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5.05 ÁREA DE FRACIONAMENTO ILEGAL DA PROPRIEDADE RÚSTICA (AFIPR) 

Inicialmente, a propriedade periurbana de Vila Nova de 
Milfontes era constituída por cercas, coutos e brejos, a 
rede de pequenas explorações agrícolas era quase 
indissociável da vila. As herdades com exploração 
extensiva estavam mais afastadas, à exceção das 
Pousadas e Montinho que chegavam quase às portas da 
vila. Os ‘coutos’ eram terrenos do município destinados 
ao pastoreio dos animais dos moradores. As cercas 
eram hortas e pomares que foram ocupando os coutos, 
as terras da comenda, das confrarias ou até mesmo das 
herdades, sobre as quais os exploradores pagavam o 
devido foro ou renda anual aos legítimos proprietários; 
estes terrenos eram cercados para prevenir a invasão de 
animais ou pessoas com ‘eriçados de canas’, seiceiros, 
piteiras, aroeiras, silvas ou figueiras da índia e, entre 
eles existiam os caminhos ou azinhagas.  

As herdades já referenciadas no séc. XVII eram: 
Pousadas, Alpendurada, Pereira, Freixial, Galeado, 
Forninhos, Cela, Barranco, Soudo, Adail, Aivados, Godins 
e Solevado. Algumas destas foram colonizadas, ou nelas 
se constituíram cercas no regime de ‘enfiteuse’, mais 
conhecido por foros, que possibilitava ao rendeiro 
explorar a terra com carácter perpétuo. A figura jurídica 
dos ‘foros’ foi extinta em 1911, (enquadramento liberal 
visando proteger os proprietários) apesar de algumas 
tentativas legislativas de recuperação que persistia na 
prática em sobreviver, foi finalmente extinta em 1975. 
Este procedimento teve forte implantação nesta região 
dada a forma como foi colonizada e, apesar de 
finalmente abolida permaneceu a figura de rendeiro. 

Na década de 80 o Município começou a tentar encontrar 
uma solução para o problema, ao abrigo da nova lei dos 
solos (Decreto-Lei nº 794/76, de 5 de Novembro), 
perante o grande surto de construção desregrada na 
década de 70. 

Em 1981 e 1986 a Câmara tomou posse administrativa 
dos terrenos (Foros do Galeado, Brunheiras e Pousadas 
Velhas) e fizeram-se algumas demolições. Nessa 
sequência, e com o objetivo de tentar controlar o 
fenómeno dos clandestinos para que a implementação 
de uma solução fosse mais célere, em 1987 e 88 
adquiriu as propriedades alvo de posse administrativa (à 
data já existiam um total de 677 parcelas em situação 
não legal, distribuídas da seguinte forma: Foros do 
Galeado (217); Brunheiras (221); Pousadas Velhas (229). 

Foram promovidas reuniões com os rendeiros e 
moradores de modo a delinear em conjunto a melhor 
solução para a ocupação humana crescente, tendo início 
estudos de reconversão urbanística para concretização 
do loteamento/plano. O efeito de contenção desta 
medida viria a ser reduzido devido à grande procura de 

negócios fáceis por parte de cidadãos incautos. 

Entretanto, uma vez que os terrenos eram posse do 
Município, este cobrava as rendas e não impossibilitava 
os rendeiros de efetuarem “benfeitorias” sobre os 
mesmos. Esta figura da benfeitoria, à semelhança do 
que se passou com os antigos “foros”, possibilitou a 
utilização do solo sem a sua titularidade e nalgumas 
situações, teve como resultado a construção de 
habitações clandestinas. Este fenómeno, associado à 
procura de negócios fáceis, dificultou o controlo 
municipal sobre a miríade de administrados e gerou 
uma ocupação do território sem qualquer tipo de 
ordenamento, nem o suporte de infraestruturas de 
saneamento que lhes conferisse um mínimo de 
dignidade.  

Em 1996, as rendas deixaram de ser cobradas pelo 
Município, na mesma altura em que o loteamento/plano 
municipal de Reconversão Urbanística para as 
Brunheiras e Foros do Galeado foi presente à 
CCRAlentejo, proposto como a solução viável para a 
resolução do problema dos clandestinos nestes núcleos 
urbanísticos de génese ilegal. A proposta de loteamento/
plano municipal, foi de tal modo interiorizada pela 
população e assumida pelo Município, que chegaram a 
ser demarcados no terreno as áreas destinadas aos 
lotes, arruamentos, espaços verdes e equipamentos, e 
nalgumas situações pontuais, concedidas autorizações 
nominais aos residentes para construção de casas em 
determinados lotes e segundo projetos-tipo existentes 
na CMO, fundamentadas em questões sociais. Esta 
antecipação por parte do Município, ao considerar como 
certa a aprovação do plano pelas entidades superiores 
uma vez que também haviam participado espertou os 
rendeiros para que também eles executassem o que 
estava previsto no projeto.  

No entanto, este exercício de planeamento não estava 
revestido de efeitos legais nem estava articulado com o 
complexo processo de elaboração do PDM, nesta altura a 
passar pela fase crítica de ratificação governamental. 
Conforme consta do Relatório do PDM, este foi aprovado 
pela Assembleia Municipal na sua reunião de 30.12.1993 
e submetido a ratificação do SEALOT em 28.03.1994. Em 
11.05.1994 via CCRA, a CMO toma conhecimento de uma 
proposta de não ratificação do gabinete SEALOT com 
fundamento na desconformidade do referido Plano com 
o PROTALI, sendo que em 25.05.1994 a CCRA esclarece  
os aspetos que devem ser alterados no PDM para 
merecer ratificação. Entre eles consta “retirar as Áreas 
Críticas de Reconversão Urbanística da cartografia e do 
regulamento (…)”. Não tendo sido conseguido consenso 
quanto às correções, o Conselho de Ministros resolveu 
recusar oficialmente a ratificação do PDM, através da 

RCM 102/95, de 21 de Setembro, por questões ligadas ao 
PROTALI e à situação dos clandestinos. Tiveram ainda 
lugar reuniões entre a DGOTDU, CCRA e CMO no sentido 
de encontrar as soluções necessárias para ultrapassar 
as citadas questões.  

Apesar da CMO continuar preocupada e empenhada na 
resolução dos clandestinos, o plano não teve 
acolhimento pelas entidades superiores, tendo a CCRA 
evidenciado “a ausência de caracterização suficiente ao 
nível urbanístico da realidade nas diferentes variáveis e 
a falta de enquadramento correto e ajustado à legislação 
em vigor” e ainda “que se trata de uma zona rural do 
concelho sem qualquer estatuto urbano – Lei de Solos, 
DL n.º794/76 de 5 de Novembro”. Nesse momento tudo 
caiu por terra e apesar dos esforços políticos levados a 
cabo, não se conseguiu uma negociação que resolvesse 
a questão. Entre as razões da recusa do loteamento/
plano, estaria ainda a proposta de mais de 1200 lotes, 
considerados demasiados, provocando assim a criação 
de uma nova localidade, conforme consta na informação 
n.º 169/96 emitida pelo Núcleo de Beja da então CCRA 
“(…)Em conclusão, podemos dizer que se tratava de 
definir um novo aglomerado, mas cujas características 
nada têm a ver com o Espaço urbano, que aliado às 
preocupações já existentes em relação a V. N. Milfontes e 
a outras grandes áreas definidas também para 
reconversão de clandestinos tornariam a vila e 
envolvente num contínuo urbano de dimensão 
incomportável para a região.”. Na realidade esta 
localidade já existia, só que clandestina e desordenada. É 
certo que, não com uma grande extensão, mas o plano 
contemplava situações futuras de ocupação dos 
terrenos, decorrentes da intensa procura daquela área. 
Esta situação resultou no impasse entre a administração 
local e a central que terminou com o abandono do plano 
de reconversão sem que se tivesse chegado a um 
consenso que pudesse conduzir a uma alternativa. Pela 
parte do governo, era incongruente autorizar uma tal 
“megalópole” num território rústico ao redor de 
V.N.Milfontes, contrariando os princípios de ocupação da 
faixa litoral que nortearam a elaboração do PROTALI.  

Apesar das razões apontadas pela administração 
central, todo o trabalho de mobilização popular e 
sistematização técnica, levados então a cabo pela CMO, 
foi desaproveitado e perdeu-se uma oportunidade única.  

Após a impossibilidade de implementar a proposta de 
loteamento/plano de Reconversão Urbanística, por 
motivos exteriores ao Município, surgiu uma nova 
hipótese de retomar os trabalhos com vista à resolução 
do problema, através da criação de um Gabinete Técnico 
Local. 

Em 2000 foi criado o GTL, ao abrigo da alínea j) do ponto 
1, art.º 6º da lei 48/98, pretendendo promover a 
reconversão de áreas urbanas de génese ilegal. Com o 
aval do então ministro João Cravinho, como garantia que 
o plano não iria ser novamente chumbado, foi exigido 
que neste processo estivessem envolvidas na resolução 
do problema, para além da Câmara Municipal de 
Odemira, a Direção Geral do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano e a Comissão de Coordenação 
da Região do Alentejo. A equipa foi constituída por recém
-licenciados e instalou-se no edifício da morgue contíguo 
ao cemitério do Galeado.  

Durante os dois anos de funcionamento do GTL o 
trabalho desenvolvido não mobilizou a população. Esta 
alheou-se de todo o processo, pelas expectativas antes 
frustradas e pela consequente degradação da confiança 
face às instituições envolvidas. Novidade na abordagem 
do GTL foi a da componente social, tendo sido efetuado 
um levantamento exaustivo das famílias carenciadas. O 
trabalho  desenvolveu-se entre 2000 e 2002 (período de 
financiamento) tendo resultado uma intenção de plano 
que não chegou a ser sistematizado. De 2002 a 2008 a 
Câmara Municipal manteve em funcionamento um 
gabinete técnico no local, contudo os objetivos a que 
tanto o GTL como este gabinete se propunham não 
chegaram a ser alcançados, apesar da mais-valia do 
trabalho realizado, que não pode ser olvidada. 

Entre 2002 e 2004 decorreu a tentativa de declaração de 
Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística 
da zona envolvente de V.N.Milfontes, processo 
promovido pela Câmara Municipal, validado pela 
Assembleia Municipal e DRAOT, mas indeferido o pedido 
pela SEOT (Secretaria de Estado do Ordenamento do 
Território), na sequência de parecer técnico-jurídico 
emitido pela DGOTDU baseado na impossibilidade de se 
fazer planeamento municipal através de uma ACRRU, 
função dos PMOT. Deste indeferimento resultou o 
compromisso da DGOTDU prestar o apoio necessário à 
CMO, por forma a encontrar a solução para a resolução 
dos problemas existentes na área em causa. 

Nessa sequência tiveram lugar algumas reuniões com a 
DGOTDU e com a CCDR, com o objetivo principal de 
definir a estratégia em termos de instrumentos de 
gestão territorial adequados à AFIPR, contudo como já 
foi aduzido, não foram concretizados planos. 

A construção na AFIPR entretanto continuou a crescer 
com total desrespeito pelas prescrições administrativas, 
não obstante as medidas de tutela da legalidade 
urbanística ordenadas. 
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Fonte: CMO - DOPO.OT 
Sistema-zação e representação gráfica: CMO - DOPO.OT  

historial 
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AFIPR 
DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE FRACCIONAMENTO ILEGAL DA PROPRIEDADE RÚSTICA (AFIPR) 

ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

 
Serão tidos em consideração, na elaboração deste Plano, os seguintes 
IGT’s com incidência no Município de Odemira, ou outros que se lhes 
venham a suceder ou a ser supervenientemente aprovados: 
 

1. Instrumentos de Âmbito Nacional 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT), 
aprovado pela Lei nº 58/2007 de 4 de Setembro, retificada pela Declaração 
de Retificação nº 80-A/2007 de 7 de Setembro. 

2. Planos Sectoriais com incidência territorial 

Plano Setorial da Rede Natura (PSRN2000) publicado pela Resolução do 
Conselho de Ministros nº. 115-A/2008, de 21 de Julho. 

Plano da Bacia Hidrográfica do Mira (PBHM), aprovado pelo Decreto-
Regulamentar nº 5/2002 de 8 de Fevereiro. 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral (PROFAL), 
aprovado pelo Decreto-Regulamentar nº 39/2007 de 5 de Abril. 

3. Planos Especiais de Ordenamento do Território 

Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina (POPNSACV), revisto e aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 11-B/2011, de 4 de Fevereiro, alterado pela Declaração de 
Retificação n.º 10-B/2011, de 5 de Abril. 

4. Instrumentos de Âmbito Regional 

Plano Regional de Ordenamento do Território Alentejo (PROTA), aprovado 
pela Resolução do Conselho de Ministros nº 53/2010 de 2 de Agosto e, 
retificado pela Declaração de Retificação nº 30-A/2010 de 1 de Outubro. 

5. Instrumentos de Âmbito Municipal 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Odemira, ratificado pela Resolução de 
Conselho de Ministros nº 114/2000, de 25 de Agosto, alterado pelo Aviso n.º 
26665/2010, de 20 de Dezembro, e retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 544/2011, de 15 de Março. 

OPORTUNIDADE DE ELABORAÇÃO DO PLANO 

Na perspetiva da exigência dos instrumentos de gestão territorial com 
incidência na área de intervenção do Plano, verifica-se que a 
oportunidade de elaboração deste se concretiza no seguinte: 

 

 O Plano Diretor Municipal (PDM) remete expressamente para a elaboração 
de um plano de nível inferior (plano de pormenor ou de urbanização) que 
permita a consideração concreta das especificidades daquela área e a 
promoção da sua coerência urbanística; 

O Plano Regional de Ordenamento do Território Alentejo (PROTA), imputa à 
administração local a obrigação de promoção da recuperação de áreas 
edificadas de génese ilegal através de processos de planeamento, ao 
mesmo passo que a norma 155 e seguintes ao regular as Áreas de 
Edificação em Solo Rural Periurbano (AESRP) ou outras áreas de edificação 
dispersa, também aponta para a elaboração de planos devidamente 
articulados com o disposto no PDM, em particular com o procedimento de 
revisão deste; 

O Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina (POPNSACV) identifica a área em causa como Área de 
Intervenção Específica para a valorização do património edificado, e imputa 
ao Município de Odemira, em articulação com o ICNB, a obrigação de 
promover a elaboração de um PMOT que cumpra os objetivos 
estabelecidos naquele Plano. 

Em conclusão, a elaboração do Plano de Urbanização para a AFIPR traduz-se numa 

oportunidade única de qualificar em termos de imagem, funcionalidade e vivência urbana um 

território cheio de carências e problemá-cas de várias géneses e, bem assim, de envolver a 

população e todas as en-dades públicas interessadas na procura da melhor solução possível 

para aquela área de intervenção. 

Por outro lado, a elaboração deste plano urge tanto do ponto de vista factual, uma vez que 

sem o mesmo é impossível resolver de forma defini-va e certa, se necessário executando 

demolições, as situações de ilegalidade que se têm vindo a cons-tuir e a prolongar no tempo 

ao longo das úl-mas décadas, como ainda do ponto de vista jurídico, uma vez que a AFIPR 

recebeu um enquadramento norma-vo que deve ser concre-zado, expresso no PPROTA, 

publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, em 2 de Agosto , no 

POPNSACV, publicado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-B/2011, em 4 de 

Fevereiro, e já anteriormente na necessidade referenciada no Plano Diretor Municipal. 

EXTRATO DA PLANTA DE ORDENAMENTO DO PDM 
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