
 
 
 

MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS À SUSPENSÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE 

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DA COMPORTA 
ADT2 

Artigo 1.º 

Âmbito territorial, objectivos 

São estabelecidas medidas preventivas na área ident ificada na planta 
anexa com cerca de 143,5220 ha sita no lugar da Tor re, freguesia de 
Comporta, concelho de Alcácer do Sal, que integra a  Área de 
Desenvolvimento Turístico da Comporta – ADT 2, com vista a garantir o 
compromisso assumido da apresentação da candidatura  de Portugal a país 
anfitrião da Ryder Cup 2018. 
 

Artigo 2.º 

Âmbito material 

1 – Na área objecto das presentes medidas preventiv as ficam proibidas 
todas as operações urbanísticas e demais acções que  não tenham por 
objecto o projecto de campo de golfe a apresentar p ara efeitos do 
artigo anterior, bem como as obras e outras operaçõ es urbanísticas ou 
acções associadas. 
2 – Ficam excluídas do âmbito de aplicação das medi das preventivas as 
acções validamente autorizadas antes da sua entrada  em vigor. 
 

Artigo 3.º 

Âmbito temporal 

1 – O prazo de vigência das medidas preventivas é d e um ano a contar 
da sua publicação no Diário da República, prorrogáv el por mais um, 
caducando com a entrada em vigor da alteração ao Pl ano de Pormenor da 
Área de Desenvolvimento Turístico da Comporta – ADT  2, aprovado por 
deliberação da Assembleia Municipal de Alcácer do S al, em 29 de 
Fevereiro de 2008, publicado pelo Aviso n.º 11593/2 008, no Diário da 
República, 2.ª série — n.º 74, de 15 de Abril de 20 08. 
2 – Durante o prazo de vigência referido no número anterior, fica 
suspenso o Plano de Pormenor da Área de Desenvolvim ento Turístico da 
Comporta – ADT 2 na área abrangida pelas medidas pr eventivas. 
 

Artigo 4.º 

Entrada em vigor 

As medidas preventivas entram em vigor no dia segui nte ao da sua 
publicação. 


