necessidade e 

oportunidade da Câmara Municipal desencadear a suspensão da área total objeto do Pormenor da 

Zona Desportiva/Escolar de Odemira, bem como o consequente estabelecimento obrigatório de 

medidas preventivas e a introdução das alterações ao plano. 

De acordo com a alínea b) do nº 1 do artigo 126º do RJIGT, a suspensão de plano municipal pode 

decorrer, quando se verifiquem circunstâncias excecionais resultantes de alteração significativa das 

perspetivas de desenvolvimento económico e social local ou de situações de fragilidade ambiental 

incompatíveis com a concretização das opções estabelecidas no plano. 

O Executivo Municipal reconheceu em reunião da câmara municipal do dia 20/08/2015, a 

relevância e Interesse Público Local na concretização do processo de prossecução da atividade do 

Ensino Profissional em Odemira e, que a CMO há muito que abandonou a pretensão de demolir as 

construções localizadas na zona destinada ao estacionamento, tendo consolidado ela própria a 

utilização das edificações existentes desde os anos 70, doado parte do terreno e todas as 

edificações tendo em vista o seu aproveitamento e uso, estando a zona servida de estacionamento 

junto da atual Escola Damião. 

A Escola Profissional de Odemira foi fundada para dar resposta às necessidades do concelho de 

Odemira de desenvolvimento local e regional e, tem por objetivos os seguintes: 

a) Investir na educação como pilar para a competitividade e atratividade do território; 

b) Dotar o setor económico da região com recursos humanos qualificados; 

c) Formar de acordo com as necessidades do tecido empresarial; 

d) Aumentar o nível de escolaridade da população de Odemira. 

Nesse âmbito e para poder fazer face às suas necessidades de crescimento, a EPO necessitou de 

expandir as suas instalações. 

O aglomerado urbano de Odemira, conforme se pode verificar pelo extrato da planta de 

ordenamento do aglomerado de Odemira (desenho nº 16), tem várias áreas destinadas a 

equipamentos, duas das quais corresponde aos locais onde existem a Escola Profissional de 

Odemira. 

Apesar do aglomerado urbano de Odemira possuir várias áreas destinadas a equipamentos, as 

mesmas encontram-se implementadas e com usos específicos atribuídos a cada uma, pelo que não 

existem alternativas urbanísticas no aglomerado, para uma relocalização da EPO. 
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De facto, estamos perante circunstâncias excecionais resultantes de alteração significativa das 

perspetivas de desenvolvimento económico e social local para a zona em causa, impeditivas do 

desenvolvimento expetável e que retiram ao município as condições para prosseguir a 

concretização de interesses públicos relevantes. São pois circunstâncias enquadráveis na alínea b) 

do nº 1 do artigo 126.º do RJIGT  

 
Figura 1 - Extrato da planta de ordenamento do aglomerado de Odemira (desenho nº 16) 

 

Analisado o plano de pormenor em vigor, verifica-se que as suas disposições e o seu modelo de 

ocupação do território, não correspondem às atuais necessidades da estratégia municipal de 

desenvolvimento ao nível educativo, pelo que que pretende-se com a implementação de medidas 

preventivas para a área do plano, promover condições que viabilizem o aumento da oferta 

educativa no concelho de Odemira. 

A memória descritiva (MD) do plano de pormenor descreve a criação de três bolsas de 

estacionamento quer para apoio do Complexo Desportivo Municipal quer às Escolas (Escola Básica 

2/3 Damião de Odemira e Escola Profissional): 

a) Para o Complexo Desportivo Municipal, a MD determina um estacionamento com 

capacidade para 116 veículos ligeiros, 7 camionetas e 5 carros de aluguer, junto à 

entrada principal do mesmo; 

b) Para a piscina e Escola Profissional, a MD determina um estacionamento com 

capacidade para 48 veículos ligeiros e 3 camionetas, para além de um espaço de 

paragem para camionetas de carreira; 

c) Para a Escola Básica 2/3 Damião de Odemira, determina um estacionamento com 

capacidade para 63 veículos ligeiros e, que dá apoio tanto à referida Escola à Escola 

Profissional. 

No que diz respeito às áreas destinadas ao estacionamento, conforme deliberado pelo Executivo 

Municipal na reunião de 20/08/2015, mesmo suprimindo a bolsa de estacionamento prevista 

verifica-se que a capacidade instalada ainda tem folga e que o estacionamento estava 

sobredimensionado para a real utilização do Complexo. 
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Figura 2 - Extrato da planta síntese do PP da zona desportiva/ escolar de Odemira 

 

3.2. Procedimentos 

De acordo com as circunstâncias excecionais anunciadas, entendemos ser enquadrável o 

desenvolvimento da proposta de suspensão total do plano de pormenor. Pata tal a mesma deverá 

ser determinada por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, ao 

abrigo do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 126.º do RJIGT, sujeita a parecer prévio da CCDR 

Alentejo, emitido no prazo improrrogável de 20 dias, que acompanha a proposta de suspensão do 

plano de pormenor apresentada pela Câmara Municipal à Assembleia Municipal. 

A suspensão total implica obrigatoriamente o estabelecimento de medidas preventivas e a abertura 

de procedimento de elaboração, revisão ou alteração de plano intermunicipal ou municipal para a 

área em causa, em conformidade com a deliberação tomada, o qual deve estar concluído no prazo 

em que vigorem as medidas preventivas (cfr. Nº 7 do art. 126º). 

A área em causa não foi abrangida por medidas preventivas nos últimos quatro anos, atento o 

disposto no nº 5 do artigo 141º do RJIGT. 

O prazo de vigência das medidas preventivas é de dois anos a contar da sua publicação no Diário da 

República, prorrogável por mais um, caducando com entrada em vigor da revisão do Plano Diretor 

Municipal de Odemira, atualmente em processo de revisão. 

Durante o prazo de vigência das medidas preventivas, fica suspenso o plano de pormenor da zona 

desportiva/escolar de Odemira na área abrangida pelas medidas preventivas. 


