Exmo(a). Sr.(a)
Comissão de Coordenação do
Desenvolvimento Regional do Centro
Rua Bernardim Ribeiro, 80
3000-069 COIMBRA

C/c: C.M. Mira

V/ Refª.: PCGT_ID 246

N/Refª.: SAI/2020/14721/DVO/DEOT/FV

V/Comunicação: 08.05.2020

Procº.: 14.01.11/595
Data: 19.05.2020

ASSUNTO:

Revisão do Plano de Pormenor da Zona A do Plano Geral de
Urbanização da Praia e Lagoa de Mira – Conferência Procedimental

Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da
Informação de Serviço deste Instituto, com o nº INT/2020/7185[DVO/DEOT/JC],
bem como dos despachos que sobre a mesma recaíram.

Com os melhores cumprimentos

Fernanda Praça
Diretora do Departamento de
Ordenamento Turístico

Em anexo: O mencionado
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Informação de serviço n.º 2020.I.7185 [DVO/DEOT/JC]
Assunto: Revisão do Plano de Pormenor da Zona A do Plano Geral de Urbanização da
Praia e Lagoa de Mira – Conferência Procedimental (14.01.11/595)
________________________________________________________________

Visto. Concordo.
Emite-se parecer favorável, do ponto de vista do turismo, à Revisão do Plano de
Pormenor da Zona A do Plano Geral de Urbanização da Praia e Lagoa de Mira,
devendo, contudo, proceder-se à retificação dos aspetos de legalidade identificados no
ponto IV, e melhor explicitados no ponto III, do parecer técnico que antecede.
Alerta-se, ainda, para as demais questões constantes no despacho da Sr.ª Diretora de
Departamento.

Comunique-se, via PCGT, à CCDR Centro e à Câmara Municipal de Mira.

Leonor Picão

Diretora Coordenadora
19.05.2019
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Informação de serviço n.º INT/2020/7185 [DVO/DEOT/JC]
Assunto: Revisão do Plano de Pormenor da Zona A do Plano Geral de Urbanização da Praia e
Lagoa de Mira – Conferência Procedimental (14.01.11/595)
__________________________________________________________________
O parecer que antecede procede à análise dos elementos disponibilizados na PCGT sobre a
proposta de Revisão do Plano de Pormenor da Zona A do Plano Geral de Urbanização da
Praia e Lagoa de Mira, cuja apreciação está agendada para Conferência Procedimental no
próximo dia 20 de maio, nos termos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do art.º 86.º do RJIGT, a
qual não se realizará presencialmente, sendo substituída pelo envio dos pareceres das
entidades a incluir em ata.
O Plano de Pormenor (PP) possui cariz eminentemente habitacional, englobando, contudo,
um estabelecimento hoteleiro na sua área de intervenção. A proposta de revisão do PP visa
consolidar o caráter residencial da área de intervenção, reforçando o seu cariz urbano e
dotando-a de equipamentos e serviços que se traduzam numa maior autonomia em relação
ao aglomerado da Praia de Mira, bem como corrigir algumas desconformidades existentes ao
nível da execução da rede viária e da delimitação dos lotes privados, a par com a promoção
da recuperação paisagística e ambiental do território.
O hotel instalado na área de intervenção do PP (lote B55) tem a capacidade de 58 camas,
sublinhando-se que a proposta de revisão do PP vem admitir a respetiva ampliação para os
lotes B15 e B16.
Concordando com a análise e apreciação efetuadas, proponho a emissão de parecer
favorável, do ponto de vista do turismo, à Revisão do Plano de Pormenor da Zona A do Plano
Geral de Urbanização da Praia e Lagoa de Mira, devendo, contudo, proceder-se à retificação
dos aspetos de legalidade identificados no ponto IV, e melhor explicitados no ponto III, da
Informação de serviço.
Destacam-se, ainda as questões de discordância técnica identificadas que, na nossa
perspetiva, concorrem para uma mais adequada abordagem dos aspetos relacionados com
o(s) lote(s) destinado(s) ao estabelecimento hoteleiro.
Alerta-se, ainda, para os demais aspetos de caráter genérico identificados.
À consideração superior, com proposta de comunicação, via PCGT, à CCDR Centro e à
Câmara Municipal de Mira.
A Diretora do Departamento de
Ordenamento Turístico

Fernanda Praça
(18.05.2020)

Turismo de Portugal, IP
Rua Ivone Silva, Lote 6 1050-124 Lisboa - Portugal T. +351 211 140 200 F. +351 211 140 830 NIF: 508 666 236 info@turismodeportugal.pt www.turismodeportugal.pt
www.visitportugal.com
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Informação de serviço n.º INT/2020/7185 [DVO/DEOT/JC]
15/05/2020

Assunto: Revisão do Plano de Pormenor da Zona A do Plano Geral de Urbanização da Praia e
Lagoa de Mira – Conferência Procedimental (14.01.11/595)

I – ENQUADRAMENTO
O presente parecer analisa a proposta de revisão do Plano de Pormenor (PP) da Zona A do Plano Geral de
Urbanização (PGU) da Praia e Lagoa de Mira, no âmbito das competências atribuídas ao Turismo de
Portugal, I.P., na alínea a) do n.º 2 do art.º 21.º do DL n.º 39/2008, de 7 de março, com a redação dada
pelo DL n.º 80/17, de 30 de junho, no seguimento da convocatória, remetida pela CCDR Centro, através
da Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (entrada n.º ENT/2020/21108, de 08.05.2020), para a
Conferência Procedimental deste PP, agendada para o próximo dia 20 de maio, a qual não se realizará
presencialmente, sendo substituída pelo envio dos pareceres das entidades a incluir em ata.
O PP em vigor (aprovado pela Declaração 5-4-91, de 28 de maio) enquadra-se numa zona de 2.ª residência
do PGU da Praia e Lagoa de Mira (publicado através da Declaração 16-5-88, de 27 de maio, com as
alterações introduzidas pela Declaração 191/97, de 5 de setembro), contemplando uma ocupação
dominantemente habitacional que apresenta atualmente um elevando nível de execução.
Não existem antecedentes deste processo no Turismo de Portugal, I.P.
De acordo com o SIGTUR1, na área do PP regista-se atualmente a presença de 1 empreendimento turístico
(ET) (hotel ‘Flag Hotel Miravillas’, de 4*, com 58 camas) e de 13 estabelecimentos de alojamento local
(AL), com capacidade para 90 utentes. Na figura seguinte encontra-se representada a localização do PP e
da oferta turística existente:

PP em análise
ET existente
Estabelecimento de AL

Fig. 1: Localização do PP e da oferta turística existente

Importa ainda dar nota da capacidade total de alojamento a turistas no concelho de Mira, que corresponde
atualmente a 3 181 camas/utentes, distribuídas por 12 ET (2 528 camas/utentes) e 77 estabelecimentos
de AL (653 utentes).

1

Sistema de Informação Geográfica do Turismo (https://sigtur.turismodeportugal.pt) – dados obtidos a 13.05.2020. Alerta-se que a
georreferenciação do ALfoi obtida de forma automática a partir do endereço, sendo a respetiva localização meramente indicativa.
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II - DESCRIÇÃO
O PP abrange uma área de intervenção, com 58,8 ha (aumento de 8,8 ha em relação à versão em vigor),
localizada na faixa costeira (5 km) do concelho de Mira, na freguesia da Praia de Mira, a qual se encontra
delimitada por terrenos municipais sujeitos ao regime florestal. Conforme já referido, este PP possui cariz
habitacional e tem grande parte da sua ocupação já executada.
A proposta de revisão do PP visa consolidar o caráter residencial da área de intervenção, reforçando o seu
cariz urbano e dotando-a de equipamentos e serviços que se traduzam numa maior autonomia em relação
ao aglomerado da Praia de Mira. Pretende também corrigir desconformidades existentes com o PP em vigor
ao nível da execução da rede viária e da delimitação dos lotes privados, a par com a promoção da
recuperação paisagística e ambiental do território. São definidos os seguintes objetivos:


Redimensionar as vias interiores dos núcleos e criar áreas de passeios e estacionamentos;



Corrigir as infraestruturas existentes;



Construir equipamentos desportivos e de lazer e requalificar os existentes;



Criar novas áreas verdes e recuperar as existentes que se encontram em estado de degradação;



Estabelecer regras mais concretas e aplicáveis às novas construções e à reabilitação/regularização
do edificado existente;



Criar uma pista ciclo-pedonal, que fará a ligação a uma pista já existente na envolvente e
funcionará como barreira ao crescimento abusivo dos lotes junto ao limite do plano;



Recuperar paisagística e ambientalmente a área do plano;



Recuperar ambiental e ecologicamente a Vala das Dunas.

O PP define uma proposta de ocupação assente nas seguintes categorias:


Espaços habitacionais (moradias geminadas, isoladas e em banda, num total de 494 fogos);



Espaços de atividades económicas (comércio e serviços);



Espaços verdes (jardim, verde natural, pista ciclo-pedonal, lago e leito de linha de água);



Espaços de uso especial (espaços de equipamentos, espaços de infraestruturas estruturantes e
espaços turísticos).

A proposta é constituída por dois conjuntos edificados designados de “aldeamentos Mira Villas e Mira Oásis”,
cada um dos quais composto por 4 núcleos (núcleos A a D), e compreende um total de 502 lotes.
Os ‘espaços turísticos’ correspondem ao empreendimento turístico existente na área do PP, no lote B55
(11 355,65 m2) do conjunto edificado “Mira Villas”. O lote B55 é destinado ao uso Hotel e contempla uma
área máxima de construção de 22 946,95 m2, sendo admitida a sua ampliação para os lotes B15 e B16
(afetos ao uso habitacional), podendo neste caso a área de construção ser majorada para 24 936,84 m2.
De referir ainda que são previstos diversos equipamentos desportivos de utilização coletiva de apoio aos
núcleos edificados, como polidesportivos descobertos, piscinas e respetivos balneários, parques infantis e
campos de jogos, além de dois equipamentos de cariz social.
III - APRECIAÇÃO
Analisada a proposta de revisão do PP, do ponto de vista do turismo, informa-se o seguinte:
1. Considera-se de interesse a presente proposta, que irá promover a requalificação urbanística e
paisagística de uma área urbana da faixa costeira do concelho de Mira, cuja ocupação apresenta
diversas desconformidades com o PP em vigor, em consonância com a linha de atuação ‘Promover a
regeneração urbana e o desenvolvimento turístico sustentável dos territórios/destinos’, do eixo
estratégico ‘Valorizar o território e as comunidades’, da ‘Estratégia para o Turismo 2027’ (RCM n.º
134/2017, de 27 de setembro).
2. Verifica-se que a proposta carece de ser retificada nos seguintes aspetos:
2.1. No regulamento e no relatório, deverá retificar-se as diversas alusões a “aldeamento(s)”, quando
se pretende identificar os conjuntos edificados do presente plano, afetos a uma ocupação
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dominantemente habitacional, uma vez que a referida terminologia indicia a tipologia de
empreendimento turístico “aldeamento turístico”, estabelecida no DL n.º 39/2008, de 7 de março,
com a redação dada pelo DL n.º 80/2017, de 30 de junho.
2.2. No regulamento:
a) No Capítulo IV: Deverá ser introduzida uma secção referente aos ‘espaços turísticos’,
conforme se verifica para as restantes subcategorias dos ‘espaços de uso especial’, para a
qual deverá ser transferida toda a regulamentação respeitante ao uso turístico que se
encontra dispersa no regulamento, designadamente no art.º 10.º, n.º 2, alíneas b)i e d), e
no art.º 31.º, n.º 2, alínea b, subalíneas ii e iii.
b) No art.º 10.º, n.º 2, alíneas b)i e d): Deverá retificar-se a expressão “equipamento hoteleiro”
para “estabelecimento hoteleiro” ou “hotel”, em conformidade com a legislação turística.
c) No art.º 16.º: Deverá ser definida a dotação de estacionamento do estabelecimento hoteleiro,
em função do número de unidades de alojamento (UA), salvaguardando os limiares mínimos
estabelecidos na legislação específica aplicável (20% das UA para as categorias de * e 5*).
d) No art.º 23.º, n.º 2: Convirá clarificar-se que o teor deste ponto se refere ao uso
habitacional, sugerindo-se a seguinte redação: “Para cada lote destinado ao uso habitacional
é apenas admitida a instalação de um fogo”.
e) No art.º 23.º, n.º 5:
i. Questiona-se a definição de índices de utilização do solo, quando o PP estabelece
adequadamente as áreas máximas de construção por lote, sugerindo-se a eliminação
destes índices e a remissão para o quadro síntese.
ii. A manter-se os referidos índices, deverá ser alterada a expressão “equipamento
hoteleiro”, conforme referido no comentário ao art.º 10.º, n.º 2.
f) No art.º 24.º, n.º 1: No lote B55, deverá salvaguardar-se a possibilidade de instalação de
equipamentos e serviços que, pelas suas características, são frequentemente instalados na
cave dos estabelecimentos hoteleiros (como SPA, ginásios, salas de conferências, balneários
e vestiários do pessoal, etc.).
2.3. No quadro síntese na planta de implantação:
a) No uso dos lotes B15 e B16, deverá acrescentar-se o uso turístico, clarificando-se, assim, a
possibilidade de ampliação do hotel existente para estes lotes, conforme opção estabelecida
no regulamento.
b) Deveriam ser indicados os somatórios das áreas máximas de construção e de implantação.
IV - CONCLUSÃO
Face ao exposto, e do ponto de vista do turismo, propõe-se a emissão de parecer favorável à presente
proposta, condicionado à introdução dos seguintes aspetos focados na parte III do parecer:


Cumprimento de normas legais e regulamentares aplicáveis: pontos 2.1; e 2.2 b), c) e e)ii



Retificação de questões de discordância técnica e de lapsos/incorreções: pontos 2.2 a), d) e f); e 2.3 a)

Alerta-se ainda para os reparos efetuados nos pontos 2.2 e)i e 2.3 b) da mesma parte desta apreciação.
À consideração superior,
18/05/2020

X
Joana Colaço, arq.ª
Assinado por: JOANA MARGARIDA DOMINGUES COLAÇO DE MEDEIROS
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