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XII.1.1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

 

O território é dinâmico, palco de múltiplas interacções entre os fenómenos que nele ocorrem numa 

permanente mudança que exigem flexibilidade e capacidade de adaptação dos instrumentos de 

planeamento a novos paradigmas. 

 

Desde 19951 ocorreram inúmeras alterações, a diversos níveis e escalas2, no território e na sociedade 

nos domínios biofísicos, económicos, sociais, institucionais e nas relações que estabelecem entre si e, 

como tal, gerando oportunidades a aproveitar e fragilidades a combater. É por isso indispensável rever, 

analisar e perceber as dinâmicas atuais, o estado de arte e a forma como se expressam no espaço, 

de modo a produzir um modelo de desenvolvimento territorial coerente e que responda às actuais 

exigências e necessidades sociais, ambientais estratégicas, políticas, etc. 

 

O processo de revisão do PDM, foi formalmente iniciado com a deliberação da Câmara Municipal de 

1 de agosto de 20053, ao abrigo do então Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT), estabelecido pelo DL 380/99, de 22 de setembro, que estabelecia que os Planos Directores 

Municipais (PDM) deveriam ser “obrigatoriamente revistos decorrido o prazo de 10 anos após a sua 

entrada em vigor ou após a sua última revisão” (n.º 3 do art.º 98). Além desta obrigação legal, havia 

ainda a consciência, por parte do Município, de que o PDM se encontrava obsoleto e com fortes 

estrangulamentos no desenvolvimento e gestão territorial.  

 

Não obstante, em face de outras prioridades, os trabalhos conducentes a dar prosseguimento à revisão 

só foram desencadeados no início do ano 2010 e concluídos com a realização e aprovação da 

                                                
1 Quando o Plano Diretor Municipal de Silves (PDMSLV) se tornou eficaz através da RCM 161/1995, de 4 de Dezembro. 
2 Legislativas, conceptuais, de formas de abordagem, etc. 
3 Publicada através do Edital n.º 214/2006, de 27 de abril de 2006, com a qual também se deu início ao inquérito público prévio., então ao 
abrigo do então Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão territorial (RJIGT), DL 380/99, de 22 de Setembro, com a redação conferida 
ao momento pelo DL 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
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proposta de plano pela Comissão de Acompanhamento1, que se realizou no dia 28 de junho do ano de 

2013.  

 

Ainda que concluída a proposta de plano, houve o intento de não dar prosseguimento à sua aprovação 

pelos órgãos da autarquia com o fundamento de se amadurecerem matérias aí constantes e adequá-lo 

a um quadro legal, que então se adivinhava.  

 

Do ponto de vista estratégico não houve alterações substantivas, à escala municipal, mantendo-se no 

essencial o que consubstanciava a proposta de plano apresentada (e aprovada pela CA, como em 

cima se enunciou), em 28 de junho do ano de 2013. As alterações introduzidas relacionaram-se, 

sobretudo, com o quadro legal imposto pela Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPPSOTU2,) e pelo atual Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT3), nomeadamente, o que concerne ao novo regime de uso 

do solo, pelo Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN)4, pelo Programa Regional de 

Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve5) e pelo Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT6) entre outros diplomas de menor relevância estrutural na proposta 

de PDM. 

 

Do qual legal que se manteve desde a proposta apresentada no ano de 2013, mas então novidade em 

relação ao PDM de primeira geração, agora em revisão, destaca-se o Regime Jurídico da Avaliação 

Ambiental Estratégica (RJAAE7) que estabelece o “regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos 

de determinados planos e programas no ambiente”, vulgo, Avaliação Ambiental Estratégica, (AAE), 

em alinhamento com o qual se mantém o RJIGT, lendo-se claramente no n.º 3 do artigo 83.º, 

conjugado com o n.º 4 do artigo 85.º, que a revisão do PDM está sujeita a AAE. 

 

Nos termos do consagrado na alínea a), artigo º 2.º do DL 232/2007, de 15 Junho, a AAE traduz-se na 

“identificação, descrição e avaliação dos eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes de um 

plano ou programa, realizada durante um procedimento de preparação e elaboração do plano ou 

                                                
1 Designação do agora revogado, DL 380/99, passando a tomar o nome de Comissão Consultiva, segundo o DL 80/2015, de 14 de maio. 
2 Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto 
3 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 
4 Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação atual conferida pelo DL n.º 124/2019, de 28 de agosto. 
5 Portaria n.º 53/2019, de 11 de fevereiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 12/2019, de 12 de abril. 
6 Lei n.º 99/2019, de 05 de setembro. 
7 Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/11 de 4 de maio. 
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programa e antes de o mesmo ser aprovado ou submetido a procedimento legislativo, concretizada na 

elaboração de um relatório ambiental (RA) e na realização de consultas e a ponderação dos 

resultados obtidos na decisão final sobre o plano ou programa e a divulgação pública de informação 

respeitante à decisão final”.  

 

 

O relatório que se apresenta constitui a 1.ª Fase do processo de AAE da rPDM de Silves e responde 

ao n.º 1 do art.º 5 do DL 232/07, de 15 de Junho que estabelece a obrigatoriedade da “entidade 

responsável pela elaboração do plano ou programa determinar o âmbito1 da avaliação ambiental a 

realizar, bem como determinar o alcance e nível de pormenorização da informação a incluir no relatório 

ambiental”. O relatório da Definição do Âmbito (DA), encontra-se assim estruturado da seguinte forma: 

 

Nos Cap. X.1.1 a X.1.3 é efetuada a introdução e o enquadramento legal e conceptual da AA rPDM, 

bem como da metodologia adoptada;  

 

O Cap. X.1.4 é dedicado à realidade presente e futura de Silves, sendo nos Cap. X.1.5 e X.1.6 

apresentados os critérios para a definição dos Factores Críticos para a Decisão (FCD), é feita a sua 

concretização com os respetivos critérios de avaliação. Aqui valida-se igualmente a coerência 

(interna) dos FCD definidos e definem-se os objetivos ambientais e de sustentabilidade e dos 

indicadores para cada critério de avaliação (Cap. X.1.7). 

 

Nos Cap. X.1.8 e X.1.9 desenvolve-se a estratégia de comunicação e propõe-se uma estrutura para o 

relatório Ambiental. 

 

O Cap. X.1.10 é preenchido com as considerações finais e no Cap. X.1.11 apresenta-se a bibliografia 

consultada na elaboração do relatório. 

 

Os anexos ao documento contêm informação que complementa a Definição do Âmbito da AA da rPDM, 

incluindo, no anexo IV o relatório de ponderação dos contributos recebidos no processo de consulta à 

entidades. 

                                                
1 De onde decorre o título do relatório “Definição do Âmbito da AAE”, hoje também denominado de Relatório dos Fatores Críticos para a 
Decisão (RFCD). Manteve-se, contudo, a terminologia utilizada no processo inicial da revisão do PDM (vd. Cap. I.1 onde se aprofunda o 
contexto do processo da revisão), tão só porque a designação está alinhada com os termos utilizados em sede do RJAAE, como ainda, e 
fundamentalmente, porque as alterações introduzidas em relação à versão apresentada em sede da CA de 2013, são de pormenor, 
essencialmente de contextualização, atualização do quadro legal e reforço do quadro de referência estratégico (Cap. X.1.5, ponto 2). 
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XII.1.2. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL DA AA 
 

 

A AA é um procedimento integrado e contínuo que visa garantir que os efeitos sobre o ambiente1 

são tidos em consideração na elaboração de um plano ou programa. 

 

Segundo PARTIDÁRIO (2007), a AA melhora a qualidade do plano ou programa ao adoptar uma 

abordagem estratégica, holística e transversal e ao dirigir os mesmos para objectivos de 

sustentabilidade. É assim “um instrumento de avaliação de impactes de natureza estratégica cujo 

objectivo é facilitar a integração ambiental e a avaliação das oportunidades e riscos de estratégias de 

acção num quadro de desenvolvimento sustentável” (idem.). 

 

“As acções causadoras de impacte correspondem às intenções de desenvolvimento, ou seja, à 

definição do conceito de desenvolvimento, de um modelo territorial físico pretendido, ou de um modelo 

económico-social, com objectivos e metas definidos e preferencialmente uma visão a longo prazo, e 

com opções de desenvolvimento para se atingir esses mesmos objectivos e metas” (PARTIDÁRIO, 

2006).  

 

Na AA constituem objeto de avaliação as estratégias de desenvolvimento definidas e centra-se 

num conjunto de temas fortes e de relevância para a decisão, os FCD, sobre os quais os 

procedimentos de avaliação2 se vão debruçar. Conforme consta na fig. X.1.1 resultam da análise 

integrada: 

 

a. das Questões Estratégicas (QE), relacionadas com os objetivos estratégicos e linhas de força 

associadas ao plano, geradoras de efeitos (significativos) no ambiente; 

 

b. do Quadro de Referência Estratégico (QRE) que constitui um macro enquadramento estratégico 

em termos de ambiente e sustentabilidade, com orientações da escala internacional à local, criando um 

referencial para a avaliação; 

                                                
1 No sentido amplo do termo, em alinhamento com o conceito de PARTIDÀRIO (1999), que entende “ambiente” como “um sistema 
complexo e dinâmico, constituído por um conjunto de elementos diferentes entre os quais se estabelecem relações de interdependência. 
(...) são agregados nas componentes física, ecológica, social, económica, institucional e política. (...) De tal forma que qualquer 
modificação introduzida num dos subsistemas vai ter efeitos sobre os restantes, com uma intensidade e uma magnitude que dependem 
das relações de interdependência existentes”. 
2 Para proceder à avaliação definem-se ainda, para cada FCD, critérios de avaliação, objetivos ambientais e respetivos indicadores. 
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c. dos Fatores Ambientais (FA) que concretizam o âmbito ambiental com relevância para o plano, 

sendo estabelecidos pela (alínea e), n.º 1, art. 6.º do DL 232/07 e devem ser ajustados de acordo com 

a realidade, focagem estratégica e escala de avaliação. 

 

 

 

XII.1.3. METODOLOGIA 
 

 

A definição do âmbito é produto de uma extensa reflexão e participação no quadro dos trabalhos do 

Plano Estratégico de Desenvolvimento de Silves (PEDS) e de uma leitura e análise sobre outras 

experiências de AA desenvolvidas de âmbito nacional e comunitário1. Contudo, a metodologia 

desenvolvida para AA rPDM assenta fortemente na proposta por PARTIDÁRIO (2007) e divide-se 

essencialmente em três fases, como se pode verificar no quadro X.1.1. 

 

Para responder aos objetivos metodológicos para definição dos FCD e produzir a definição do âmbito 

efetuaram-se as diligências constantes na fig. X.1.2. Após esta definição delinear-se-á o Quadro de 

Governança e as Estratégias de Comunicação e ainda uma proposta de estrutura para o Relatório 

Ambiental a elaborar na fase seguinte. 

                                                
1 vd. PARTIDÁRIO, 2007; Greening regional development programmes network, 2006; Office of de deputy prime minister, 2005.  

Figura XII.1.1 

Definição dos Fatores Críticos para Decisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

FA 

QRE QE 

FCD 

Fonte: Partidário, 2007, adaptado 
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Quadro XII.1.1 

Faseamento Metodológico da AA do PDM 

FASES DO PROCESSO OBJETIVO METODOLÓGICO PRODUTO FINAL 

1.ª Fase Definição dos FCD e 
do contexto da AA 

Identificar e compreender o objecto de avaliação 
Relatório de Definição do 

Âmbito 
Assegurar a focagem da AAE, perceber o contexto 

em que se realiza e estabelecer o seu alcance 

Consulta pública às entidades com responsabilidades ambientais específicas 

2.ª Fase Análise e Avaliação 
dos FCD 

Efetuar análise de tendências 

Relatório Ambiental 
Resumo Não Técnico 

(RNT) 

Avaliação das opções e das oportunidades e riscos 
em termos ambientais e de sustentabilidade 

Estabelecer diretrizes para o acompanhamento do 
plano 

Consulta pública às entidades com responsabilidades ambientais específicas e Discussão Pública 

3.ª Fase Seguimento 
Dar sequência a um Plano de Seguimento que 
deverá acompanhar a execução do PDM 2G 

Relatórios de 
acompanhamento 

 

Figura XII.1.2 

Diagrama metodológico para a definição dos FCD da AA da rPDM 

Os principais problemas 

ambientais

A rPDM e os seus principais 

objetivos

Outros Planos, programas ou 

políticas com relevância

FACTORES AMBIENTAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS
QUADRO DE REFERÊNCIA 

ESTRATÉGICO

OBJETIVOS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE

INDICADORES

QUADRO DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO

CONHECER

FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO

ESTABELECER

DEFINIR
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De salientar ainda que grande parte das opções estratégicas vertidas para este processo resultam 

de informação diferenciada1 decorrente de um diagnóstico profundo do concelho e da oportuna 

concretização de uma estratégia para o desenvolvimento no âmbito do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do concelho de Silves (PEDS) (CMS, 2009), e amadurecida com os trabalhos da 

revisão do PDM (vd. capítulo VIII.1). O PEDS e o posterior amadurecimento da estratégia de 

desenvolvimento aí concretiza e assumida foi altamente participada, tendo havido oportunidade de uma 

profunda auscultação dos atores locais, com fóruns de participação com abordagens bottom-up, 

inquéritos e entrevistas. Esse trabalho foi ainda complementado com amplas campanhas de campo e 

com a insubstituível vivência no terreno ao longo de anos pelos múltiplos intervenientes na definição da 

estratégia. Com esta base de trabalho foi possível identificar, com muita clareza, as linhas de força e 

fraquezas do concelho assim como as oportunidades e ameaças do/ao concelho. 

 

 

XII.1.4. DA SITUAÇÃO ATUAL AO FUTURO DESEJÁVEL DO CONCELHO 
 

 

Com uma posição central no contexto da região, o concelho de Silves desenvolve-se latitudinalmente 

ao longo de 680 km2 fazendo fronteira a norte com os concelhos alentejanos de Odemira, Ourique e 

Almodôvar, a este com Loulé e Albufeira, a oeste com Lagoa, Portimão e Monchique, contactando a sul 

com o Oceano Atlântico (vd. fig. X.1.3). 

 

É constituído por um total de oito freguesias: S. Marcos da Serra no Norte, Silves e S. Bartolomeu de 

Messines no centro, e Tunes, Algoz, Alcantarilha, Pêra e Armação de Pêra no sul (vd. fig. X.1.3) e, 

embora contíguo no espaço, encerra realidades distintas do ponto de vista físico, da ocupação e uso 

do solo, dos aspectos sócio-económicos, demográficos, culturais, etc. Estas diferenças são delimitadas 

sensivelmente pelo eixo Silves - S. Bartolomeu de Messines, cuja orientação sensível NE–SW divide o 

concelho em duas realidades distintas: o norte e o sul do concelho.  

 

 

                                                
1 Realizada no âmbito do Plano Estratégico do Desenvolvimento do concelho e da rPDM 
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O norte do concelho é caracterizado por usos associados à atividade florestal, a população é 

tendencialmente mais idosa. O despovoamento, uma economia local quase estática, o elevado risco de 

incêndio constituem dos principais problemas deste sector.  

 

No sul, mais povoado e mais atrativo à sazonalidade estival, predomina população mais jovem, com as 

atividades terciárias, a constituir o motor da economia local. Encerra alguns problemas de ordenamento 

do território e de urbanismo que importam resolver no sentido de conduzir o concelho de Silves a uma 

maior atratividade e competitividade no seio do algarve. 

 

Figura XII.1.3 

Enquadramento geográfico do concelho 

 
Fonte: Rede viária (CMS, 2017); Planimetria 1:10 000 (CMS/DGT, 2018); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2018); 

Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015) 
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1. O CONCELHO DE SILVES. UMA BREVE ABORDAGEM 

 

O concelho de Silves, assim, como a maioria dos concelhos algarvios compreende no seu território 

duas unidades morfoestruturais: O maciço antigo e a orla mesocenozóica meridional. 

 

Estas duas unidades são geradoras das grandes assimetrias entre a metade Norte e a Metade Sul do 

concelho, sendo a sua fronteira marcada pela depressão periférica definida, grosso modo, pelo eixo 

Silves – S. Bartolomeu de Messines. 

 

A norte deste eixo, encontra-se o Maciço Antigo, cujo substrato é constituído por rochas metamórficas 

paleozóicas – xistos, grauvaques e quartzitos, fortemente enrugados e fracturados. É uma área de 

serra, apresentando um modelado muito particular com topos extensos e arredondados a uma altitude 

quase constante “fazendo lembrar montículos de toupeira” (FEIO, 1952). Os vales são normalmente em 

V, com vertentes abruptas e com génese estrutural de direcção preferencial N-S e NO-SE. O relevo 

encontra-se afeiçoado pela erosão e pelos depósitos coluvionares, ainda que deixe perceber a sua 

vigorosidade. É um modelado movimentado, com rochas nuas e materiais soltos. 

 

A sul, a Orla Mesocenozóica Meridional, integra o Barrocal e o Litoral, contrasta como as 

características acima expostas, é constituída por um substrato sedimentar Mesozóico, nomeadamente 

calcários, dolomites, arenitos e argilas, mais brandos à erosão e geradores de um modelado menos 

irregular e mais suave do que acontece a Norte. Os topos são grandes superfícies de aplanamento 

recortados pela rede hidrográfica, pouco densa e encaixada na maioria dos casos. 

 

Em termos climáticos, o concelho de Silves apresenta um clima mediterrâneo. De acordo com a 

classificação de Emberger (ALCOFORADO, et al., 1993) o concelho encontra-se nos domínios Sub-

Húmido a Semi-Árido (próximo do litoral), e de acordo com o índice Xerotérmico de Gaussen faz-se 

sentir um tipo de clima Mesomediterrâneo a Termomediterrâneo atenuado (100 a 125 dias 

biologicamente secos). A classificação de Köppen revela que o concelho se encontra 

fundamentalmente sob o domínio do tipo de clima Csa que se caracteriza por ser quente temperado, 

com temperatura média do mês mais frio compreendida entre -3 ºC e 18 ºC, com um Verão coincidente 
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com a estação seca e com a temperatura média do mês mais quente superior a 22 ºC (STRAHLER, 

1992).  

 

A precipitação média anual é superior a 700mm no setor NO do concelho e inferior a 600mm junto ao 

litoral. Relativamente às caraterísticas da temperatura verifica-se que é na área central do concelho 

onde os valores mais elevados são registados (17,3ºC/média mensal) em parte porque é uma área 

mais abrigada, quer da influência litoral quer da serrana, mas também devido à natureza do seu 

substrato, constituído por materiais de cores escuras que favorecem a absorção da radiação incidente 

e a consequente diminuição do albedo, conduzindo assim, a um aumento da temperatura à superfície. 

 

Também os usos e ocupação do solo reflectem estas assimetrias N-S sendo o Norte dominado pelos 

usos agro-florestais, sobretudo mato, eucaliptal e floresta de sobro e azinho. No Sul predominam os 

usos agrícolas, com a agricultura de sequeiro e os pomares de citrinos a sobressaírem. O uso urbano 

ocupa uma área reduzida, tendo em conta a dimensão do concelho, sendo a sua expressão muito 

baixa no setor serrano, e mais elevada na área do barrocal, particularmente nas sedes de freguesia e 

nos aglomerados urbanos dispersos de Cumeada, Amorosa, Portela e Messines de Baixo. 

 

Verifica-se um forte determinismo imposto pela morfologia ao povoamento com a maior 

concentração populacional a verificar-se em zonas de vale, de solos mais férteis e onde o 

desenvolvimento da malhar urbana e das infraestruturas é mais facilitado. 

 

No que concerne às caraterísticas da população, segundo o último acto censitário (INE, 2011) o 

concelho de Silves contava com uma população total de 37 126 habitantes, distribuídos de forma 

desigual entre as suas freguesias. Os maiores quantitativos surgem no setor central do concelho, 

correspondendo, grosso modo, à depressão periférica. Em termos de densidade populacional verifica-

se que comparativamente à realidade regional e do país, o concelho apresenta uma baixa densidade 

populacional, fortemente induzida pela elevada extensão que ocupa, verificando-se ainda grandes 

disparidades inter-freguesias, com o Sul a apresentar uma maior concentração da população 

residente. 
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A evolução populacional entre os últimos actos censitários (2001 – 2011) foi positiva (9,7%)1, 

apresentando as freguesias de S. Marcos da Serra, S. Bartolomeu de Messines um crescimento 

negativo, contrapondo-se com as de Armação de Pêra, Alcantarilha Pêra e Algoz Tunes que registaram 

os maiores valores de crescimento. 

 

Contudo, a relação entre as taxas de natalidade e mortalidade (Crescimento Natural) são negativas 

em praticamente todas as freguesias do concelho2, o que leva a deduzir a importante contribuição que 

os movimentos (i)migratórios trazem para o crescimento populacional concelhio. 

 

A pirâmide etária do concelho apresenta assim fenómenos de estreitamento da base e um 

alargamento do topo (vd. gráf. XII.1.1) sugerindo a diminuição do peso das classes mais jovens e a 

gradual progressão do envelhecimento populacional. O mesmo sugere os valores relativos ao índice de 

envelhecimento concelhio, francamente superior aos valores apresentados pela região e pelo país. 

Verifica-se assim, uma tendência para o duplo envelhecimento (aumento do numero de idosos e 

redução do número de jovens) prevendo-se a prazo a diminuição do número de ativos com graves 

consequências em termos da redução da produtividade, do dinamismo e da competitividade da 

economia local. 

 

 

 

                                                
1 INE (2001). 
2 Com exceção para Armação de Pêra que apresenta, neste período uma taxa de crescimento natural de 0,6. 

Gráfico IV.1.3 

Pirâmide etária (2001/2011) 
Concelho de Silves 

 

Fonte: INE (2001 e 2011) 
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O grau de instrução predominante é o da população com o 1.º ciclo do ensino básico que 

corresponde a cerca de 37% da população residente, logo seguida pela população com ensino 

secundário (16,3%) e a população sem nível de ensino (15,8%). Destes dados resulta uma evidente 

reduzida qualificação da população, o que pode contribuir para uma menor capacidade 

empreendedora e para um menor dinamismo económico do concelho. 

 

A taxa de atividade do concelho posiciona-se nos 47%, apresentando as freguesias de Armação de 

Pêra e de Algoz Tunes uma taxa superior a 50%, revelando a atratividade desta para os mais jovens.  

Na última década censitária a população ativa aumentou em cerca de 11%, num contexto em que a 

população residente no concelho aumentou cerca de 9,7%. Assistiu-se assim a um crescimento 

significativo da mão-de-obra disponível no concelho de Silves, muito relacionado, certamente, com os 

fluxos migratórios de população em idade ativa, visíveis principalmente nas freguesias de Algoz e 

Tunes, Armação de Pêra e Alcantarilha e Pêra. 

 

 

A distribuição da população empregada por setor de atividade revela um claro predomínio do setor 

terciário face aos restantes, sendo os ramos de atividade que mais se destacam o comércio, a 

construção, o alojamento e a restauração, atividades pouco exigentes em mão-de-obra e, por isso, 

menos competitivas. 

 

Assim, o Norte carateriza-se por uma menor densidade populacional, uma população envelhecida, 

de matriz rural e com baixa qualificação, com as atividades relacionadas ao setor primário a 

prevalecer. O Sul carateriza-se por uma maior densidade de ocupação, população mais jovem e 

instruída e pelo predomínio de atividades económicas ligadas ao setor terciário. 

 

Verifica-se assim que o concelho apresenta alguns problemas de competitividade económica, 

fortemente induzida pela fraca qualificação de mão-de-obra existente o que condiciona a instalação de 

indústria e serviços de maior valor acrescentado, bem como a capacidade empreendedora, 

habitualmente maior junto da população com grau de ensino mais elevado. 
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2. O PDM EFICAZ 

 

O PDM eficaz, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 161/95, de 4 de Dezembro de 

1995, apresenta estrangulamentos de ordem diversa com repercussões no ordenamento e gestão do 

território concelhio. 

 

A distância temporal decorrida entre a aprovação do plano e a determinação da sua revisão potencia, 

entre outros, estrangulamentos relacionados com: 

 

a. a desadequação e falta de flexibilidade na adaptação às novas dinâmicas sociais, económicas e 

ambientais; 

b. a ausência de utilização de tecnologias de informação geográfica, hoje essenciais para 

representação e gestão da informação geográfica; 

c. a desatualização legislativa e conceptual, motivada pelos desenvolvimentos observados na forma 

de pensar o território e agir sobre este. 

 

Num olhar crítico ao PDM eficaz no quadro de uma Avaliação Ambiental Estratégica impõe-se 

sobretudo salientar a ausência de pensamento estratégico, ou da sua materialização em relatório. 

 

Com efeito, o PDM eficaz não se encontra ancorado numa estratégia delineada previamente e 

implementada no território. Por este fato, a informação de interesse para a AA do PDM assenta apenas 

nos resultados e impactes das opções de ordenamento do território então definidas que conduziram à 

situação atual do território concelhio. 

 

 

3. MISSÃO E VISÃO PARA O CONCELHO DE SILVES 

 

A missão e a visão definidas no PEDS, no horizonte temporal 2020 – 2025, foram estabelecidas com 

base num amplo processo de participação pública e de concertação1 e servirão de suporte à 

elaboração da revisão do PDM e da sua AA.  

                                                
1 Foram diversas a formas de participação pública no PEDS, desde a realização de fóruns participativos, a inquéritos à população, 
reuniões de concertação com as juntas de freguesia, etc. 
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A missão, entendida enquanto elemento chave na estratégia, traduz um compromisso prévio, já a 

visão projecta aquilo que se pretende que o futuro venha a ser, é uma imagem do ponto de chegada, 

um exercício de prospectiva, deve ser inspiradora, desafiadora e facilmente apreensível. 

 

A missão definida para o concelho de Silves é: 

 

“O concelho de Silves é um território onde a qualidade do espaço vivido e a oferta de emprego e 

serviços qualificados o valorizam, onde a atitude pró-ativa, a acessibilidade e a valorização dos recursos 

e práticas sustentáveis, lhe conferem excelentes condições de atratividade para viver e recrear” 

 

A visão, que projecta a imagem pretendida para o concelho estabelece que: 

 

“O concelho de Silves é um dos mais prósperos e atractivos do Algarve, respondendo à promoção 

global e ao bem-estar dos seus concidadãos e daqueles que o visitam, no respeito pelos princípios de 

desenvolvimento sustentável, na observância de uma atitude atenta e pró-activa sobre a realidade, 

apostando na inovação, diferenciação e complementaridades” 

 

 

É com base nestes elementos estratégicos que se estabelece o que se pretende acerca do futuro do 

concelho, cabendo à AA apoiar a decisão sobre as melhores alternativas para a prossecução do 

pretendido, identificando e avaliando quais as oportunidades e riscos inerentes a cada um deles 

tendo em vista objetivos de desenvolvimento sustentável. 
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XII.1.5. FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO. CRITÉRIOS DE 

DEFINIÇÃO 

 

 

Para garantir a focagem estratégica, a AA consubstancia-se na determinação de FCD. Para além de 

conferirem estrutura e focagem ao processo de avaliação, a sua definição determina o seu alcance, 

constituindo os principais temas a considerar no processo decisório. 

 

Os FCD são determinados com base na análise integrada (vd. Fig. X.1.1): 

 

a. das QE do plano em avaliação; 

b. do QRE, que define o macro-enquadramento estratégico; 

c. dos FA que definem o âmbito ambiental relevante. 

. 

 

1. DAS QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA REVISÃO DO PDM DE SILVES 

 

As Questões Estratégicas (QE) encontram-se intimamente relacionadas com os objetivos do plano 

em avaliação, com a missão e visão delineadas e definem as suas intenções. As QE constituem as 

questões às quais o Plano deve dar resposta, são elementos indutores de mudança e por essa razão 

capazes de produzir impactes, ou seja, gerar oportunidades e riscos. 

 

Com o intuito de efetivar a visão adotada para o concelho de Silves e garantir a concretização da 

missão assumida, considerando ainda a conjuntura atual (da local à internacional) foram identificadas 

5 QE, subdivididas em orientações estratégicas: 

 

QE1. diversificar, dinamizar e qualificar o tecido socioeconómico do concelho; 

QE2. redes, infraestruturas e equipamentos para a competitividade e coesão social; 

QE3. qualificação e estruturação do território; 

QE4. ambiente e património; 

QE5. cidadania e governança. 
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QE1. DIVERSIFICAR, DINAMIZAR, QUALIFICAR O TECIDO SÓCIO-ECONÓMICO DO 
CONCELHO 

a. Apostar na concentração das atividades económicas (clusterização) tendo em conta as especificidades do 

território, privilegiando a especialização, as complementaridades, a cooperação e a criação de 

infraestruturas e serviços de apoio à atividade económica; 

b. Estimular o empreendedorismo, a criação e qualificação do emprego; 

c. Promover o emprego em segmentos de maior produtividade e de maior valor acrescentado; 

d. Promover a qualificação da população em qualquer fase da vida.  

e. Apostar na inovação (técnica e organizacional), nas atividades de Investigação Científica & 

Desenvolvimento Tecnológico de forma a facilitar a transferência de conhecimento, tecnologia e 

processos para o tecido empresarial e reforçar as atividades de maior valor acrescentado; 

f. Criar Parques Empresariais, Industriais e de Logística 

 

QE2. REDES E INFRAESTRUTURAS PARA A COMPETITIVIDADE E COESÃO SOCIAL 
a. Criar sinergias inter-freguesias e inter-concelhias para a construção de equipamentos qualificados e com 

maior capacidade atrativa 

b. Garantir a oferta (e condições de acesso) de equipamentos colectivos que correspondam às necessidades 

dos diferentes grupos sociais; 

c. Colmatar as redes de infra-estruturas ambientais e melhorar o seu desempenho; 

d. Apostar no desenvolvimento de uma rede de info-estruturas e promover a sua utilização generalizada; 

e. Reforçar a conectividade entre os principais aglomerados urbanos e promover a acessibilidade e mobilidade 

sustentável de pessoas e bens; 

f. Desenvolver uma rede eficaz de transportes e logística. 

 

QE3. QUALIFICAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TERRITÓRIO 
a. Controlar e estruturar o povoamento disperso e difuso; 

b. Privilegiar a concentração urbana; 

c. Fomentar movimentos centrípetos apostando na reabilitação, requalificação e revitalização dos centros 

urbanos 

d. Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do espaço rural 

  

QE4. AMBIENTE E PATRIMÓNIO 
a. Conhecer, proteger e valorizar os recursos patrimoniais em presença 

b. Promover a qualidade ambiental 

c. Apostar na prevenção, minimização e/ou eliminação dos riscos naturais e tecnológicos 

d. Privilegiar e promover a eco-eficiência e o uso e produção de energias renováveis 
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QE5. CIDADANIA E GOVERNANÇA 
a. Apostar na governança como fator chave no desenvolvimento do concelho assente nos princípios de 

abertura, participação, responsabilização, eficácia, coerência; 

b. Criar plataformas de informação, participação e acompanhamento dos processos decisórios suportadas 

pelas novas tecnologias garantindo transparência e celeridade nos processos 

c. Garantir que toda a população possa participar ativamente na construção da sociedade e do futuro 

adotando uma perspetiva de design for all assente em princípios de co-responsabilização e subsidiariedade. 

d. Garantir a concretização dos direitos de cidadania nomeadamente na sua dimensão social, desde a 

segurança até ao direito de partilhar do nível de vida segundo os padrões prevalecentes na sociedade 

 

 

2. QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

 

Se as QE sintetizam as principais linhas de força (indutoras de mudança) do PDM, o QRE constitui um 

referencial estratégico de base para a avaliação. Define o macro-enquadramento estratégico, reunindo 

os grandes objetivos de política ambiental e de sustentabilidade estabelecidos a diversas escalas (da 

local à internacional), bem como as ligações a outros planos e programas com os quais o objecto de 

avaliação estabelece relações. 

 

Para a AA do PDM definiu-se o seguinte QRE1: 

 

a. Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, 2005 – 2015 (ENDS); 

b. Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

c. Portugal 2020; 

d. Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB); 

e. Lei da Água (Lei 58/05, de 29 de dezembro); 

f. Programa de Desenvolvimento Rural, 2014-2020 (PDR); 

g. Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação 2014-2020 (PANCD); 

h. Estratégia para o Turismo 2027; 

i. Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve); 

j. Programa Operacional Regional do Algarve 2014-2020 (Cresc Algarve); 

k. Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (PGRH RA); 

l. Programa Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve); 

m. Plano Estratégico de Desenvolvimento de Silves (PEDS); 

                                                
1 Para conhecimento da estratégia veiculada por cada um destes documentos vd. anexo I. 
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n. Estratégia Nacional para a Habitação (2015/2031); 

o. Lei de Bases da Política do Regime de Protecção e Valorização do Património Cultural 

p. Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira1 

q. Plano Rodoviário Nacional 2000 

 

 

3. AS QUESTÕES ESTRATÉGICAS E O QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

 

Importa avaliar a relação entre as QE do PDM e o QRE estabelecido com o intuito de validar a 

coerência entre estes dois elementos, garantindo que os domínios estratégicos a intervir para o 

desenvolvimento do concelho vão de encontro ao definido superiormente. 

 

Foram efetuadas matrizes de coerência entre cada QE e cada um dos objetivos estabelecidos 

naqueles planos, programas ou diplomas, avaliando se a sua ligação com as QE é forte, média ou 

fraca, tendo sido atribuído os valores 3, 2, 1, respetivamente. Dessas matrizes (vd. anexo II) resultou a 

apresentada no quadro XII.1.2. 

 

Da sua análise global verifica-se que todas as QE respondem ao definido no QRE, salientando-se a 

QE4 (Ambiente e Património) por apresentar a ligação mais forte com o QRE. A QE5 (Cidadania e 

Governança) é aquela que apresenta um resultado mais fraco talvez devido à sua especificidade. Ainda 

assim a sua coerência com o QRE considera-se forte. 

 

Relativamente à relação individual de cada plano, programa ou diploma com o QRE definido verifica-se 

que o PNPOT e o PEDS são aqueles que possuem uma ligação mais forte, motivado pela 

transversalidade de temáticas que apresenta o que revela as fortes afinidades com o processo da 

revisão do PDM. 

 

 

 

 

 

                                                
1 RCM 82/2009, de 8 de setembro. 
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4. FATORES AMBIENTAIS 

 

Os FA definem, segundo PARTIDÁRIO (2007), o âmbito ambiental relevante passível de sofrer 

efeitos significativos e ao qual se deve atentar na AA. A alínea e) do art.º 6.º de DL 232/07 define 

Quadro XII.1.2 

Matriz de relação QRE e QE 
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ESTRATÉGICAS 
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ENDS 12 16 12 13 13 66 

PNPOT 18 18 20 19 16 91 

PORTUGAL 2020 11 10 10 8 9 48 

ENCNB 3 3 9 9 3 27 

Lei da Água 12 13 11 24 8 68 

PDR 5 4 5 7 4 25 

PANCD 5 5 8 9 7 34 

ESTRAT. TURISMO 2027 14 12 10 10 9 55 

PROT ALGARVE 11 10 10 9 4 44 

CRESC ALGARVE 16 17 17 11 13 74 

PGRH RA 5 6 9 12 10 42 

PROF ALGARVE 6 6 9 13 8 42 

PEDS 17 16 18 16 13 80 

ENH 14 11 15 8 9 57 

LB PATR. CULTURAL 8 4 8 8 9 37 

ENGIZC 8 4 6 10 4 32 

PRN 8 21 13 7 7 56 

Total 173 176 190 193 146 - 
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um conjunto de Fatores ambientais a considerar que deverão ser ajustados caso a caso em função da 

sua pertinência para o processo de avaliação. 

 

Segundo o definido pela DGOTDU (2008) “no caso dos PDM aconselha-se que a identificação inicial 

destes Fatores ambientais seja tão exaustiva quanto possível”. Conforme se pode verificar pela fig. 

XII.1.2 todos os FA constantes na legislação serão analisados na AA do PDM, tendo apenas sido 

agrupados por proximidade temática. 

 

Figura XII.1.4 

Relação entre os FA estabelecidos na legislação e os definidos para a AA do PDM 

 

 

 

 

FA estabelecidos na legislação  FA para a AA do PDM 

Biodiversidade 
Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade 
Fauna 

Flora 

População 

População, Saúde Humana e 

Bens Materiais 
Saúde Humana 

Solo 

Água 

Recursos Naturais, Património e 

Paisagem 

Atmosfera 

Fatores Climáticos 

Bens Materiais 

Atmosfera e Fatores Climáticos 
Património Cultural (arquitetónico 

e arqueológico) 

Paisagem 
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XII.1.6. OS FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO E CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

Os FCD e respetivos critérios de avaliação são de extrema importância no contexto da AA uma vez 

que estruturam a análise e a avaliação de oportunidades e riscos inerentes à execução de um plano. 

 

Da análise integrada dos elementos referidos no capítulo anterior definiram-se os seguintes FCD e 

critérios de avaliação para a AA do PDM: 

 

FATORES CRÍTICOS PARA A 
DECISÃO 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

FCD1 – DESENVOLVIMENTO SÓCIO-
ECONÓMICO E COMPETITIVIDADE 

 Dinâmica sócio-económica; 
 População e condições de vida 
 Turismo 

FCD2 – ESTRUTURAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 Povoamento 
 Infraestruturas e equipamentos 
  “Riscos” Naturais e Tecnológicos 

FCD3 – CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, 
DOS RECURSOS NATURAIS E DA 

BIODIVERSIDADE 

 Ecossistemas naturais (Fauna, Flora e 
Habitats); 

 Solo; 
 Água; 
 Floresta 

FCD4 – PAISAGEM E PATRIMÓNIO 
CONSTRUÍDO 

 Património Arqueológico e Arquitetónico; 
 Qualidade da Paisagem; 

FCD5 – GOVERNANÇA E EFICIÊNCIA DA 
GOVERNAÇÃO 

 Eficiência e modernização dos 
processos 

 Transparência e Responsabilização 

 

 

Com o intuito de garantir o enfoque, a par com o efetuado entre as QE e o QRE, foi verificada a 

coerência dos FCD definidos com as QE (vd. Quadro XII.1.3) e os FA (vd. Quadro XII.1.4) que os 

determinaram. Garantida essa coerência, procedeu-se à definição dos objetivos ambientais e de 

sustentabilidade e respetivos indicadores. 
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Todos os FCD definidos apresentam, pelo menos, uma relação forte com uma QE da AA cumprindo-se 

assim a coerência entre estes dois elementos. 

 

Para garantir concordância e aferir o âmbito ambiental relevante para cada FCD efetuou-se uma matriz 

(vd. quadro XII.1.4) onde se cruzam os FA com os FCD. Verificou-se que todos os FA serão 

considerados na AA do PDM variando a sua consideração consoante o FCD em questão, e forma de 

abordagem1. Este fato pode ser explicado dado a natureza de um PDM (ou da sua Revisão) que 

estuda os múltiplos fenómenos (e suas inter-relações) que ocorrem num concelho e regula a sua 

ocupação produzindo desta forma efeitos significativos. 

 

 

 

 

                                                
1 A título de exemplo, o FA biodiversidade é considerada per si no âmbito da Conservação da Natureza, dos Recursos Naturais e da 
Biodiversidade (FCD3) e no âmbito da Paisagem e Património Construído (FCD4) devido aos diferentes mosaicos que produz 

Quadro XII.1.3 
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Quadro XII.1.4 

Matriz de convergência entre os FCD e os FA 

 
Competitividade 

e 
Desenvolvimento 

Sócio-
Económico 

Estruturação e 
Qualificação 
do Território 

Conservação 
da Natureza, 

dos Recursos 
Naturais e da 

Biodiversidade 

Paisagem e 
Património 
Construído 

Governança e 
Eficiência da 
Governação 

Conservação 
da Natureza e 

da 
Biodiversidade 

      

FATOR 
TRANSVERSAL 

População, 
Saúde Humana 

e Bens 
Materiais 

       

Recursos 
Naturais, 

Património e 
Paisagem 

       

Atmosfera e 
Fatores 

Climáticos 
       

 

 

Para analisar e avaliar os temas relevantes para a decisão representados pelos FCD, estabelecem-se 

no capítulo seguinte, para cada um deles, os objetivos ambientais e de sustentabilidade e respetivos 

indicadores. 

 

 

 

XII.1.7. FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO. OBJETIVOS DE 

SUSTENTABILIDADE E INDICADORES 

 

 

Os FCD estruturam, dão focagem e determinam o alcance da AA. O seu nível de pormenorização é 

dado pelos critérios de avaliação, acompanhados dos respetivos objetivos ambientais e de 

FCD 

FA 
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sustentabilidade e indicadores que permitam medir resultados obtidos na implementação da estratégia 

permitindo um eficaz acompanhamento do plano1. 

 

Caraterizam-se, em seguida, os FCD definidos no que diz respeito aos seus objetivos ambientais e de 

sustentabilidade e indicadores. 

 

 

DO FCD1 – COMPETITIVIDADE E DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO 

 

Uma sociedade qualificada, dinâmica, flexível e com capacidades de adequar a sua base 

económica às exigências de um mercado cada vez mais globalizado é essencial para a afirmação de 

um território competitivo com capacidade para atrair (mais) pessoas, (mais) atividades económicas e 

(mais) investimento. 

 

Para além do forte cariz económico, onde se coloca em evidência as atividades ligadas às novas 

tecnologias e ao setor do turismo, este FCD aposta fortemente no desenvolvimento humano 

procurando oferecer à população conhecimento, um nível de vida digno e uma vida longa e saudável. 

 

Por estas razões foi criado o presente FCD que pretende verificar a capacidade de produzir efeitos 

positivos nos domínios da competitividade e atratividade territorial e no desenvolvimento sócio-

económico no concelho. 

 

Em seguida apresentam-se por critério de avaliação os principais objetivos ambientais e de 

sustentabilidade definidos e respetivos indicadores. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Na construção dos indicadores atentou-se sempre à possibilidade de os medir, tendo-se tentado, por essa razão, ser-se pragmático na 
sua definição. Também a forma de acompanhamento dos mesmos foi considerada sobretudo no que concerne a tempo e custos 
despendidos na realização da monitorização. 
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Critério de Avaliação: Dinâmica Sócio – Económica 

Objetivos Ambientais e de Sustentabilidade Indicadores 

Promover o crescimento do tecido empresarial do concelho (sentido lato) 

n.º de parques empresariais, 
tecnológicos ou áreas industriais criadas 
(por tipologia) 
área dos parques empresariais, 
tecnológicos ou áreas industriais criadas 
(por tipologia) 
n.º e área de explorações minerais 
existentes no concelho 
n.º de empresas constituídas 
n.º de empresas dissolvidas 
n.º de postos de trabalho criados 
taxa de emprego 
taxa de desemprego 

Criar condições para o estabelecimento de atividades económicas mais 
intensivas em conhecimento e de maior valor acrescentado 

Desenvolver condições para a criação de Parques Empresariais e Áreas 
Industriais 

Promover o desenvolvimento de acções de formação para adultos 
(empregados e desempregados) e estimular a sua frequência por parte da 
população 

Promover educação/formação no âmbito das C&T e I&D 

Promover o empreendedorismo/fomentar o espírito empresarial 

Promover a criação de emprego 

Promover a valorização sócio-económica dos recursos naturais endógenos, 
nomeadamente dos recursos minerais 

Critério de Avaliação: População e Condições de Vida 
Objetivos Ambientais e de Sustentabilidade Indicadores 

Promover a fixação de população jovem para o concelho Pop. Residente 
Tx. de abandono escolar 
n.º de equipamentos desportivos em 
espaços de utilização colectiva 
km´s de percursos pedonais e/ou 
ciclovias criados 
Rácio de áreas verdes criadas por 
habitante (m2/hab) 
n.º de habitantes expostos a níveis de 
ruído elevados 
n.º de intervenções de manutenção 
efetuadas 
n.º de alojamentos sociais e a custos 
controlados criados 
n.º de ações de sensibilização para a 
recolha selectiva realizadas 

Reduzir as taxas de abandono escolar 

Criar condições para a prática desportiva informal 

Aumentar a capitação dos espaços verdes de utilização colectiva 

Reduzir a população exposta a elevados níveis de ruído 

Assegurar o estado de conservação dos espaços públicos de utilização 
colectiva 

Fomentar a adopção de uma dieta alimentar equilibrada 

Promover a acessibilidade para todos 

Promover o acesso a habitação condigna de pessoas com baixos recursos 
económicos 

Promover a recolha selectiva de resíduos 

Critério de Avaliação: Turismo 
Objetivos Ambientais e de Sustentabilidade Indicadores 

Apostar na melhoria da qualidade do serviço prestado 

Capacidade de alojamento (número de 
camas criadas ou melhoradas) por 

estabelecimento e tipologia 

Apostar no aumento e na diversificação da oferta turística 

Apostar na complementaridade entre atividades associadas ao turismo 

Apostar na complementaridade entre o turismo e os produtos de origem 
local 

 

 

DO FCD2 – ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

Um território estruturado e qualificado é um território equilibrado, atrativo e competitivo. A 

estruturação e qualificação do território passa pela existência de uma rede consolidada de 

infraestruturas e equipamentos de apoio à população e às atividades económicas, por um sistema de 
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povoamento capaz de gerar sinergias e complementaridades entre os diversos aglomerados 

populacionais (rurais e urbanos) e que não potencie e previna situações de “risco”. 
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Critério de Avaliação: Povoamento 
Objetivos Ambientais e de Sustentabilidade Indicadores 

Controlar e estruturar o povoamento disperso n.º de manchas da classe “urbano” no uso do solo 
n.º de edifícios requalificados ou reabilitados 
n.º de empresas instaladas em locais reabilitados 
n.º de famílias instaladas em locais reabilitados 

Promover a concentração urbana e fomentar 
movimentos centrípetos 

Critério de Avaliação: Infraestruturas e equipamentos 
Objetivos Ambientais e de Sustentabilidade Indicadores 

Reforçar as acessibilidades entre os principais 
aglomerados urbanos 

km’s de estrada construídos/beneficiados 
Relação distância/tempo 
Km’s de ciclovias construídos 
Taxas de Cobertura (infraestruturas e equipamentos) 
n.º de intervenções realizadas para a melhoria do 
desempenho das redes de abastecimento de água com 
vista à redução de perdas de água 
n.º de km construídos ou melhorados (por tipo de rede) 
n.º de freguesias com banda larga 
n.º de estabelecimentos criados (por tipologia) 
n.º de ligações ferroviárias/dia 
n.º médio de passageiros/dia 

Promover a mobilidade sustentável 

Colmatar as redes de abastecimento de água e de 
saneamento e melhorar o desempenho dos serviços 

Dotar todas as freguesias com banda larga e promover 
a sua utilização generalizada 

Melhorar a cobertura e o desempenho da rede de RSU 

Criar uma rede de equipamentos de apoio aos idosos 

Criar uma rede de estabelecimentos de apoio à 1.ª 
infância 

Fomentar, no domínio dos transportes de passageiros 
e mercadorias, a utilização da ferrovia, bem como a 
intermodalidade 

Critério de Avaliação: “Riscos” Naturais e Tecnológicos 
Objetivos Ambientais e de Sustentabilidade Indicadores 

Reduzir o número de pessoas e bens expostas a 
situações de “risco” 

N.º de pessoas a residir em locais de “risco” (por tipologia 
ou classe de risco) 
N.º avisos de perigo colocados em áreas susceptíveis (ex. 
arribas em risco de desabamento) 
N.º de ocorrências de cheias/inundações 
N.º de incêndios florestais 
Área ardida 
Evolução da instabilidade de vertentes (profundidade das 
formas de erosão, largura das cicatrizes, volume e 
pressão dos depósitos) 
Evolução da linha de costa 
N.º de medidas de minimização e/ou eliminação de risco 
implementadas 

Reduzir e minimizar as situações de “risco” 

Reduzir a vulnerabilidade a situações de risco 

 

 

DO FCD3 – CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DOS RECURSOS E DA BIODIVERSIDADE 

 

Por força da necessidade de espaço disponível para a ocupação humana e atividades económicas e 

dos impactes que produzem (no ar, na água, no solo, etc.) muitos dos valores naturais correm o risco 

de ser perdidos ou seriamente afetados.  
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A localização geográfica do concelho, os tipos de relevo, as diferentes caraterísticas edafoclimáticas e 

litológicas que nele ocorrem confere-lhe uma elevada diversidade biológica (ora com caraterísticas 

mais atlânticas, ora mais mediterrâneas) que urge proteger e valorizar. 

 

Para isso importa garantir um correcto uso dos recursos naturais, com respeito pelas 

capacidades de resiliência das espécies e habitats existentes, promover o equilíbrio florestal, 

controlar o povoamento de espécies vegetais infestantes que além de promoverem a perda de 

diversidade biológica contribuem para o aumento de risco de incêndio e garantir a existência de uma 

rede de corredores ecológicos no sentido de promover um continuum naturale que permita 

efetivamente promover a conservação da natureza e da biodiversidade 

 

Importa ainda garantir um uso sustentável dos recursos, privilegiar as energias renováveis e a eco-

eficiência e minimizar os impactes da atividade humana nos recursos hídricos, no solo e na atmosfera. 
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Critério de Avaliação: Ecossistemas Naturais, fauna, flora e habitats 
Objetivos Ambientais e de Sustentabilidade Indicadores 

Preservar, manter e valorizar os locais classificados ou com 
interesse de conservação 

n.º de locais classificados / com interesse 
conservacionista identificados 
n.º de corredores verdes criados 
área de corredores verdes criados 
n.º de elementos conservados (por tipo) 
n.º de medidas implementadas por tipo e alvo de 
intervenção (ex. flora, fauna, património, recuperação 
de habitats, etc.) 

Evitar a fragmentação de habitats 

Promover a conservação de elementos notáveis do património 
geológico e geomorfológico 

Promover a conservação de habitats, espécies florísticas e 
faunísticas com interesse 

Critério de Avaliação: Solo 
Objetivos Ambientais e de Sustentabilidade Indicadores 

Garantir reservas estratégicas de solo (em quantidade e 
qualidade) para as gerações vindouras 

n.º de bolsas estratégicas de solos criadas 
Áreas das bolsas de solo criadas 
% de solo impermeabilizado 

Garantir a correcta utilização do solo de forma a minimizar a 
sua degradação (física e química) 

Controlar a impermeabilização dos solos 

Reequacionar a aptidão cultural dos solos 

Critério de Avaliação: Água 
Objetivos Ambientais e de Sustentabilidade Indicadores 

Salvaguardar os recursos hídricos (superficiais e 
subterrâneos) em quantidade e qualidade 

n.º de captações de água existentes (superficiais e 
subterrâneas) 
Estado das massas de água (por classes) 
Qualidade das águas superficiais (interiores e 
costeiras) e subterrâneas 
n.º de dispositivos de redução do consumo de água 
em organismos públicos (ex. autoclismos ecológicos) 
n.º de acções de sensibilização para poupança do 
recurso água realizadas 

Minimizar o desperdício de água e tornar a sua utilização 
eficiente 

Critério de Avaliação: Floresta 
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Objetivos Ambientais e de Sustentabilidade Indicadores 

Fomentar a diversificação silvícola em detrimento da 
monocultura e promover a compartimentação florestal 

n.º de povoamentos com espécies autóctones 
n.º de áreas silvícolas com povoamentos mistos (ex. 
pinheiro e sobreiro) 
n.º de aceiros criados 
n.º de ZIF’s (zonas de intervenção florestal) 
Área das ZIF’s 
Área povoada por espécies invasoras 

Promover/fomentar o uso múltiplo da floresta 

Promover o ordenamento e uma gestão sustentável da 
floresta 

Controlar o crescimento de espécies invasoras 

 

 

DO FCD4 – PAISAGEM E PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO 

 

A paisagem e o património construído são elementos identitários de determinado território. A paisagem, 

também com forte componente natural, ganha outra dimensão com a intervenção do Homem, seja 

simplesmente na forma de ocupação do território, ou na alteração morfológica de uma vertente (através 

da construção de socalcos, por exemplo) seja na existência de elementos patrimoniais construídos ao 

longo dos tempos. 

 

No presente documento a paisagem é encarada como produto das interrelações entre os recursos 

naturais existentes e a intervenção antrópica que ao longo dos tempos vem moldando o território. Por 

Silves possuir uma paisagem singular onde o património construído se destaca pelo entrosamento com 

a envolvente criou-se este FCD na procura de garantir a manutenção, promoção e valorização da 

paisagem e do património cultural existente. 
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Critério de Avaliação: Património Arqueológico e Arquitectónico 
Objetivos Ambientais e de Sustentabilidade Indicadores 

Promover a manutenção, salvaguarda, valorização e 
dinamização do património arqueológico e arquitectónico 
existente 

n.º de intervenções de manutenção realizadas 
n.º de imóveis e sítios classificados ou em vias de 
classificação 
n.º de elementos identificados e classificados 
n.º de ações de recuperação efetuadas 

Identificar e salvaguardar elementos patrimoniais sem 
estatuto de protecção 

Promover a recuperação de elementos patrimoniais 
degradados 

Critério de Avaliação: Qualidade da Paisagem 
Objetivos Ambientais e de Sustentabilidade Indicadores 

Eliminar ou minimizar o impacto provocado por elementos 
descaraterizadores da paisagem 

n.º de elementos descaraterizadores da paisagem 
n.º de intervenções efetuadas de eliminação ou 
minimização dos elementos descaraterizadores 
definição e/ou classificação de áreas de elevado valor 
paisagístico a proteger 

 

 



   Plano Diretor Municipal de Silves 

30 

 

DO FCD5 – GOVERNANÇA E EFICIÊNCIA DA GOVERNAÇÃO 

 

Ao promover uma maior interação entre o processo de elaboração de políticas e a sociedade civil, a 

governança permite tornar o planeamento do território mais eficiente e mais próximo das populações, 

sendo possível dar uma resposta mais eficaz às suas preocupações e problemas. 

 

Deste modo, a governança promove maior abertura, participação, responsabilização, eficácia e 

coerência do processo governativo (do global ao local), sendo aqueles os cinco princípios base pelo 

qual este processo de rege. 

Para avaliar o contributo do PDM em melhorar a governança foi criado o FCD “Governança e eficiência 

da governação”. 

 

 

F
C

D
 5

 –
 G

O
V

E
R

N
A

N
Ç

A
 E

 E
F

IC
IE

N
C

IA
 D

A
 

G
O

V
E

R
N

A
Ç

Ã
O

 

Critério de Avaliação: Eficiência e modernização dos processos 
Objetivos Ambientais e de Sustentabilidade Indicadores 

Melhoria do serviço prestado Volume de informação produzida e disponibilizada 
em formato digital Desmaterialização dos processos/informação 

Critério de Avaliação: Transparência e Responsabilização 
Objetivos Ambientais e de Sustentabilidade Indicadores 

Promover a abertura e a participação pública 

n.º de locais com informação disponível para 
consulta 
n.º de fóruns de participação efetuados 
n.º de participantes em cada fórum 
Volume de informação publicada na internet 
Volume de informação disponibilizada via Sigweb 
n.º de participações em consultas públicas 
n.º de documentos produzidos tipo Resumo Não 
Técnico 
n.º de instrumentos desenvolvidos para facilitar o 
acesso à informação electrónica para pessoas 
com dificuldade motora e de adaptação às novas 
tecnologias 

Utilização de linguagem acessível à população 

Adoção de regras de acessibilidade eletrónica da informação 
municipal à população idosa e com deficiência 

 

 

Os indicadores acima mencionados foram selecionados por serem de fácil medida em sede de gestão 

do Plano. É no entanto possível aplicar outros cuja informação esteja dependente de outras entidades 

ou do desenvolvimento de trabalhos em domínios mais específicos. 
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XII.1.8. QUADRO DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIAS DE 
COMUNICAÇÃO 
 

 

É fundamental assegurar transparência nos processos de planeamento, nomeadamente através da 

participação de todos os interessados. Para tal, elaborou-se uma metodologia específica para a 

componente de participação e envolvimento dos agentes no processo de AA, assumindo-se como 

premissa essencial a adopção de estratégias de comunicação que assegurem um envolvimento 

ativo e construtivo por parte dos diferentes grupo alvo, e consequente responsabilização (vd. 

quadro XII.1.5). 

 

Para além das fases de participação consagradas na lei1, optou-se por disponibilizar informação-chave 

do processo de AA no site da CMS, sendo possível ao público deixar sugestões e comentários que 

considere pertinentes em qualquer fase do processo. Esta disponibilização da informação e a 

possibilidade de resposta permitirá uma maior transparência, participação e responsabilização de e 

para todos. 

 

Na sequência da procura de transparência e co-responsabilização, optou-se ainda por realizar diversas 

sessões de grupo com técnicos do Município de diversas áreas de intervenção, nas diferentes fases do 

processo de AA, assegurando ao máximo a aproximação da estratégia delineada com as reais 

necessidades e potencialidades do concelho.  

 

Para além do processo participativo relativo à AA, foram efetuadas em sede de PEDS e PDM diversas 

diligências potenciadoras da participação pública, como a realização de inquéritos , flyers de 

participação, entrevistas e fóruns participativos, cujos resultados verteram para a Definição do Âmbito e 

dos FCD da AA do PDM. 

 

                                                
1 Vd. art. 5.º e 7.º do DL 232/07, de 15 de Junho. 
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XII.1.9. PROPOSTA DE ESTRUTURA DO RELATÓRIO AMBIENTAL 
 

 

Nos termos do artigo 6.º do DL n.º 232/2007, propõe-se a seguinte estrutura para o RA: 

 

1. Introdução e enquadramento (legal e conceptual); 

2. Metodologia; 

3. Enquadramento Geográfico e Caraterização da situação atual; 

4. O objeto de avaliação e os FCD: 

 Fundamentação e Objetivos da revisão do PDM de Silves 

 Missão e Visão 

 Questões Estratégicas; 

Quadro XII.1.5 

Etapas do processo de participação pública 

Fases da AA do 
PDM 

Métodos de Participação Agentes Envolvidos Natureza da consulta 

Definição dos FCD 
e do contexto da 

AA 

Consulta às entidades com 
responsabilidades ambientais 

específicas (ERAE) 

As ERAE integrantes 
da Comissão de 

Acompanhamento 
(CA)* 

Obrigatória 

Sessões de grupo - CMS 
Técnicos superiores de 

diversas áreas de 
intervenção - CMS 

Facultativa 

Disponibilização de informação-chave 
no site da CMS 

Público em geral Facultativa 

Análise e Avaliação 
dos FCD – 

Relatório Ambiental 
e RNT 

Consulta às ERAE 
As ERAE integrantes 

da Comissão de 
Acompanhamento (CA) 

Obrigatória 

Sessões de grupo - CMS 
Técnicos superiores de 

diversas áreas de 
intervenção - CMS 

Facultativa 

Discussão Pública - Disponibilização 
do Relatório Ambiental Final e 
respetivo RNT em formato analógico 
nas Juntas de Freguesia e Câmara 
Municipal e em formato digital no site 
da CMS 

Público em geral Obrigatória 

Nota: vd. Aviso 22031/2009, de 9 de Dezembro 
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 Quadro de Referência Estratégico; 

 Fatores Ambientais; 

 Fatores Críticos para a Decisão. 

5. Avaliação dos efeitos ambientais (por FCD): 

 Construção de cenários prospetivos, analisados com base nos critérios de avaliação e 

respetivos indicadores (identificação de alternativas); 

 Avaliação das oportunidades (impactes positivos) e riscos (impactes negativos); 

 Medidas de potenciação dos impactes positivos e medidas de eliminação ou mitigação 

dos impactes negativos identificados; 

 Avaliação síntese integrada. 

6. Medidas de controlo previstas a efetuar em sede de monitorização. 

 

 

 

XII.1.10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O documento apresentado define o âmbito e o alcance da informação a incluir no Relatório Ambiental 

da AA do PDM, encerrando a 1.ª fase deste processo. Nele se encontram estabelecidas as QE, o QRE 

e os FA que conduziram à definição dos FCD e os respetivos objetivos ambientais e de 

sustentabilidade e indicadores que sustentarão a fase seguinte – a de análise e avaliação dos efeitos 

significativos no ambiente, cujo intuito é o de informar a decisão acerca das oportunidades e riscos 

associadas às diferentes opções estratégicas estudadas. 

 

Foram definidos 5 FCD, suficientemente transversais mas focados e que se julgam verdadeiramente 

relevantes para a decisão e para a concretização da missão e visão definidas para o concelho. 

 

Será enviado à CCDR – Algarve, à qual se solicita parecer dando desta forma cumprimento ao disposto 

no n.º 3 do art. 5.º do DL 232/07, de 15 de Junho. 
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ANEXO I 

OBJETIVOS DO QRE 

 

OBJETIVOS DE AÇÃO DA ENDS 

1. Preparar Portugal para a "Sociedade do Conhecimento"; 

2. Crescimento sustentado, competitividade à escala global e eficiência energética; 

3. Melhor ambiente e valorização do património; 

4. Mais equidade, igualdade de oportunidades e coesão social; 

5. Melhor conectividade internacional do país e valorização equilibrada do território; 

6. Um papel activo de Portugal na construção europeia e na cooperação internacional; 

7. Administração pública mais eficiente e modernizada. 

 

COMPROMISSOS DO PNPOT 

1. Robustecer os sistemas territoriais em função das suas centralidades; 

2. Atrair novos residentes e gerir a evolução demográfica; 

3. Adaptar os territórios e gerar resiliência; 

4. Descarbonizar acelerando a transição energética e material; 

5. Remunerar os serviços prestados pelo capital natural; 

6. Alargar a base económica territorial com mais conhecimento, inovação e capacitação; 

7. Incentivar os processos colaborativos para reforçar uma nova cultura do território; 

8. Integrar nos IGT novas abordagens para a sustentabilidade; 

9. Garantir nos IGT a diminuição da exposição a riscos; 

10. Reforçar a eficiência territorial nos IGT. 

 

EIXOS DO PORTUGAL 2020 

1. Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação 

2. Reforço da competitividade das PME incluindo a redução dos custos públicos de contexto 

3. Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego 
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4. Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos estrangulamentos nas principais redes de 

infraestruturas 

5. Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas e da 

eficiência da administração pública 

6. Assistência Técnica 

 

OBJETIVOS GERAIS DA ENCNB 

1. Conservar a natureza e a diversidade biológica, incluindo os elementos notáveis da geologia, 

geomorfologia e paleontologia; 

2. Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos; 

3. Contribuir para a prossecução dos objetivos visados pelos processos de cooperação internacional na 

área da conservação da natureza em que Portugal está envolvido, em especial os objetivos definidos 

na Convenção sobre a Diversidade Biológica, designadamente a conservação da biodiversidade, a 

utilização sustentável dos seus componentes e a partilha justa e equitativa dos benefícios provenientes 

da utilização dos recursos genéticos. 

 

OBJETIVOS DA LEI DA ÁGUA  

1. Evitar a continuação da degradação e proteger e melhorar o estado dos ecossistemas aquáticos e 

também dos ecossistemas terrestres e zonas húmidas directamente dependentes dos ecossistemas 

aquáticos, no que respeita às suas necessidades de água; 

2. Promover uma utilização sustentável de água, baseada numa protecção a longo prazo dos recursos 

hídricos disponíveis; 

3. Obter uma protecção reforçada e um melhoramento do ambiente aquático, nomeadamente através 

de medidas específicas para a redução gradual e a cessação ou eliminação por fases das descargas, 

das emissões e perdas de substâncias prioritárias; 

4. Assegurar a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e evitar o agravamento da sua 

poluição; 

5. Mitigar os efeitos das inundações e das secas; 

6. Assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de origem superficial e subterrânea de 

boa qualidade, conforme necessário para uma utilização sustentável, equilibrada e equitativa da água; 

7. Proteger as águas marinhas, incluindo as territoriais; 
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8. Assegurar o cumprimento dos objetivos dos acordos internacionais pertinentes, incluindo os que se 

destinam à prevenção e eliminação da poluição no ambiente marinho. 

 

EIXOS DO PDR  

1. Crescimento do valor acrescentado do sector agroflorestal e rentabilidade económica da agricultura; 

2. Promoção de uma gestão eficiente e proteção dos recursos; 

3. Criação de condições para a dinamização económica e social do espaço rural. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PANCD 

1. Promover a melhoria das condições de vida das populações das áreas suscetíveis 

2. Promover a gestão sustentável dos ecossistemas das áreas suscetíveis e a recuperação das áreas 

afetadas 

3. Gerar benefícios globais e potenciar sinergias com os processos das alterações climáticas e da 

biodiversidade nas áreas suscetíveis 

4. Promover e mobilizar recursos para aplicar a CNUCD e o PANCD 

 

OBJETIVOS DA ESTRATÉGIA PARA O TURISMO 2027 

1. Valorizar o Território e as Comunidades 

2. Impulsionar a Economia  

3. Potenciar o Conhecimento 

4. Gerar Redes e Conectividade 

5. Projectar Portugal  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROTAL 

1. Qualificar e diversificar o cluster turismo/lazer; 

2. Robustecer e qualificar a economia, promover actividades intensivas em conhecimento; 

3. Promover um modelo territorial equilibrado e competitivo; 

4. Consolidar um sistema ambiental sustentável e durável. 

 

CRESC Algarve (2014-2020) 
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1. Promover a investigação e a inovação regional  

2. Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o empreendedorismo qualificado   

3. Promover a sustentabilidade e eficiência dos recursos  

4. Reforçar a competitividade do território  

5. Investir no emprego 

6. Afirmar a coesão social e territorial  

7. Reforçar as competências  

8. Modernizar e capacitar a Administração  

9. Assistência Técnica  

 

OBJETIVOS DO PGRHRA 

1. Promover a protecção e recuperação do bom estado dos recursos hídrico 

2. Promover o uso sustentável dos recursos hídricos 

3. Aumentar o nível de protecção de pessoas e bens face a situações de riscos 

4. Reforçar a participação pública e assegurar o envolvimento das instituições 

5. Melhorar a qualidade dos serviços prestados 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROF Algarve 

1. Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos 

2. Especialização do território 

3. Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos 

4. Internacionalização e aumento do valor dos produtos 

5. Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor 

6. Racionalização e simplificação dos instrumentos de política 

 

PILARES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEDS 

1. Do Turismo: 

Qualificar serviços: hotelaria, restauração, comércio, oferta de redes de banda larga, recursos 

humanos; 

Apostar no turismo acessível e sustentável; 
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Criar e promover uma imagem do turismo no concelho; 

Incrementar o papel das parcerias e criação de redes inter-municipais para o turismo; 

Fomentar a procura turística com base no conforto climático intra-anual 

Diversificar e qualificar a oferta de produtos. 

2. Da Cultura e Património: 

Estudo e promoção do património histórico-arqueológico, arquitectónico, natural; 

Promoção do património cultural e gastronómico; 

Adaptar as condições de funcionamento dos equipamentos e serviços às novas exigências de 

mercado; 

Criar equipamentos culturais regionalmente competitivos e pontos de interesse;  

Apostar na acessibilidade para todos, como factor de diferenciação; 

3. Da Agricultura, Silvicultura e Vitivinicultura 

Salvaguardar e valorizar as áreas de melhor aptidão e uso agrícola, silvícola e vitivinícola; 

Valorizar os produtos tradicionais locais/regionais ; 

Estimular o estabelecimento do associativismo/parcerias; 

Manter e revitalizar a cultura de citrinos; 

Elaborar planos de ordenamento florestal; 

Promover campanhas de limpeza florestal; 

Avaliar, em projecto, o potencial de aproveitamento energético (biomassa) e o de CO2; 

Promover o Marketing territorial; 

Criar uma imagem associada; 

Incentivar a produção agrícola de sequeiro; 

Apostar na produção de produtos biológicos; 

Promover a certificação de produtos; 

Incentivar a utilização da Web como plataforma de comercialização e escoamento de produtos; 

Incentivar o espírito empreendedor; 

Promover a qualificação dos produtores; 

4. Governança, Ordenamento do Território e Sustentabilidade Ambiental 

Proposta de RAN e REN “estratégicas”; 

Delimitar, requalificar e valorizar os núcleos urbanos antigos e “centros históricos”;  

Rever o PDM de Silves; 
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Elaborar PU’s e/ou PP’s para as sedes de freguesia; 

Promover a implementação de NDT’s e NDE’s; 

Gerar “movimentos centrípetos” de urbanização (promoção da concentração); 

Promover sinergias inter-freguesias; 

Introduzir conceitos e práticas de sustentabilidade ambiental em projecto e acções de desenvolvimento; 

Promover o desassoreamento do Rio Arade; 

Avaliar áreas de perigosidade natural e tecnológica; 

Restringir a construção em áreas de maior susceptibilidade natural a cheias, inundações e movimentos 

de massa;  

Fortalecer a rede de equipamentos diferenciadores e competitivos regionalmente; 

Requalificação, beneficiação e reperfilamento em troços fundamentais da rede viária; 

Construir e desenvolver corredores pedonais e cicláveis (rede de ciclóvias) intra e inter-sedes de 

freguesia e/ou a locais de interesse;  

Criar circulares em locais saturados e/ou onde a acessibilidade rodoviária está condicionada; 

Introduzir em planos, projectos e outras acções de desenvolvimento o conceito de “acessibilidade e 

mobilidade para todos”; 

5. Da Inovação, Conhecimento e Logística 

Inovação e conhecimento: 

Implementação de projectos de I&D no concelho; 

Criação de equipamentos direccionados para a investigação e conhecimento; 

Criar imagem do novo paradigma de desenvolvimento do concelho; 

Campanhas de captação de investimento em I&D; 

Aumentar a cobertura de redes de banda larga, fibra-óptica e wireless (ou afins); 

Criar mais espaços para disponibilização de internet gratuita; 

Promover parcerias com instituições científicas e de ensino; 

Logística: 

Definir a localização da plataforma logística no concelho de Silves; 

Elaborar um PP/PU para a área da plataforma logística; 

Promover a integração da plataforma em redes de logística mais alargadas (escala nacional e ibérica); 

Estabelecer parcerias público-privadas e/ou privadas para a dinamização da plataforma; 

6. Comércio, Restauração e Serviços 
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Qualificar e diversificar oferta de produtos; 

Incentivar as parcerias através de criação de associações de comerciantes e da restauração; 

Introduzir novas formas de venda e escoamento de produtos, e.g., Webizar o sector comercial 

(particularmente os produtos regionais) (utilização das TIC); 

Introduzir novos conceitos para a promoção dos espaços comerciais tradicionais (comércio de rua); 

Revitalizar os espaços urbanos comerciais; 

Ajustar o conceito da oferta à realidade sócio-económica; 

Estabelecer parcerias público-privadas para a valorização e promoção do espaço público comercial e 

restauração; 

Desenvolver campanhas para a venda e utilização/consumo de produtos locais e/ou regionais (por 

época); 

Qualificar os recursos humanos no serviço de atendimento, conhecimento de produtos, utilização das 

TIC, etc.; 

Criação de uma imagem de promoção (mais do que um logótipo, uma marca de afirmação local); 

Integrar práticas “verdes” ou sustentáveis; 

Promover a certificação dos espaços e/ou produtos; 

Apostar em serviços de apoio à terceira idade e primeira infância; 

Apostar nas acessibilidades e mobilidade para todos; 

7. Cultura Cívica, Educação e Desporto 

Promover diferentes formas e modelos de participação; 

Promover uma modernização administrativa para uma maior celeridade e transparência processual; 

Criar “via verde processual” para projectos/acções estruturantes; 

Estabelecer parcerias público-privadas no espaço e a diversas escalas; 

Apoiar a educação e formação ao longo da vida com uma rede concelhia; 

Fomentar uma cultura de valorização de recursos humanos; 

Afirmar uma imagem do concelho (mais do que um logótipo, uma marca com substância identificadora 

da singularidade do concelho); 

Efectuar operações de charme junto de actores locais, stakeholders e investidores; 

Implementar a Agenda 21 Local (A21L); 

Estímulo à utilização das TIC (entidades e pessoas individualmente consideradas); 

Aproximação das autarquias locais (CMS e Juntas de Freguesia) através da utilização das TIC 
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(incluindo SIG); 

Implementação de modelos de gestão inovadores (e.g., orçamento participativo). 

 

DESAFIOS DA ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A HABITAÇÃO 

1.Incentivar a conservação duradoura e regular do edificado 

2. Reduzir custos e simplificar o licenciamento na reabilitação de edifícios 

3 Atrair investimento para a reabilitação do parque habitacional 

4. Dinamizar o mercado de arrendamento 

5. Integrar e valorizar os bairros e a habitação social 

6. Contribuir para a inclusão social e a proteção dos mais desfavorecidos 

7. Corresponder às novas realidades sociais e demográficas 

8. Promover a melhoria das condições de alojamento 

 

OBJETIVOS DA LEI DE BASES DA POLÍTICA DE PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

1. Incentivar e assegurar o acesso de todos à fruição cultural; 

2. Vivificar a identidade cultural comum da Nação Portuguesa e das comunidades regionais e locais a 

ela pertencentes e fortalecer a consciência da participação histórica do povo português em realidades 

culturais de âmbito transnacional; 

3. Promover o aumento do bem-estar social e económico e o desenvolvimento regional e local; 

4. Defender a qualidade ambiental e paisagística. 

 

OBJETIVOS DA ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A GESTÃO INTEGRADA DA ZONA COSTEIRA 

1. Conservar e valorizar os recursos e o património natural, paisagístico e cultural; 

2. Antecipar, prevenir e gerir situações de risco e de impactos de natureza ambiental, social e 

económica; 

3. Promover o desenvolvimento sustentável de actividades geradoras de riqueza e que contribuam para 

a valorização de recursos específicos da zona costeira; 

4. Aprofundar o conhecimento científico sobre os sistemas, os ecossistemas e as paisagens costeiros. 
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ANEXO II - MATRIZES DE COERÊNCIA ENTRE AS QE E OS 

OBJETIVOS DO QRE 
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Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, 2005 – 2015 (ENDS) 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA AAEPDM 

 

 

 

OBJETIVOS DE AÇÃO ENDS 

Diversificar, 

dinamizar, 

qualificar o tecido 

sócio-económico 

do concelho 

Redes e infra-estruturas 

estruturantes ao serviço 

da competitividade e da 

coesão social 

Qualificação e 

estruturação do 

território 

Ambiente e 

Património 

Natural 

Cidadania e 

Governança 

1. Preparar Portugal para a "Sociedade do Conhecimento"      

2. Crescimento sustentado, competitividade à escala global e eficiência 

energética 

     

3. Melhor ambiente e valorização do património      

4. Mais equidade, igualdade de oportunidades e coesão social      

5. Melhor conectividade internacional do país e valorização equilibrada 

do território 

     

6. Um papel activo de Portugal na construção europeia e na 

cooperação internacional 

     

7. Administração pública mais eficiente e modernizada      

Total 
12 16 12 13 13 

 

Ligação Forte  Ligação Média Ligação Fraca 
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Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA AAEPDM 

 

 

 

COMPROMISSOS DO PNPOT 

Diversificar, 

dinamizar, 

qualificar o tecido 

sócio-económico 

do concelho 

Redes e infra-estruturas 

estruturantes ao serviço 

da competitividade e da 

coesão social 

Qualificação e 

estruturação do 

território 

Ambiente e 

Património 

Natural 

Cidadania e 

Governança 

1. Robustecer os sistemas territoriais em função das suas 

centralidades; 
     

2. Atrair novos residentes e gerir a evolução demográfica;      

3. Adaptar os territórios e gerar resiliência;      

4. Descarbonizar acelerando a transição energética e material; 
 

 
 

  

5. Remunerar os serviços prestados pelo capital natural; 
  

   

6. Alargar a base económica territorial com mais conhecimento, 

inovação e capacitação; 
     

7. Incentivar os processos colaborativos para reforçar uma nova 

cultura do território; 
     

8. Integrar nos IGT novas abordagens para a sustentabilidade;      

9. Garantir nos IGT a diminuição da exposição a riscos;      

10. Reforçar a eficiência territorial nos IGT.      
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Total 18 18 20 19 16 

 

Ligação Forte  Ligação Média Ligação Fraca 
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Portugal 2020 

 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA AAEPDM 

 

 

 

EIXOS - PORTUGAL 2020 

Diversificar, 

dinamizar, 

qualificar o tecido 

socioeconómico 

do concelho 

Redes e infra-estruturas 

estruturantes ao serviço 

da competitividade e da 

coesão social 

Qualificação e 

estruturação do 

território 

Ambiente e 

Património 

Natural 

Cidadania e 

Governança 

1. Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da 

inovação 

     

2. Reforço da competitividade das PME incluindo a redução dos custos 

públicos de contexto  

     

3. Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego      

4. Promoção de transportes sustentáveis e eliminação dos 

estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas 

     

5. Reforço da capacidade institucional das autoridades públicas e das 

partes interessadas e da eficiência da administração pública  

     

6. Assistência Técnica  1     

Total 11 10 10 8 9 

 

 

Ligação Forte  Ligação Média Ligação Fraca 
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Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB) 

 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA AAEPDM 

 

 

 

OBJETIVOS GERAIS DA ENCNB 

Diversificar, 

dinamizar, 

qualificar o tecido 

sócio-económico 

do concelho 

Redes e infra-estruturas 

estruturantes ao serviço 

da competitividade e da 

coesão social 

Qualificação e 

estruturação do 

território 

Ambiente e 

Património 

Natural 

Cidadania e 

Governança 

1. Conservar a natureza e a diversidade biológica, incluindo os 

elementos notáveis da geologia, geomorfologia e paleontologia 

     

2. Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos      

3. Contribuir para a prossecução dos objectivos visados pelos 

processos de cooperação internacional na área da conservação da 

natureza em que Portugal está envolvido 

     

Total 3 3 9 9 3 

 

 

Ligação Forte  Ligação Média Ligação Fraca 
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Lei da Água 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA AAEPDM 

 

 

 

OBJETIVOS DA LEI DA ÁGUA 

Diversificar, 

dinamizar, 

qualificar o tecido 

sócio-económico 

do concelho 

Redes e infra-estruturas 

estruturantes ao serviço 

da competitividade e da 

coesão social 

Qualificação e 

estruturação do 

território 

Ambiente e 

Património 

Natural 

Cidadania e 

Governança 

1. Evitar a continuação da degradação e proteger e melhorar o estado 

dos ecossistemas aquáticos e também dos ecossistemas terrestres e 

zonas húmidas directamente dependentes dos ecossistemas 

aquáticos, no que respeita às suas necessidades de água 

     

2. Promover uma utilização sustentável de água, baseada numa 

protecção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis 

     

3. Obter uma protecção reforçada e um melhoramento do ambiente 

aquático, nomeadamente através de medidas específicas para a 

redução gradual e a cessação ou eliminação por fases das 

descargas, das emissões e perdas de substâncias prioritárias 

     

4. Assegurar a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e 

evitar o agravamento da sua poluição 

     

5. Mitigar os efeitos das inundações e das secas      

6. Assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de 

origem superficial e subterrânea de boa qualidade, conforme 

necessário para uma utilização sustentável, equilibrada e equitativa 

da água 
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7. Proteger as águas marinhas, incluindo as territoriais      

8. Assegurar o cumprimento dos objectivos dos acordos 

internacionais pertinentes, incluindo os que se destinam à prevenção 

e eliminação da poluição no ambiente marinho 

     

Total 12 13 11 24 8 

 

 

Ligação Forte  Ligação Média Ligação Fraca 
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CONTINENTE 2014-2020 (PDR) 

 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA AAEPDM 

 

 

 

EIXOS DO PDR 

Diversificar, 

dinamizar, 

qualificar o tecido 

sócio-económico 

do concelho 

Redes e infra-estruturas 

estruturantes ao serviço 

da competitividade e da 

coesão social 

Qualificação e 

estruturação do 

território 

Ambiente e 

Património 

Natural 

Cidadania e 

Governança 

1. Crescimento do valor acrescentado do sector agroflorestal e 

rentabilidade económica da agricultura 

     

2. Promoção de uma gestão eficiente e proteção dos recursos      

3. Criação de condições para a dinamização económica e social do 

espaço rural 

     

Total 5 4 5 7 4 

 

 

Ligação Forte  Ligação Média Ligação Fraca 
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Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação 2014-2020 (PANCD) 

 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA AAEPDM 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PANCD 

Diversificar, 

dinamizar, 

qualificar o tecido 

sócio-económico 

do concelho 

Redes e infra-estruturas 

estruturantes ao serviço 

da competitividade e da 

coesão social 

Qualificação e 

estruturação do 

território 

Ambiente e 

Património 

Natural 

Cidadania e 

Governança 

1. Promover a melhoria das condições de vida das populações das 

áreas suscetíveis 

     

2. Promover a gestão sustentável dos ecossistemas das áreas 

suscetíveis e a recuperação das áreas afetadas 

   3  

3. Gerar benefícios globais e potenciar sinergias com os processos das 

alterações climáticas e da biodiversidade nas áreas suscetíveis 

     

4. Promover e mobilizar recursos para aplicar a CNUCD e o PANCD 
     

Total 5 5 8 9 7 

 

 

Ligação Forte  Ligação Média Ligação Fraca 
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ESTRATÉGIA PARA O TURISMO 2027 

 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA AAEPDM 

 

 

 

OBJETIVOS DO PENT PARA A REGIÃO DO ALGARVE 

Diversificar, 

dinamizar, 

qualificar o tecido 

sócio-económico 

do concelho 

Redes e infra-estruturas 

estruturantes ao serviço 

da competitividade e da 

coesão social 

Qualificação e 

estruturação do 

território 

Ambiente e 

Património 

Natural 

Cidadania e 

Governança 

1. Valorizar o Território e as Comunidades      

2. Impulsionar a Economia       

3. Potenciar o Conhecimento 
     

4. Gerar Redes e Conectividade 
     

5. Projectar Portugal  
     

Total 14 12 10 10 9 

 

 

Ligação Forte  Ligação Média Ligação Fraca 



                                                                                                                                                     Plano Diretor Municipal de Silves 

 59 

 

PROT ALGARVE 

 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA AAEPDM 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PROT ALGARVE 

Diversificar, 

dinamizar, 

qualificar o tecido 

sócio-económico 

do concelho 

Redes e infra-estruturas 

estruturantes ao serviço 

da competitividade e da 

coesão social 

Qualificação e 

estruturação do 

território 

Ambiente e 

Património 

Natural 

Cidadania e 

Governança 

1. Qualificar e diversificar o cluster turismo/lazer      

2. Robustecer e qualificar a economia, promover actividades 

intensivas em conhecimento 

     

3. Promover um modelo territorial equilibrado e competitivo 
     

4. Consolidar um sistema ambiental sustentável e durável 
     

Total 11 10 10 9 4 

 

 

Ligação Forte  Ligação Média Ligação Fraca 
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CRESC Algarve (2014-2020) 

 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA AAEPDM 

 

 

 

CRESC Algarve (2014-2020) 

Diversificar, 

dinamizar, 

qualificar o 

tecido sócio-

económico do 

concelho 

Redes e infra-estruturas 

estruturantes ao serviço 

da competitividade e da 

coesão social 

Qualificação e 

estruturação do 

território 

Ambiente e 

Património 

Natural 

Cidadania e 

Governança 

1. Promover a investigação e a inovação regional     1 1 

2. Apoiar a internacionalização, a competitividade empresarial e o 

empreendedorismo qualificado   

    1 

3. Promover a sustentabilidade e eficiência dos recursos       

4. Reforçar a competitividade do território   3 3  1 

5. Investir no emprego   1   

6. Afirmar a coesão social e territorial   2 3 1 2 

7. Reforçar as competências       

8. Modernizar e capacitar a Administração       

9. Assistência Técnica       

Total 16 17 17 11 13 

 

Ligação Forte  Ligação Média Ligação Fraca 
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PLANO DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DAS RIBEIRAS DO ALGARVE (PGRH RA) 

 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA AAEPDM 

 

 

 

OBJETIVOS DO PGRHRA 

Diversificar, 

dinamizar, 

qualificar o tecido 

sócio-económico 

do concelho 

Redes e infra-estruturas 

estruturantes ao serviço 

da competitividade e da 

coesão social 

Qualificação e 

estruturação do 

território 

Ambiente e 

Património 

Natural 

Cidadania e 

Governança 

1. Promover a protecção e recuperação do bom estado dos recursos 

hídrico 

     

2. Promover o uso sustentável dos recursos hídricos      

3. Aumentar o nível de protecção de pessoas e bens face a situações 

de riscos 

     

4. Reforçar a participação pública e assegurar o envolvimento das 

instituições 

     

5. Melhorar a qualidade dos serviços prestados      

Total 5 6 9 12 10 

 

 

Ligação Forte  Ligação Média Ligação Fraca 
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PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO ALGARVE (PROF ALGARVE) 

 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA AAEPDM 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PROF 

Diversificar, 

dinamizar, 

qualificar o tecido 

sócio-económico 

do concelho 

Redes e infra-estruturas 

estruturantes ao serviço 

da competitividade e da 

coesão social 

Qualificação e 

estruturação do 

território 

Ambiente e 

Património 

Natural 

Cidadania e 

Governança 

1. Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos      

2. Especialização do território 1 1 2  1 

3. Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos     1 

4. Internacionalização e aumento do valor dos produtos      

5. Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor 1 1 1 1 1 

6. Racionalização e simplificação dos instrumentos de política      

Total 6 6 9 13 8 

 

 

Ligação Forte  Ligação Média Ligação Fraca 
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Plano Estratégico de Desenvolvimento de Silves (PEDS) 

 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA AAEPDM 

 

 

 

PILARES ESTRATÉGICOS DO PEDS 

Diversificar, 

dinamizar, 

qualificar o tecido 

sócio-económico 

do concelho 

Redes e infra-estruturas 

estruturantes ao serviço 

da competitividade e da 

coesão social 

Qualificação e 

estruturação do 

território 

Ambiente e 

Património 

Natural 

Cidadania e 

Governança 

1. Turismo      

2. Cultura e Património      

3. Agricultura, Silvicultura e Vitivinicultura      

4. Governança, Ordenamento do Território e Sustentabilidade Ambiental      

5. Inovação, Conhecimento e Logística      

6. Comércio, Restauração e Serviços      

7. Cultura Cívica, Educação e Desporto 
 

    

Total 17 16 18 16 13 

 

Ligação Forte  Ligação Média Ligação Fraca 
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Estratégia Nacional para a Habitação 2015-2031 (ENH) 

 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA AAEPDM 

 

 

 

OS DESAFIOS DA ENH 

Diversificar, 

dinamizar, 

qualificar o tecido 

sócio-económico 

do concelho 

Redes e infra-estruturas 

estruturantes ao serviço 

da competitividade e da 

coesão social 

Qualificação e 

estruturação do 

território 

Ambiente e 

Património 

Natural 

Cidadania e 

Governança 

1.Incentivar a conservação duradoura e regular do edificado      

2. Reduzir custos e simplificar o licenciamento na reabilitação de edifícios      

3 Atrair investimento para a reabilitação do parque habitacional      

4. Dinamizar o mercado de arrendamento 2     

5. Integrar e valorizar os bairros e a habitação social      

6. Contribuir para a inclusão social e a proteção dos mais desfavorecidos      

7. Corresponder às novas realidades sociais e demográficas      

8. Promover a melhoria das condições de alojamento    1 1 

Total 14 11 15 8 9 

 

Ligação Forte  Ligação Média Ligação Fraca 
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LEI DE BASES DA POLITICA DE PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA AAEPDM 

 

 

 

OBJETIVOS DA LEI DE BASES DA POLITICA DE PROTECÇÃO E 

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

Diversificar, 

dinamizar, 

qualificar o tecido 

sócio-económico 

do concelho 

Redes e infra-estruturas 

estruturantes ao serviço 

da competitividade e da 

coesão social 

Qualificação e 

estruturação do 

território 

Ambiente e 

Património 

Natural 

Cidadania e 

Governança 

1. Incentivar e assegurar o acesso de todos à fruição cultural      

2. Vivificar a identidade cultural comum da Nação Portuguesa e das 

comunidades regionais e locais a ela pertencentes e fortalecer a 

consciência da participação histórica do povo português em 

realidades culturais de âmbito transnacional 

     

3. Promover o aumento do bem-estar social e económico e o 

desenvolvimento regional e local 

     

4. Defender a qualidade ambiental e paisagística      

Total 8 4 8 8 9 

 

Ligação Forte  Ligação Média Ligação Fraca 
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Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira ENGIZC 

 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA AAEPDM 

 

 

 

OBJETIVOS DA ENGIZC 

Diversificar, 

dinamizar, 

qualificar o tecido 

sócio-económico 

do concelho 

Redes e infra-estruturas 

estruturantes ao serviço 

da competitividade e da 

coesão social 

Qualificação e 

estruturação do 

território 

Ambiente e 

Património 

Natural 

Cidadania e 

Governança 

1. Conservar e valorizar os recursos e o património natural, 

paisagístico e cultural 

     

2. Antecipar, prevenir e gerir situações de risco e de impactos de 

natureza ambiental, social e económica 

     

3. Promover o desenvolvimento sustentável de actividades geradoras 

de riqueza e que contribuam para a valorização de recursos 

específicos da zona costeira 

     

4. Aprofundar o conhecimento científico sobre os sistemas, os 

ecossistemas e as paisagens costeiros 

     

Total 8 4 6 10 4 

 

 

Ligação Forte  Ligação Média Ligação Fraca 
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Plano Rodoviário Nacional 2000 

 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA AAEPDM 

 

 

 

OBJETIVOS DO PRN 2000 

Diversificar, 

dinamizar, 

qualificar o tecido 

sócio-económico 

do concelho 

Redes e infra-estruturas 

estruturantes ao serviço 

da competitividade e da 

coesão social 

Qualificação e 

estruturação do 

território 

Ambiente e 

Património 

Natural 

Cidadania e 

Governança 

1. Correcto e articulado funcionamento do sistema de transportes 

rodoviários 
     

2. Desenvolvimento de potencialidades regionais      

3. Redução do custo global daqueles transportes      

4. Aumento da segurança da circulação      

5. Satisfação do tráfego internacional      

6. Adequação da gestão da rede      

7. Melhoria qualitativa da rede rodoviária      

Total 8 21 13 7 7 

 

 

Ligação Forte  Ligação Média Ligação Fraca 
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XII.2. RELATÓRIO AMBIENTAL 
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XII.2.1 INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

 

A avaliação ambiental (AA) de planos ou programas é um processo contínuo, integrado, participado e 

sistemático que visa garantir que todas as alternativas estratégicas de desenvolvimento de um território 

são equacionadas antes da tomada de decisão.  

 

Através da identificação, análise e avaliação dos diversos domínios ambientais, garante que todas as 

oportunidades (impactes positivos) e riscos (impactes negativos) inerentes às opções estratégicas são 

considerados antes da tomada de decisão, permitindo ainda propor alternativas à estratégia de 

desenvolvimento e/ou medidas de mitigação e controlo por forma a garantir que as opções tomadas se 

traduzem em maiores ganhos ambientais e em menores impactes negativos. 

 

Em Portugal, a AA é regulada pelo DL n.º 232/07, de 15 de junho1, alterado pelo Decreto-Lei 58/11, de 

4 de Maio, que estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de planos ou 

programas no ambiente, determinando a elaboração de um Relatório Ambiental (RA) que “inclui as 

informações que sejam razoavelmente consideradas como necessárias para a realização da avaliação 

ambiental, tendo em conta os conhecimentos e métodos de avaliação disponíveis, o conteúdo e o nível 

de pormenor do plano ou do programa (…) ” (n.º 2, do artigo 6.º do DL 232/07, de 15 de junho, na sua 

atual redação). 

 

Para além do RA a AA consubstancia-se na promoção de consulta das entidades com 

responsabilidades ambientais específicas e do atores locais em geral, cujo resultado deverá ser 

ponderado e, se aplicável, vertido na versão final do RA. 

 

É neste contexto, enquadrado pelo Relatório de Definição de Âmbito (vd. cap. XII.1), que é elaborado o 

RA cujo objetivo é a identificação e avaliação dos efeitos significativos no ambiente decorrentes da 

                                                        

1 Transpõe para a ordem jurídica interna as Directivas n.º 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, e 
2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio. 
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estratégia proposta na revisão do PDM de Silves e que se traduz no PDM de 2.ª geração (PDM 2G), e 

de possíveis alternativas no sentido de garantir a sustentabilidade da decisão. 

 

 

XII.2.2 METODOLOGIA 
 

 

Conforme o quadro 3.1 do relatório da definição do âmbito, o RA constitui a 2.ª fase metodológica da 

AA PDM 2G, onde se efetua a análise e avaliação da estratégia proposta no plano. Nesta fase optou-se 

inicialmente por analisar os resultados da execução do plano eficaz, e das consequências da sua 

implementação, e identificar os desafios que se colocam ao PDM 2G. Em seguida procedeu-se à 

análise de tendências por cada FCD e respetivos critérios de avaliação, analisando o passado histórico, 

a situação atual e a provável evolução com implementação do plano e sem implementação do plano. 

Numa fase posterior efetua-se a análise e avaliação da estratégia dividida em dois grandes momentos: 

 

1. verificação das compatibilidades internas e externas; 

2. análise e avaliação dos efeitos significativos decorrentes da implementação da estratégia 

preconizada. 

 

Para efeitos da AA optou-se por desenvolver matrizes que permitem o cruzamento e análise eficaz das 

relações estabelecidas e uma leitura integrada das oportunidades e riscos gerados. No caso da 

identificação de efeitos adversos, dado estes serem controláveis via implementação de medidas de 

mitigação (ou de acompanhamento), termina-se o processo de AA com a definição de orientações e 

medidas de minimização e controlo dos principais efeitos negativos significativos identificados. 
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XII.2.3 DO PDM95 AOS GRANDES DESAFIOS DO PDM2G 

 

 

O processo de planeamento em Portugal conheceu diversas vicissitudes entre a data de elaboração e 

aprovação do PDM eficaz e os dias de hoje, desde o ponto de vista do quadro jurídico no âmbito do 

ordenamento do território, à introdução de novas abordagens e metodologias de trabalho, bem como 

alterações nos paradigmas de desenvolvimento que determinaram pontos de partida diferentes e novas 

necessidade e exigências (e.g. sociais, ambientais, económica, institucionais) para as quais é 

importante encontrar respostas e dar cumprimento. 

 

O processo de planeamento é dinâmico, co-responsabilizador e flexível o suficiente, por forma a se 

adaptar a quaisquer alterações estratégicas, politicas, ou outras com repercussões territoriais. 

 

Em termos de abordagem, se outrora era a perspetiva urbanística, quase estanque, que dominava o 

planeamento, agora observa-se o território de uma forma integrada, estratégica, prospetiva e 

participada, compreendendo todos os fenómenos que ocorrem no território com as suas inter-relações. 

 

Também as tecnologias, o acesso e disponibilidade de informação geográfica – alfanumérica e 

cartográfica - encontram-se hoje num incomparável estado relativamente ao passado, com vantagens 

daí inerentes no rigor, transparência, facilidade de acesso à informação e lógicas de gestão. 

 

Por todas estas razões, o PDM 2G dispõe de inúmeros instrumentos e mecanismos que garantirão 

uma melhor decisão e um ordenamento e gestão do território mais equilibrados, justos e rigorosos, de 

encontro a um quadro legal e institucional e expetativas e exigência da população mais exigentes. 

 

No Cap. VII.1 analisa-se o estado do ordenamento do território do concelho e a execução do PDM95 

que agora se sintetiza. Traduzem-se também alguns estrangulamentos gerados pelas dinâmicas da 

sua execução e que devem ser resolvidos ou minimizados com o PDM 2G, constituindo desafios ao 

atual ordenamento do território. 
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Em termos de execução geral, desde a aprovação do PDM95, verificou-se que se acentuaram as 

assimetrias litoral-interior, com um aumento significativo da concentração populacional no litoral, 

associado à concentração de edifícios e alojamentos. As sedes de freguesia1 e os principais 

aglomerados registaram um grau de execução de perto de 79%, sendo que as áreas de expansão 

urbana de baixa densidade foram as que registaram menores níveis de consolidação. Também os 

espaços industriais registaram uma considerável consolidação, na ordem dos 58% em média. 

 

Contudo, ao contrário do que seria expectável, as áreas de edificação dispersa aumentaram 

significativamente ao longo dos últimos anos, não sendo despiciente a responsabilidade das razões 

ponderosas (que caducaram aquando da aprovação do PROT Algarve, no ano de 20072), com a 

consequente carga ambiental sobre o espaço rústico. 

 

A execução de infraestruturas rodoviárias e dos planos territoriais registou uma fraca 

consolidação, sobretudo no que diz respeito aos segundo, pois que apenas o PU do Morgado da 

Lameira foi quase integralmente concretizado, seguido pelo PU da Vila Fria. 

 

Estes diferentes níveis de execução do PDM95, bem como as suas consequências no espaço e no 

ordenamento, permitem aferir um conjunto de fragilidades às quais o PDM 2G deverá responder do 

ponto de vista do desenvolvimento e opções de ordenamento, nomeadamente: 

 

1. o acentuar das assimetrias litoral-interior; 

2. o aumento da densificação nas sedes de freguesia e insuficiência de equipamentos nestes 

locais; 

3. a necessidade de consolidar as malhas dos aglomerados urbanos, em particular das sedes de 

freguesia e dos principais aglomerados; 

4. a necessidade de conter e ordenar as áreas de edificação dispersa; 

5. a expansão dos espaços industriais existentes ou deixar oportunidades para a criação de novos; 

6. a mobilidade urbana e inter-lugares, reequacionando novos traçados rodoviários e mecanismos 

de redução da motorização e de emissão de carbono; 

7. os IGT eficazes, não ou insuficientemente concretizados.  

                                                        

1 Referimo-nos às sedes de freguesia anteriores ao processo de reorganização administrativa do território das freguesias definido pela Lei 
n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro. 
2 Resolução de Conselho de Ministros 102/2007, de 3 de agosto, na redação atual. 
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Tendo em conta a realidade concelhia promovida pelos diferentes níveis de execução do PDM95, bem 

como das alterações sociais, económicas, ambientais, institucionais e políticas decorridas nos últimos 

anos, foram definidos 11 grandes desafios estratégicos, sob o desígnio da competitividade, coesão, 

atratividade e sustentabilidade, que enformam as grandes questões às quais o PDM 2G, deverá dar 

resposta, e a partir dos quais, a estratégia será definida. 

 

1.reter e captar população; 

2.reduzir assimetrias territoriais e promover e potenciar a coesão territorial e social; 

3.promover a dinamização e o alargamento da base económica; 

4.criar uma fileira de produtos e serviços de Silves e certificados; 

5.aproveitar as escalas de proximidade territorial e promover sinergias multissectoriais, institucionais e 

administrativas; 

6.renovar a imagem e reforçar a identidade territorial; 

7.introduzir e potenciar boas práticas de governança; 

8.respeitar a história com os olhos na modernidade e salvaguardar, valorizar e potenciar o património 

(histórico, natural e cultural); 

9.promover um território acessível para todos, funcional, permeável e confortável; 

10.desburocratizar serviços promovendo celeridade processual, a transparência e o rigor na praxis 

administrativa e técnica dos serviços públicos; 

11.garantir a sustentabilidade ambiental no respeito pela resiliência e potencial dos recursos naturais e 

atentos aos fenómenos perigosos. 

 

Os desafios delineados, bem como a visão e missão assumidas consubstanciam-se nos objetivos 

estratégicos e operacionais definidos para no PDM 2G (vd. Quadro XII.2.1), servindo igualmente de 

base para uma avaliação da coerência entre o plano e os objetivos nele estabelecidos. 
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Quadro XII.2.1 

Estratégia PDM 2G 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1 

Promover a diversificação da base económica visando a diminuição da dependência sectorial do turismo de sol e praia e sectores conexos 

Objetivos Operacionais 

Apostar em produtos turísticos de reduzida sazonalidade 

Criar condições para a fixação/instalação de unidades do sector industrial, empresarial, de logística e comercial 

Assumir a atividade agro-florestal como um potencial efetivo de dinâmica económica 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2 

Incentivar a qualificação e inovação da base económica, do ponto de vista da oferta 

Objetivos Operacionais 

Promover a qualificação da mão-de-obra na perspetiva da existente e da potencial 

Reforçar a especialização e qualificação da base económica 

Qualificar os serviços do ponto de vista da modernização, acessibilidade e proximidade 

Promover iniciativas que premeiem a inovação e a criatividade 
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 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1 

Promover a salvaguarda e manutenção em estado favorável dos recursos naturais e patrimoniais 

Objetivos Operacionais 

Garantir a proteção, conservação e valorização dos recursos naturais e patrimoniais 

Promover a recuperação e requalificação de áreas, elementos ou conjuntos degradados 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2 

Fomentar a sustentabilidade dos recursos 

Objetivos operacionais 

Promover o uso eficiente dos recursos 

Desenvolver complementaridades e sinergias entre os valores naturais, a paisagem, o património e as atividades económicos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.3 

Prevenir e monitorizar situações de “risco” 

Objetivos Operacionais 

Desenvolver medidas de prevenção e mitigação de “risco” 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1 

Promover a qualificação do espaço como condição de atratividade e princípio de coesão territorial 

Objetivos Operacionais 

Promover condições de segurança e de qualidade do ambiente urbano apostando na requalificação urbana 

Aumentar as áreas verdes em contexto urbano contribuindo para o equilíbrio ambiental e a qualificação territorial 

Desenvolver condições de mobilidade e circulação, ancoradas na acessibilidade para todos, na sustentabilidade do ambiente urbano e na coesão territorial 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2 

Promover um desenvolvimento urbano policêntrico com reforço das centralidades e respeito pela diversidade, identidade e coesão territorial 

Objetivos Operacionais 

Reforçar a centralidade das sedes de freguesia e a sua articulação 

Reforçar a centralidade das sedes de freguesia e a sua articulação 

Regular o povoamento em solo rural contrariando a edificação dispersa, reforçando a identidade local e promovendo a coesão territorial 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1 

Apostar na qualidade e eficiência do planeamento e da gestão territorial 

Apostar na qualidade e eficiência do planeamento e da gestão territorial 

Objetivos Operacionais 

Apostar na modernização e simplificação dos processos 

Promover o desenvolvimento de conhecimento e informação sobre o concelho 

OBJECIVO ESTRATÉGICO 4.2 

Reforçar os mecanismos de cidadania e de boa governança 

Objetivos Operacionais 

Promover a boa governança assente nos seus 5 princípios 

Apoiar o desenvolvimento de movimentos associativos e iniciativas da sociedade civil 

Desenvolver ações de sensibilização à população 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.3 

Promover a coesão social 

Objetivos Operacionais 

Promover a universalidade de acesso a bens e serviços com vista à melhoria da qualidade de vida geral das populações 

Melhorar as condições de empregabilidade 

Garantir mecanismos de proteção social a grupos populacionais em “risco” 
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XII.2.4 ÂMBITO, ALCANCE E NÍVEL DE PORMENORIZAÇÃO DA AA PDM 

2G 

 

 

No relatório de definição do âmbito foi determinado o alcance e o nível de pormenorização da AA PDM 

2G, tendo sido estabelecidas as principais questões estratégicas (QE) do plano, os fatores 

ambientais (FA) relevantes e o referencial estratégico (QRE) para a avaliação. 

 

Do cruzamento destes três elementos foram definidos 5 Fatores Críticos para a Decisão (FCD) e 

respetivos critérios de avaliação que constituem os temas mais relevantes para a decisão, sobre os 

quais a análise e avaliação das oportunidades e riscos inerentes à estratégia do PDM vão ser 

desenvolvidos. 

 

Para cada critério de avaliação foram definidos objetivos ambientais e de sustentabilidade e 

respetivos indicadores por forma a medir os resultados obtidos com a implementação do plano. 

 

Por opção metodológica e, de forma a tornar a avaliação ambiental mais eficaz, optou-se por incluir, em 

sede de RA Objetivos Gerais de Ambiente e de Sustentabilidade (OGAS) por critério de avaliação 

(vd. Quadro XII.2.2) que sintetizam os objetivos ambientais e de sustentabilidade (específicos) 

definidos na definição do âmbito.  

 

Esta opção permite uma leitura dos resultados simplificada e eficaz sem com isso comprometer a 

focagem definida para cada FCD. Os OGAS não conflituam com os objetivos específicos, apenas os 

simplificam e facilitam a análise de compatibilidades entre estes e a estratégia do PDM 2G.  

 

Assim, por cada FCD e para cada critério de avaliação, foram definidos diversos Objetivos Gerais de 

Ambiente e Sustentabilidade, como se pode ver no quadro XII.2.2. 
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Quadro XII.2.2 

Fatores Críticos para a Decisão, Objetivos Gerais de Sustentabilidade e Indicadores 

FCD1 – DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO E COMPETITIVIDADE 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
OBJECTIVOS GERAIS DE AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE  

Indicadores 

Dinâmica socioeconómica 
Promover a competitividade concelhia através da qualificação 
e diversificação da atividade económica. Reforçar e valorizar 

potencial humano existente 

n.º de parques empresariais, tecnológicos ou áreas industriais criadas (por 
tipologia) 

área dos parques empresariais, tecnológicos ou áreas industriais criadas (por 
tipologia) 
n.º e área de explorações minerais existentes no concelho 
n.º de empresas constituídas 
n.º de empresas dissolvidas 

n.º de postos de trabalho criados 
taxa de emprego 
taxa de desemprego 

População e condições de vida 
Aumentar a atratividade concelhia de forma a promover a 

fixação de população no concelho, e promovera melhoria das 
condições e qualidade de vida 

Pop. Residente 
Tx. de abandono escolar 
n.º de equipamentos desportivos em espaços de utilização coletiva 
km´s de percursos pedonais e/ou ciclovias criados 

Rácio de áreas verdes criadas por habitante (m2/hab) 
n.º de habitantes expostos a níveis de ruído elevados 
n.º de intervenções de manutenção efetuadas 
n.º de alojamentos sociais e a custos controlados criados 

n.º de ações de sensibilização para a recolha seletiva realizadas 

Turismo 
Qualificar e diversificar a atividade turística e desenvolver 

complementaridades com as demais atividades associadas ao 
sector 

Capacidade de alojamento (número de camas criadas ou melhoradas) por 
estabelecimento e tipologia 

FCD2 – ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 

Povoamento 
Controlar a estrutura de povoamento no concelho, apostando 

na concentração urbana e na recuperação, para posterior 
utilização, de espaços e edifícios degradados 

n.º de manchas da classe “urbano” no uso do solo 
n.º de edifícios requalificados ou reabilitados 
n.º de empresas instaladas em locais reabilitados 

n.º de famílias instaladas em locais reabilitados 

Infraestruturas e equipamentos 

Apostar numa rede de equipamentos e infraestruturas 
inovadora, que colmate as necessidades da população e 

aspirações futuras, numa ótica de sinergias inter-freguesias. 
Melhorar as taxas de cobertura e o serviço prestado 

km’s de estrada construídos/beneficiados 
Relação distância/tempo 

Km’s de ciclovias construídos 
Taxas de Cobertura (infraestruturas e equipamentos) 
n.º de intervenções realizadas para a melhoria do desempenho das redes de 
abastecimento de água com vista à redução de perdas de água 

n.º de km construídos ou melhorados (por tipo de rede) 
n.º de freguesias com banda larga 
n.º de equipamentos criados (por tipologia) 
n.º de ligações ferroviárias/dia 

n.º médio de passageiros/dia 

“Riscos” naturais e tecnológicos 
Prevenir, minimizar e/ou eliminar os “riscos” naturais e 

tecnológicos existentes 

N.º de pessoas a residir em locais de “risco” (por tipologia ou classe de risco) 
N.º avisos de perigo colocados em áreas susceptíveis (ex. arribas em risco de 

desabamento) 
N.º de ocorrências de cheias/inundações 
N.º de incêndios florestais 
Área ardida 

Evolução da instabilidade de vertentes (profundidade das formas de erosão, 
largura das cicatrizes, volume e pressão dos depósitos) 
Evolução da linha de costa 
n.º de medidas de minimização e/ou eliminação de risco implementadas 

FCD3 – CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, DOS RECURSOS NATURAIS E DA BIODIVERSIDADE 

Ecossistemas naturais (Fauna, Flora e 
Habitats); 

Promover um estado de conservação favorável dos principais 
ecossistemas, com respeito pelas suas características naturais 

e capacidade de resiliência 

n.º de locais classificados / com interesse conservacionista identificados 
n.º de corredores verdes criados 

área de corredores verdes criados 
n.º de elementos conservados (por tipo) 
n.º de medidas implementadas por tipo e alvo de intervenção (ex. flora, fauna, 
património, recuperação de habitats, etc.) 

Solo 
Garantir uma correta e eficaz utilização do solo, de forma a 

minimizar a sua degradação, garantindo a sua disponibilidade 
e qualidade para gerações vindouras 

n.º de bolsas estratégicas de solos criadas 
Áreas das bolsas de solo criadas 

% de solo impermeabilizado 

Água 
Garantir a qualidade e disponibilidade do recurso água no 

presente e no futuro 

n.º de captações de água existentes (superficiais e subterrâneas) 

Estado das massas de água (por classes) 
Qualidade das águas superficiais (interiores e costeiras) e subterrâneas 
n.º de dispositivos de redução do consumo de água em organismos públicos (ex. 
autoclismos ecológicos) 

n.º de ações de sensibilização para poupança do recurso água realizadas 
qualidade das águas balneares 

Floresta 
Apostar no desenvolvimento e gestão sustentável da floresta e 

dos seus recursos 

n.º de povoamentos com espécies autóctones 

área ocupada por sobreiros e/ou azinheiras 
n.º de áreas silvícolas com povoamentos mistos (ex. pinheiro e sobreiro) 
n.º de aceiros criados 
n.º de ZIF’s (zonas de intervenção florestal) 

Área das ZIF’s 
Área povoada por espécies invasoras 

FCD4 – PAISAGEM E PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO 

Património Arqueológico e Arquitetónico 
Salvaguardar de forma ativa o património cultural e promover a 

sua valorização 

n.º de intervenções de manutenção realizadas 

n.º de bens culturais classificados ou em vias de classificação 
n.º de elementos identificados e classificados 
n.º de ações de recuperação efetuadas 
n.º de atividades culturais realizadas fora das sedes de freguesia por tipo de 

equipamento cultural 
n.º de intervenções no solo e subsolo em área consideradas de sensibilidade 
arqueológica elevada 
rácio do número de medidas de mitigação de impacte previstas e as medidas 

efetivamente implementadas 

Qualidade da Paisagem Garantir níveis elevados de qualidade paisagística 

n.º de elementos descaracterizadores da paisagem 
n.º de intervenções efetuadas de eliminação ou minimização dos elementos 

descaracterizadores 
definição e/ou classificação de áreas de elevado valor paisagístico a proteger 

FCD5 – GOVERNANÇA E EFICIÊNCIA DA GOVERNAÇÃO 

Eficiência e Modernização dos Processos Assegurar elevados níveis de eficiência do serviço prestado 
Volume de informação produzida e disponibilizada em formato digital 

Transparência e Responsabilização 
Garantir o acesso e participação generalizada da sociedade 

civil no processo de planeamento do território 

n.º de locais com informação disponível para consulta 
n.º de fóruns de participação efetuados 
n.º de participantes em cada fórum 

Volume de informação publicada na internet 
Volume de informação disponibilizada via Sigweb 
n.º de participações em consultas públicas 
n.º de documentos produzidos tipo Resumo Não Técnico 

n.º de instrumentos desenvolvidos para facilitar o acesso à informação eletrónica 
para pessoas com dificuldade motora e de adaptação às novas tecnologias 
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XII.2.5 ANÁLISE DE TENDÊNCIAS PARA CADA FCD, POR CRITÉRIO DE 
AVALIAÇÃO 
 

 

A análise de tendências permite um entendimento mais ou menos simplificado da evolução ao longo 

do tempo dos elementos considerados essenciais para a decisão por FCD, debruçando-se em três 

momentos cronológicos e em 4 realidades distintas (vd. Fig.XII.2.1). 

 

 

Esta abordagem responde à alínea b) do n.º 1 do art.º 6.º do DL 232/2007, de 15 de Julho, na sua atual 

redação, onde se encontra estabelecido, considerando no que respeita às exigências legais dos 

conteúdos de um RA, que se deve ter em conta “as características ambientais das zonas susceptíveis 

de serem significativamente afetadas, os aspetos pertinentes do estado atual do ambiente e a sua 

provável evolução se não for aplicado o plano ou programa”. Ao ser efetuada por FCD esta análise 

responde à expressão “aspetos pertinentes”. 

 

A abordagem cronológica ao passado reporta-se à evolução desde meados do século XX, já que não 

se considera essencial para a presente avaliação ambiental olhar a um passado mais distante.  

Fig. XII.2.1 

Análise de tendências – momentos a observar 
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Para além da perceção das causas que conduziram ao estado atual do ordenamento do território do 

concelho, a análise de tendências permite um correto entendimento da situação atual e provável 

evolução futura, facilitando a aferição dos efeitos significativos (positivos e negativos) no ambiente. 

 

Esta etapa da avaliação ambiental requer um pensamento analítico focado e deve garantir que: 

 

1. se foca em tendências face aos FCD e que não se sobrecarrega a avaliação da situação com 

informação pouco relevante; 

2. é flexível o suficiente para permitir, caso se justifique, a introdução de novos elementos e 

considerações; 

3. descreve o passado e tendências atuais; 

4. descreve a provável evolução destas tendências caso o plano não seja implementado. 

 

Uma das principais caraterísticas desta etapa de AA está associada ao grande nível de incertezas com 

que se trabalha. 

 

Tendo em conta a informação disponível, bem como o conhecimento da equipa no que diz respeito ao 

concelho e sua evolução, efetuou-se a análise de tendências, por FCD e respetivos critérios de 

avaliação. 

 

 

FCD1 – DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO E COMPETITIVIDADE 

 

O quadro XII.2.3 mostra a evolução tendencial dos critérios de avaliação definidos para o FCD1. No 

passado histórico Silves apresentava uma dinâmica socioeconómica interessante, muito associada à 

exploração e transformação de cortiça e às culturas de sequeiro. Atualmente a sua dinâmica encontra-

se estagnada sem grande capacidade competitiva e empreendedora, sendo a base económica 

ancorada no turismo de massas sol e praia e nos sectores conexos a esta atividade, incluindo o 

imobiliário, e ainda na citricultura essencialmente. No futuro, com a implementação do PDM 2G espera-

se que esta situação possa sofrer reajustes, facilitando o alargamento da base económica e o aumento 

da sua competitividade e atratividade. Com a não implementação do PDM de 2.ª geração, hipotencam-
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se oportunidades de crescimento e desenvolvimento, sendo espectável a manutenção da situação 

atual, com a dinâmica socioeconómica e demográfica marcada pela dificuldade que o concelho tem 

demonstrado em dinamizar os seus setores e influenciada sobretudo pela conjuntura. 

 

Em termos de demográficos, verifica-se que a evolução da população do concelho de Silves 

carateriza-se, grosso modo, por um aumento gradual da população na primeira metade do séc. XX, 

tendo-se verificado uma quebra abrupta dos efetivos populacionais entre as décadas de 50 e 70. Entre 

os anos 70 e os dias de hoje tem-se registado um aumento gradual da população, ainda que suportado 

em grande parte pelos movimentos migratórios. De uma forma geral o concelho possui uma população 

pouco qualificada, com tendência ao envelhecimento e que se revela pouco empreendedora. 

 

Em termos de condições de vida tem-se verificado uma melhoria ao longo dos anos, culminando na 

situação atual onde se verifica, comparativamente aos do passado, níveis bastante satisfatórios e muito 

superiores. Verificam-se no entanto algumas lacunas que para exponenciar a qualidade de vida dos 

habitantes do concelho devem ser ultrapassadas. Assim, e caso o PDM seja implementado, abrem-se 

oportunidades para a superação dessas lacunas com a abertura ao investimento e à maior atratividade 

do concelho, traduzindo-se numa melhoria das condições de vida proporcionadas à população. Caso o 

plano não seja implementado é expectável que se assista à manutenção das condições de vida atuais, 

com maiores possibilidades de degradação a prazo. 

 

No critério de avaliação turismo verifica-se, sobretudo desde a última metade do século XX, a 

importância do concelho de Silves, bem como todo o algarve enquanto destino turístico. Atualmente, 

apesar de algumas oscilações, o turismo sol e mar mantem-se atrativo e de importância para a base 

Quadro XII.2.3 

Análise de tendências FCD1 
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económica concelhia. No entanto, a procura de novas ofertas turísticas mais diversificadas e 

qualificadas pode ameaçar a sustentabilidade do setor demasiado dependente do binómio sol e mar. 

 

Com a implementação do PDM 2G é possível reunir condições que permitam o robustecimento do 

setor turístico, com a aposta na sua diversificação e qualificação e que permita eliminar (ou reduzir) a 

característica de sazonalidade associada a este sector na região. Caso o plano não seja implementado 

é possível que se continuem a verificar tentativas de robustecimento da atividade turística, porém não 

integradas e integradoras e inovadoras como seria desejável, o que se traduzirá em resultados de 

menor expressão económica, social e ambiental. A este facto acresce o risco de outros concelhos 

limítrofes efetuarem esta mudança de paradigma e passem a constituir uma ameaça ao setor turístico 

do concelho, e noutra escala, o risco de mudança para outros destinos internacionais mais 

diversificados e atrativos. 

 

FCD2 – ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

A análise tendencial do FCD2 – estruturação e qualificação do território (vd. quadro XII.2.4) evidencia a 

evolução das tendências ligadas às questões de povoamento, equipamentos e infraestruturas e “riscos” 

naturais e tecnológicos.  

 

As caraterísticas morfológicas do concelho conduziram a um sistema de povoamento diversificado, 

com a maior representatividade demográfica no sul do concelho. No passado, e sobretudo no setor 

Norte do concelho, as caraterísticas morfológicas eram deterministas face à distribuição das 

populações no espaço. Atualmente, e fruto dos múltiplos desenvolvimentos da sociedade o 

povoamento surge com um caráter heterogéneo sendo o povoamento disperso um dos principais 

desafios que se colocam ao ordenamento do território. 

Quadro XII.2.4 

Análise de tendências FCD2 
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As principais diferenças manifestam-se entre o norte e o sul do concelho, no primeiro caso dominando 

um povoamento de caráter disperso e, no segundo caso, tendencialmente intercalar. Para além destas 

duas formas de povoamento sobressai a linearidade promovida sobretudo pela existência de vias de 

comunicação, linhas de água ou maior suavidade morfológica. As sedes de freguesia tendem a 

apresentar um povoamento concentrado. 

 

As tendências futuras, caso o plano não seja implementado, passarão por uma dificuldade em gerir de 

forma eficaz este sistema com consequências ao nível do (des)ordenamento do território concelhio e 

aumento dos encargos. No entanto, e caso o plano seja implementado, serão introduzidas novas 

normas que privilegiam a concentração urbana, o fomento de movimento centrípetos da população e o 

controlo e estruturação do povoamento, sobretudo disperso, promovendo um sistema de povoamento 

mais sustentável. 

 

Quanto às infraestruturas e equipamentos, se no passado se assistia a uma carência, nas últimas 

décadas do século XX, a um aumento e melhoria da oferta a este nível, atualmente verifica-se a 

necessidade de construir ou beneficiar novos equipamentos e infraestruturas, já que muito dos 

existentes se encontram subdimensionados não satisfazendo as necessidades e exigências da 

população. Com a implementação do PDM é expectável que esta situação se inverta, aumentando a 

qualidade e diversidade das infraestruturas e dos equipamentos. Caso não se verifique a 

implementação do plano é possível que se verifique uma degradação dos existentes, permaneça ou 

aumente o subdimensionamento verificado. 

 

No critério de avaliação “riscos” naturais e tecnológicos verifica-se um passado onde as questões 

referentes aos riscos eram minimizadas, sobretudo no que diz respeito ao risco de incêndio, já que a 

serra detinha mais população que nos dias de hoje, o que promovia a limpeza dos terrenos e facilitava 

uma mais fácil deteção de focos de incêndio. O “risco” de cheia ou inundação era uma realidade, ainda 

que se verificasse um menor número de pessoas e bens expostos ao risco. 

 

Atualmente verifica-se a existência de um elevado número de pessoas e bens expostas a fatores de 

risco muito em parte devido a: 
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1. ausência de estudos de “risco” nos Planos Diretores Municipais de 1.ª geração; 

2. a proliferação de construções não ordenadas, em muitos casos em áreas de grande 

susceptibilidade. 

 

Com a implementação do PDM 2G é expectável que se verifique um ordenamento mais eficaz no que 

diz respeito à proteção das populações face aos “riscos”, bem como um conjunto de medidas que 

previna a sua ocorrência. 

 

 

FCD3 – CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, DOS RECURSOS NATURAIS E DA BIODIVERSIDADE 

 

A análise de tendências efetuada no âmbito do FCD3 – conservação da Natureza, dos recursos 

naturais e da biodiversidade encontra-se sistematizada no quadro XII.2.5 verificando-se que, no quadro 

dos ecossistemas naturais, no passado histórico associam-se à existência de estruturas de montado 

e sobreirais no norte do concelho e de explorações de sequeiro no sul. Essa utilização do solo acabou 

por alterar a floresta climácica presente traduzindo-se numa degradação dos ecossistemas naturais 

existentes. Porém, os sistemas de montado, como os sistemas de sequeiro, constituem por si 

importantes ecossistemas ao qual está associado uma considerável diversidade de espécies. A par 

destes usos coexistiam áreas naturais, não intervencionadas pelo Homem, que constituíam resquícios 

da floresta climáxica pré-existente. 

 

Com o evoluir da sociedade verificou-se um aumento da pressão sobre os sistemas naturais, via, e.g., 

pressão urbanística, alteração de usos ou o despovoamento das áreas rurais, conduzindo atualmente a 

Quadro XII.2.5 

Análise de tendências FCD3 
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um estado de conservação pouco favorável da maioria dos ecossistemas naturais, à proliferação de 

espécies invasoras, à degradação de habitats, com consequências no equilíbrio dos sistemas. 

 

Com a implementação do PDM 2G a tendência é para a sustentabilidade, pelo que associada a uma 

gestão rigorosa e orientada para o efeito, é espectável que o estado de conservação dos ecossistemas 

inicie um processo de evolução no sentido positivo, com a melhoria da qualidade dos habitats e um 

incremento da biodiversidade, através de um processo de ordenamento que inclua a componente 

“natural” e o seu equilíbrio como condições sine qua non do desenvolvimento sustentável. 

 

Caso o rumo siga nos termos atuais, ou seja, sem que as orientações do PDM 2G sejam 

operacionalizadas, verificar-se-á possivelmente a manutenção de um estado de conservação dos 

ecossistemas pouco satisfatório, com maior possibilidade de degradação e esgotamento da capacidade 

de resiliência dos sistemas. 

 

Os usos associados aos sistemas de montado e culturas de sequeiro, onde a cultura de produtos 

cerealíferos era uma constante, conduziram a um aumento da vulnerabilidade dos solos à erosão.  

 

Com o evoluir do século XX, verificou-se um aumento da pressão urbanística, e o início de uma 

impermeabilização dos solos de forma massiva e desordenada. Também a atividade agrícola se 

modernizou e muitos sistemas de regadio foram implementados aumentando a produção mas pondo 

em risco a qualidade física e química dos solos.  

 

Atualmente são sobretudo os sistemas de regadio, incluindo a rega dos campos de golfe, que 

conduzem à degradação do solo acompanhados pelo aumento da pressão urbanística em solos de 

maior capacidade produtiva. 

 

No futuro, e caso o PDM 2G seja implementado é expectável que se verifique uma mais cautelosa 

ocupação do solo, tendo em conta sobretudo as suas reais aptidões e disponibilidade futura. Caso não 

seja implementada, é provável que se verifique um aumento da degradação dos solos. 

 

Em termos de recursos hídricos verifica-se que historicamente a água é um recurso escasso no 

Algarve, pelo que a construção da barragem do arade veio introduzir mais segurança em relação à 
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disponibilidade de água. Também a existência de sistemas aquíferos com boa produtividade permitiu 

ao longo dos tempos a exploração das águas subterrâneas. 

 

Com o evoluir dos tempos, a necessidade de garantias de disponibilidade de água para consumo e 

para rega foi-se acentuando, construiu-se uma segunda barragem e foi-se explorando, sobretudo o 

sistema aquífero Querença-Silves, pondo em risco a disponibilidade e a qualidade da água. 

 

Atualmente, com a terceira barragem em funcionamento e a desativação das captações de água 

subterrânea para abastecimento público, é na qualidade da água que reside o maior problema, não 

obstante as condições climatéricas manterem o foco na disponibilidade de água.  

 

No futuro, e caso o plano seja implementado nos termos preconizados, serão eliminadas, ou reduzidas, 

as emissões de poluentes para os recursos hídricos, contribuindo para uma melhoria da qualidade do 

recurso e, em simultâneo, será promovido o uso eficiente da água contribuindo para a redução de 

desperdícios e consequentemente aumento da disponibilidade e ainda a manutenção dos níveis de 

água disponíveis permitirão uma melhoria da qualidade do recurso. 

 

A floresta e os seus recursos detiveram, no passado histórico, elevada importância socioeconómica, 

com a exploração de cortiça a dominar a atividade florestal no norte do concelho. Esta exploração 

permitia uma manutenção e limpeza da floresta, o que em conjunto com a coexistência de campos 

agrícolas proporcionavam o desenvolvimento de várias espécies florísticas e faunísticas. No barrocal 

seria a alfarrobeira a dominar a exploração florestal. 

 

Com o evoluir da segunda metade do século XX, inicia-se o processo de abandono da atividade 

florestal e agrícola, a substituição das espécies autóctones por outras de crescimento mais rápido, o 

aumento do número e intensidade dos incêndios, o aumento da pressão urbanística que conduziram 

atualmente a uma floresta descaraterizada, fragmentada e frágil. 

 

No futuro, e caso o PDM 2G seja operacionalizado é espectável assistir-se a uma dinamização da 

floresta e do seu potencial de uso múltiplo, com consequências positivas a nível socioeconómico e na 

redução dos “riscos”, sobretudo de incêndio. Caso o plano não seja implementado, e apesar da 

existência de outros planos de hierarquias diferentes, torna-se mais difícil a integração efetiva da 
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floresta e dos seus recursos nas políticas de ordenamento do território do concelho e em consequência 

será dificultada a sua dinamização e agravado o seu estado atual. 

 

FCD4 – PAISAGEM E PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO 

 

A análise das tendências verificadas para os critérios de avaliação paisagem e patr imónio encontram-

se sintetizadas no quadro XII.2.6. 

 

DO PATRIMÓNIO 

Devido à evolução do pensamento em torno do que se deveria considerar património e as melhores 

medidas para a proteção e valorização do património arquitetónico e arqueológico verificou-se, a 

partir de meados do século XX, um aumento de bens imóveis classificados. 

 

Atualmente, com a evolução do conceito de património e de bem cultural assiste-se a um ampliar do 

espectro dos elementos a proteger e a valorizar, colocando em ex aequo os bens culturais imóveis de 

maior monumentalidade, os mais discretos (muitos em ambiente rural) e a paisagem, numa abordagem 

integrada (paisagens culturais). Com esta perspetiva nos últimos anos o concelho de Silves viu o 

número de imóveis com interesse cultural reconhecido crescer significativamente, permitindo ainda um 

aumento do conhecimento gerado. No futuro, e caso o plano seja implementado, manter-se-á esta 

evolução de produção de conhecimento e de proteção dos elementos que constituem e caraterizam as 

paisagens culturais do concelho. Sendo ampliado não só o número de elementos protegidos e 

classificados, mas também verificar-se-á uma maior integração destes domínios em sede de 

ordenamento do território, fator essencial à garantia de sua proteção e valorização. Caso o plano não 

seja implementado verificar-se-á uma mais frágil proteção e valorização do património arquitetónico e 

Quadro XII.2.6 

Análise de tendências FCD4 
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arqueológico concelhio sobretudo no que respeita ao ordenamento do território, correndo-se o risco de 

perder a oportunidade de colocar, de forma articulada, o património ao serviço da sociedade. 

 

DA PAISAGEM  

No passado histórico construiu-se a paisagem que hoje (re)conhecemos. O Norte, marcadamente 

florestal, com a exploração do montado, seus subprodutos e atividades complementares. O Sul com 

uma paisagem tipicamente agrícola com algum regadio, sobretudo citrinos, a ganhar maior extensão de 

área ocupada fruto do aproveitamento hidroagrícola e, o litoral, ainda pouco ocupado com o turismo. 

 

Nas últimas décadas do séc. XX a paisagem sofreu várias alterações em parte motivadas pelo 

abandono da atividade agrícola e florestal e pelo aumento massivo da procura turística do litoral. A 

alteração da paisagem verificou-se não só pela área ocupada por matos, como pela antropização da 

faixa litoral, com contágio cada vez mais para o interior (Barrocal), e pelo aumento da fragmentação da 

paisagem motivada sobretudo pelas infraestruturas viárias. 

 

Atualmente, a paisagem que hoje conhecemos é marcada por uma floresta pouco trabalhada, muito 

alterada pelos incêndios, fatores que ajudaram a descaraterizar a paisagem da serra algarvia. No 

Barrocal, os citrinos ocupam uma maior extensão que a agricultura de sequeiro, estando muitos deste 

campos em estado de abandono e encontrando-se a evoluir para uma situação de mato. O litoral do 

concelho apresenta-se fortemente descaraterizado, com elevada pressão urbanística e apenas com 

resquícios de ocupação “natural”. 

 

No futuro é espectável, caso o plano seja implementado, que a qualidade estética da paisagem evolua 

de forma positiva com as questões de impacto paisagístico a serem consideradas no processo de 

planeamento. Caso o plano não seja implementado é provável que se assista à manutenção da 

paisagem atual, e possivelmente alguma degradação face à situação existente. 

 

FCD5 – GOVERNANÇA E EFICIÊNCIA DA GOVERNAÇÃO 

 

A análise tendencial das questões de governança e eficiência da governação (vd. quadro X.2.7) está 

relacionada com citérios como a eficiência, modernização, transparência e co-responsabilização no 

processo de planeamento. 
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O passado histórico é marcado por procedimentos burocráticos que determinaram uma maior 

morosidade na resolução de situações com consequências negativas para o desenvolvimento 

concelhio. Atualmente, e com a introdução das novas tecnologias, a eficiência processual tem sofrido 

ligeiras melhorias. 

 

Com a implementação do plano é espectável, e uma vez que todo ele foi desenvolvido através de 

sistemas de informação geográfica, uma melhoria da eficiência e uma efetiva modernização dos 

processos, permitindo ainda uma importante redução de encargos. Caso o plano não seja 

implementado, não é esperado uma performance tão positiva no que diz respeito à eficiência e 

modernização dos processos já que não são introduzidas grandes melhorias no sistema de 

planeamento e de tomada de decisão 

 

No que diz respeito à transparência e responsabilização verifica-se que no passado o processo de 

decisão era fechado, sem grandes oportunidades da população ser envolvida. Atualmente acentuam-se 

os esforços para promover a transparência e coresponsabilização seja através da consulta pública dos 

planos ou através de ações de participação como são, e.g., as realizadas no âmbito da agenda 21. 

 

Caso o plano seja implementado haverá uma maior abertura e transparência, já que a própria 

elaboração do documento é marcada por diferentes formas de introduzir a participação pública no 

processo de planeamento que em muito ultrapassam as exigências legais e que abraçam as 

recomendações de boa governança. Caso o plano não seja implementado perder-se-á a oportunidade 

de se integrar os contributos da população e dos diversos agentes de desenvolvimento concelhio no 

processo de planeamento, com consequências na redução da transparência e uma maior dificuldade 

em co-responsabilizar todos os envolvidos no desenvolvimento do território concelhio.  

Quadro XII.2.7 

Análise de tendências FCD5 
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XII.2.6 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA E POSSIVEIS 

ALTERNATIVAS 

 

 

A Estratégia Municipal de Desenvolvimento (EMD) preconizada para Silves em sede do Plano 

Estratégico para o desenvolvimento do Território (CMS, 2009) e amadurecida em sede de PDM (vd. 

XII.2.1) encontra-se assente em seis princípios de ação – desenvolvimento sustentável; participação 

e co-responsabilização, acessibilidade para todos; eficiência; prevenção e da função social e pública do 

património com vista à competitividade, sustentabilidade, coesão e atratividade territorial. 

 

Desenvolve-se num sistema de 4 vetores, que se desdobram em objetivos estratégicos. Cada 

objetivo estratégico é subdividido em objetivos operacionais e ações. A AA do PDM 2G é efetuada ao 

nível do objetivo estratégico, tendo sempre presente o preconizado pelos objetivos operacionais. 

 

A análise e avaliação da estratégia preconizada foram realizadas ao nível dos objetivos estratégicos e 

desenvolvem-se em 3 momentos fundamentais: 

 

1. análise de compatibilidades; 

2. análise e avaliação dos efeitos significativos no ambiente; 

3. orientações de medidas de mitigação e controlo dos efeitos adversos identificados. 

 

 

XII.2.6.1 COMPATIBILIDADE INTERNA E EXTERNA 

 

A análise de compatibilidade permite a identificação de sinergias e inconsistências entre objetivos, o 

que poderá ajudar a definir não só estratégias alternativas, como também originar a redefinição de 

novos objetivos do PDM1 e conferir maior sustentabilidade ao plano. Permite ainda aferir, a priori, 

eventuais efeitos significativos que possam surgir com a implementação do plano. 

                                                        

1 Sobretudo se identificadas fortes incompatibilidades. 
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Para complementar a análise das relações de compatibilidade entre os objetivos estratégicos do PDM 

2G e a os estabelecidos na sua AA (compatibilidade externa) procedeu-se primeiramente à análise de 

compatibilidade (interna) dos Objetivos Gerais de Ambiente e Sustentabilidade da AA PDM 2G 

visando aferir eventuais incompatibilidades entre cada FCD e respetivos critérios de avaliação. 

 

COMPATIBILIDADE INTERNA 

 

A análise da compatibilidade interna constitui uma mais-valia ao processo de avaliação ambiental, 

permitindo verificar a convergência entre os objetivos definidos na AA PDM 2G. 

 

O quadro XII.2.8 apresenta os resultados da análise e permite verificar, que a maioria dos OGAS 

estabelecidos não apresentam incompatibilidades entre si, sendo que os do FCD 5 - Governança e 

Eficiência da Governação - foram considerados, na maioria dos casos, sem relação de compatibilidade 

(0). Este facto não se traduz numa incompatibilidade, mas antes na ausência de ligação já que este 

FCD está fortemente ancorado na componente institucional do processo de planeamento. 

 

As maiores incompatibilidades surgem maioritariamente no cruzamento dos objetivos do FCD1 e do 

FCD3, associados, grosso modo, às questões socioeconómicas e “naturais”, respetivamente. 

 

Estas incompatibilidades estão associadas sobretudo ao facto do desenvolvimento das atividades 

económicas poder colocar em risco a sustentabilidade dos recursos, seja via degradação de alguns 

ecossistemas, impermeabilização dos solos, ou o aumento dos consumos de água, reduzindo a sua 

disponibilidade e também a sua qualidade. Também em termos paisagísticos pode o desenvolvimento 

socioeconómico originar incompatibilidades com os objetivos de qualificação da paisagem, já que 

algumas estruturas podem introduzir desarmonia paisagística. Também a construção de infraestruturas 

pode originar a fragmentação e habitats comprometendo o seu estado de conservação. 
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COMPATIBILIDADE EXTERNA 

 

A análise da compatibilidade externa permite aferir o grau de compatibilidade entre a estratégia 

proposta no plano e os objetivos ambientais e de sustentabilidade definidos para a avaliação ambiental. 

 

Optou-se por proceder primeiramente à avaliação da compatibilidade entre os desafios 

estratégicos do PDM e os Objetivos Gerais de Ambiente e Sustentabilidade da AA, já que os 

primeiros constituem, em conjunto, com a missão e visão, a base estratégica do plano (vd. quadro 

XII.2.9). Assim, e caso sejam detetadas fortes incompatibilidades, é possível, desde início influenciar a 

decisão no sentido de conferir maior sustentabilidade ao plano. 

 

Verifica-se que os desafios estratégicos delineados no PDM 2G garantem compatibilidade forte com 

praticamente todos os OGAS definidos, muito em parte dado os primeiros terem sido delineados sob a 

alçada de desígnios como a competitividade, coesão, atratividade e sustentabilidade. 

 

As relações de compatibilidade moderada prendem-se sobretudo com questões associadas à 

dicotomia economia – ambiente, e também à eventual pressão que o crescimento socioeconómico e 

demográfico possa acarretar nas infraestruturas e equipamentos existentes, sendo por isso necessário 

garantir a adoção de medidas que garantam uma eficaz compatibilidade entre estes domínios. Este 

crescimento pode igualmente interferir com as questões de boa governança já que pode aumentar a 

pressão exercida aos serviços. Importa pois acautelar esta situação para que não sejam criadas 

entropias no sistema de gestão territorial. 

 

As relações de compatibilidade fraca estão relacionadas com a gestão do recurso água e o 

crescimento económico e demográfico, muito em parte dado do deficit hídrico que carateriza toda a 

região algarvia. Neste quadro, importa garantir a adoção de medidas que estimulem o uso eficiente da 

água desde o abastecimento ao consumo. 
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Quadro XII.2.8 

Análise de compatibilidade interna 

 

 

FCD1 

OGAS 1.1               

OGAS 1.2               

OGAS 1.3               

FCD2 

OGAS 2.1               

OGAS 2.2               

OGAS 2.3 X              

FCD3 

OGAS 3.1 X  X  X1          

OGAS 3.2 X  X            

OGAS 3.3 X  X            

OGAS 3.4               

FCD4 
OGAS 4.1               

OGAS 4.2 X  X            

FCD5 
OGAS 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

OGAS 5.2 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

OBJETIVOS 

AMBIENTAIS E DE 

SUSTENTABILIDADE 

DA AArPDM 

OGAS 

1.1 
OGAS 

1.2 
OGAS 

1.3 
OGAS 

2.1 
OGAS 

2.2 
OGAS 

2.3 
OGAS 

3.1 
OGAS 

3.2 
OGAS 

3.3 
OGAS 

3.4 
OGAS 

4.1 
OGAS 

4.2 
OGAS 

5.1 
OGAS 

5.2 

FCD1 FCD2 FCD3 FCD4 FCD5 

 

 Compatível 

X Incompatível 

0 Sem relação 
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Verificada a compatibilidade entre os grandes desafios estratégicos do PDM 2G e os OGAS da sua AA, 

procede-se à análise de compatibilidades entre os OGAS e os objetivos estratégicos do PDM 2G 

(vd. quadro XII.2.10). Com esta é possível aferir quais os objetivos compatíveis entre si e a partir daí, 

caso se justifique, proceder à sugestão de alterações na estratégia proposta de plano. Caso as 

incompatibilidades não motivem a definição de alternativas à estratégia a análise concede a 

possibilidade de se esboçarem eventuais recomendações de minimização de efeitos para a fase de 

acompanhamento do plano. 

 

Verifica-se que se encontram garantidas as compatibilidade de cada vetor estratégico com pelo menos 

um critério de avaliação, e respetivo OGAS. Existem também muitas relações de compatibilidade nulas 

(0) uma vez que há opções estratégicas que não exercem qualquer tipo de influência nalguns dos 

OGAS definidos. 

 

Garantida a prossecução dos OGAS nos vetores estratégicos, atentar-se-á de seguida às relações 

de compatibilidade fraca geradas pela EMD. 

 

O Vetor 1 que visa sobretudo o crescimento, diversificação e qualificação da base económica territorial 

apresenta uma compatibilidade fraca quando confrontado com os OGAS associados à conservação 

natureza, dos solos, da água e da paisagem. Neste sentido, importa garantir que as medidas têm em 

conta fatores de sustentabilidade ambiental e que sejam minimizadas as externalidades negativas 

decorrentes da expansão da atividade económica. 

 

O Vetor 2, cujas opções estratégicas se encontram relacionadas com a salvaguarda e valorização da 

componente natural e patrimonial do concelho pode gerar incompatibilidades com as exigências 

motivadas pelas dinâmicas económicas geradas e com a necessidade de construção de algumas 

infraestruturas lineares terrestres. 
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Quadro XII.2.9 

Análise de compatibilidade externa. Desafios vs OGAS 
 

 

 Forte 
 Moderada 

 Fraca 
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No Vetor 3 são as opções estratégicas associadas às necessidades de expansão dos aglomerados 

urbanos e rurais que pode gerar conflito com os interesses de salvaguarda e conservação da natureza 

e biodiversidade. 

 

No Vetor 4, que tem uma natureza fortemente institucional não foram detetadas incompatibilidades 

entre as opções estratégicas do PDM 2G e os OGAS da AA. 

 

 

XII.2.6.2. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS EFEITOS SIGNIFICATIVOS DA 

ESTRATÉGIA 

 

Esta etapa da AA prevê a identificação e avaliação dos efeitos significativos no ambiente 

resultantes da implementação da estratégia preconizada. 

 

Apesar de, nas metodologias, ser sugerida a elaboração de cenários que constituem alternativas à 

estratégia proposta, no caso especifico da presente avaliação optou-se por não se realizar a esta etapa 

uma vez que: 

 

1. não foram detetadas fortes incompatibilidades entre a estratégia proposta e os objetivos gerais 

de ambiente e sustentabilidade; 

2. as relações de menor incompatibilidade identificadas são minimizáveis através da 

implementação de medidas de mitigação e controlo; 

3. todo o desenvolvimento do plano foi acompanhado pela realização de reuniões setoriais com as 

entidades presentes na comissão consultiva do plano, e nas quais, foram discutidas as 

melhores e mais sustentáveis opções estratégicas, por domínio de intervenção, garantindo 

desde logo, coerência com as estratégias regionais, nacionais, europeias e internacionais ; 

4. o desenvolvimento das orientações estratégicas do plano foi efetuado em estreita relação com o 

processo de avaliação, havendo permanente troca de impressões com o intuito de conferir 

elevados índices de sustentabilidade à estratégia preconizada. 
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Quadro XII.2.10 

Análise de compatibilidade externa. Objetivos estratégicos PDM 2G vs OGAS 

 
 

AArPDM 
 

EMD rPDM 

FCD1 FCD2 FCD3 FCD4 FCD5 

OGAS 

1.1 

OGAS 

1.2 

OGAS 

1.3 

OGAS 

2.1 

OGAS 

2.2 

OGAS 

2.3 

OGAS 

3.1 

OGAS 

3.2 

OGAS 

3.3 

OGAS 

3.4 

OGAS 

4.1 

OGAS 

4.2 

OGAS 

5.1 

OGA

S 5.2 

VETOR 1 
OE 1.1  0  0  0 X X X  0 X 0 0 

OE 1.2    0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

VETOR 2 

OE 2.1 X   0 X 0  0 0    0 0 

OE 2.2 X  0  0       0 0 0 

OE 2.3 0  0  0  0   0 0  0 0 

VETOR 3 
OE 3.1   0   0 X   0   0 0 

OE 3.2 0  0  0 0   0 0 0  0 0 

VETOR 4 

OE 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

OE 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

OE 4.3 0  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                 

 Compatível 

X Incompatível 

0 Sem relação 
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Esta opção é ainda reforçada pelo facto dos cenários sugeridos pela bibliografia nacional e 

internacional1 serem os “no plan” e “business as usual”. No primeiro caso, a análise de tendências 

efetuada por critério de avaliação (vd. Cap XII.2.5) revelou que as prováveis tendências futuras sem 

plano apresentam performances menos satisfatórias ou a manutenção do estado atual do ambiente, 

situação que não confere elevada sustentabilidade ao território. No caso do cenário “business as usual” 

ou seja, manter a situação atual, a opção não é viável já que não só existe obrigatoriedade legal na 

revisão do plano, como também porque as atuais orientações para a gestão do território concelhio não 

se coadunam com as mais recentes orientações estratégicas e diretrizes de desenvolvimento. Isto 

significa que as contingências legais e de enquadramento estratégico determinam efetivamente uma 

alteração de paradigma no processo de planeamento municipal. 

 

Desta forma, optou-se por desenvolver matrizes de oportunidades e riscos para cada vetor e objetivo 

estratégico do plano, sendo a avaliação efetuada por critério de avaliação (vd. Anexo A). Esta opção 

permite, com uma matriz por cada vetor estratégico do PDM 2G: 

 

1. identificar e avaliar as oportunidades e riscos associados à estratégia do PDM; 

2. avaliar a natureza (positiva, negativa) e magnitude do impacte (através da utilização da 

graduação de símbolos ++, +, o, -, --). 

3. identificar as opções estratégicas do plano que requerem mais atenção no quadro do 

desenvolvimento de medidas de prevenção, minimização ou eliminação dos efeitos adversos no 

ambiente, bem como o seu acompanhamento em sede de monitorização. 

 

Pelas relações sinergéticas existentes entre os objetivos estratégicos de cada vetor optou-se por definir 

as medidas de prevenção, minimização ou eliminação dos riscos à escala do vetor. 

 

Por questões de simplificação de leitura apresenta-se aqui apenas as sínteses de avaliação com as 

oportunidades e riscos identificadas, constando no Anexo A a análise e a avaliação efetuada por 

critério de avaliação. 

 

 

                                                        

1 Vd. Cap. XII.2.9. 
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ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO VETOR 1 – DINAMISMO, INOVAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E 

DIVERSIFICAÇÃO DA BASE ECONÓMICA  

 

O vetor 1 incide sobretudo na dinamização socioeconómica do concelho. A estratégia delineada 

preconiza não só a diversificação da base económica como também a sua qualificação em termos 

humanos, materiais e de serviços. Promove condições de atratividade e competitividade do concelho, 

enfatizando a inovação e o desenvolvimento tecnológico.  

 

Os riscos mais significativos prendem-se com as relações de compatibilidade entre a atividade 

económica e a salvaguarda da natureza e dos recursos. Não obstante, os riscos gerados podem ser 

eliminados ou minimizados através da adoção de medidas e definição de orientação que permitam um 

melhor resultado e o seu acompanhamento (vd. Quadro XII.2.11). 

 

Assim, e em síntese os objetivos estratégicos associados ao vetor 1 apresentam as seguintes 

oportunidades e riscos1: 

 

OE 1.1 - Promover a diversificação da base económica visando a diminuição da 
dependência sectorial do turismo de sol e praia e sectores conexos 

OPORTUNIDADES 

Todas as oportunidades associadas à estratégia preconizada neste objetivo 

estratégico traduzem impactes positivos em todos os critérios de avaliação 

estabelecidos. Mesmo nos critérios associados à salvaguarda de recurso (FCD3), a 

estratégia preconizada gera externalidades positivas, nalguns dos domínios 

observados, como a possível redução da pressão humana sobre a faixa litoral, uma 

melhor adequação das atividades económicas às caraterísticas naturais do território, 

ou à dinamização do setor agro-florestal. 

 

RISCOS 

Foram igualmente identificados riscos em todos os FCD, sendo os de maior 

magnitude associados ao FCD 3, nomeadamente aos critérios e avaliação 

ecossistemas, solo e água. Também ao nível da paisagem foram identificados 

alguns riscos de maior magnitude, mas na sua maioria resultantes da tradicional 

dicotomia economia-ambiente. 

OE 1.2 – Incentivar a qualificação e inovação da base económica, do ponto de 

                                                        

1 Vd. Anexo A para resultados detalhados da avaliação. 
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vista da oferta 

OPORTUNIDADES 

As oportunidades gerais traduzem na sua maioria impactes francamente positivos 

em praticamente todos os FCD. Com menor magnitude, mas positivos, são os 

impactes gerados nos três primeiros critérios de avaliação do FCD3. Estas 

oportunidades podem ser potenciadas no quadro das orientações de potenciação de 

impactes ou mesmo de chamadas de atenção para a gestão do plano. Este OE 

apresenta ainda relações nulas com o critério de avaliação solo. 

 

RISCOS 

Os riscos associados à aposta na qualificação e inovação da base económica foram 

considerados na sua maioria de magnitude reduzida, ou com relações nulas nos 

critérios de avaliação em análise. Os efeitos negativos mais significativos encontram-

se associados à pressão que pode vir a ser exercida nas infraestruturas e 

equipamentos  

 

 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO VETOR 2 – APROVEITAMENTO, VALORIZAÇÃO E SALVAGUARDA 

DOS RECURSOS NATURAIS E PATRIMONIAIS 

 

O enfoque do vetor 2 vai para as questões relacionadas com a salvaguarda e valorização dos recursos 

naturais e patrimoniais. As oportunidades geradas pela implementação do preconizado promovem não 

só o respeito pelas ocorrências naturais e patrimoniais como também o seu aproveitamento por parte 

da sociedade. 

 

A este vetor não se encontram associados riscos de grande magnitude, uma vez que as bases da sua 

definição assentam exatamente no pressuposto de que é necessário identificar os limites dos diversos 

recursos naturais e patrimoniais de forma a garantir a sua utilização (e usufruto) sustentável. Poderão 

apenas verificar-se situações de clivagem de interesses entre a proteção ambiental e dos recursos e o 

crescimento económico. 

 

Assim, e de forma sintética1 verificaram-se os seguintes resultados de avaliação: 

 

                                                        

1 Vd. Anexo A para os resultados detalhados da avaliação. 
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OE 2.1 – Salvaguarda e manutenção em estado favorável dos recursos naturais e patrimoniais 

OPORTUNIDADES 

A salvaguarda dos recursos naturais e patrimoniais gera em todos os critérios de 

avaliação impactes positivos. Os menores resultados foram obtidos no critério de 

avaliação dinâmica socioeconómica e turismo. 

 

RISCOS 

As opções estratégicas associadas a este OE assumem na sua maioria ausência de 

riscos quando confrontadas com os objetivos ambientais e de sustentabilidade 

definidos. Os efeitos negativos significativos detetados encontram-se associados aos 

critérios de avaliação dinâmica socioeconómica e turismo, na medida que algumas 

intenções de investimento económico podem conflituar com as premissas de 

salvaguarda e sustentabilidade dos recursos e do património. 

OE 2.2 – Fomentar a sustentabilidade dos recursos 

OPORTUNIDADES 

A estratégia preconizada neste objetivo estratégico, e que visa garantir a 

sustentabilidade dos recursos produz efeitos significativos positivos na maioria dos 

critérios de avaliação. Excetuando os definidos no FCD1 e FCD2 cuja magnitude do 

efeito é menor, no primeiro caso, e nula no segundo. 

 

RISCOS 
Não foi detetada geração de efeitos significativos negativos associados a este 

objetivo estratégico 

OE 2.3 – Prevenir e monitorizar situações de “risco” 

OPORTUNIDADES 

O objetivo estratégico associado à prevenção e monitorização de situações de 

“risco” gera efeitos significativos positivos em quase todos os critérios de avaliação 

uma vez a adoção de medidas desta natureza reduzem a probabilidade de 

ocorrência de “riscos” e a redução de pessoa e bens expostas a fenómenos 

perigosos e em consequência de perdas materiais e humanas. 

 

RISCOS 
Não foram detetados efeitos negativos significativos com a implementação das 

opções estratégicas do presente OE. 
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ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO VETOR 3 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E QUALIFICAÇÃO DO 

ESPAÇO 

 

O vetor 3 incide nas orientações estratégicas com vista à qualificação do território. Apresenta como 

oportunidades um mais eficaz ordenamento e qualificação do território. A aposta passa pela regulação 

do povoamento, pela requalificação urbana, ou a aposta da melhoria dos serviços prestados pelas 

infraestruturas e equipamentos, da qualidade do ambiente urbano ou melhorias na mobilidade e 

acessibilidade. Por esta razão a geração de efeitos negativos é reduzida, estando associada sobretudo 

à fragmentação de habitats e paisagem. 

 

De uma forma genérica1 foram estes os resultados da avaliação:  

OE 3.1 – Promover a qualificação do espaço como condição de atratividade e princípio de 

coesão social 

OPORTUNIDADES 

As opções estratégicas associadas à qualificação territorial permitem a geração de 

efeitos positivos significativos em todos os critérios de avaliação. 

 

RISCOS 

Os efeitos negativos identificados prendem-se com a possível fragmentação da 

paisagem e dos habitats gerada pela criação de algumas infraestruturas. Também 

algumas infraestruturas e equipamentos podem introduzir perturbações na paisagem 

reduzindo assim a sua qualidade. 

OE 3.2 – Promover um desenvolvimento urbano policêntrico com reforço das centralidade e 

respeito pela diversidade, identidade e coesão social 

OPORTUNIDADES 

À exceção do critério de avaliação turismo, com o qual não estabelece relação, a 

aposta no desenvolvimento urbano policêntrico e o reforço das centralidades traduz-

se em oportunidades em todos os critérios de avaliação da AA. 

 

RISCOS 

Os efeitos negativos significativos detetados estão associados aos critérios de 

avaliação dinâmica socioeconómica e património arqueológico e arquitetónico, uma 

vez que a promoção das centralidades pode estrangular algumas empresas 

localizadas fora dos centros urbanos e gerar o eventual abandono de património 

localizado em ambiente rural. 

 

                                                        

1 Vd. Anexo A - matrizes de análise e avaliação dos efeitos significativos no ambiente em cada critério de avaliação. 
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ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO VETOR 4 – GOVERNANÇA, CIDADANIA E COESÃO SOCIAL 

 

O vetor 4 representa a estratégia preconizada para a componente institucional do processo de 

planeamento. Promove o desenvolvimento de mecanismos de cidadania e boa governança, ancorado 

num processo de planeamento eficiente, gerador de conhecimento e promotor de coesão social. 

 

Pela sua especificidade não foram detetados riscos associados à estratégia em avaliação. Recomenda-

se no entanto que os resultados da sua implementação sejam acompanhados em sede de 

monitorização, para que os níveis de qualidade preconizados sejam obtidos e se mantenham elevados. 

 

De uma forma geral1 foram estas as oportunidades identificadas: 

 

OE4.1 Apostar na qualidade e eficiência do planeamento e da gestão territorial 

OPORTUNIDADES 

O desenho deste objetivo estratégico preconiza uma melhoria da qualidade do 

planeamento municipal seja ao nível da promoção do conhecimento dos fenómenos 

territoriais, ou ao nível do aumento da celeridade, transparência e eficácia dos 

processos. Esta opção permitirá melhorar a atratividade concelhia ao nível de 

investimento económico, e garantirá em simultâneo, através do conhecimento 

científico e utilização de novas tecnologias, a sustentabilidade do território. 

OE4.2 Reforçar os mecanismos de cidadania e boa governança 

OPORTUNIDADES 

A prossecução destes vetores permitirá o maior envolvimento da população e dos 

agentes económicos nos processos de decisão, promovendo a transparência e a 

partilha de responsabilidades por todos os setores da sociedade. Prevê ainda a 

implementação de procedimentos de educação para a cidadania através do 

desenvolvimento de ações de sensibilização em domínios territoriais que atualmente 

se configuram críticos (e.g. gestão de água, “riscos”). Em síntese promove a 

prossecução de partilha de responsabilidade, dos direitos e deveres de cada 

interveniente com vista à sustentabilidade territorial. 

OE4.3 Promover a coesão social 

OPORTUNIDADES 
Este objetivo visa garantir a redução de desigualdades no acesso a bens e serviços 

essenciais a uma vida humana digna e com qualidade. Garantindo a aplicação de 

                                                        

1 Vd. Anexo A para resultados detalhados da avaliação. 
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mecanismos institucionais que facilitem o acesso de todos a emprego, habitação, 

educação e cuidados de saúde. Atenta ainda aos grupos populacionais em risco de 

exclusão social, desenvolvendo ações de combate à pobreza e abandono. 

 

 

XII.2.7 ORIENTAÇÕES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E CONTROLO DOS 

PRINCIPAIS EFEITOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 

 

Após identificação dos efeitos significativos no ambiente da implementação da estratégia preconizada, 

definem-se agora algumas orientações/medidas para a sua minimização e/ou acompanhamento. 

 

O acompanhamento da avaliação ambiental deve ser integrado na monitorização do PDM, uma vez 

que é em sede deste que se verifica desempenho da estratégia prevista. Os indicadores definidos na 

AA deverão ser incluídos na monitorização do plano e ser utilizados como referência de análise. 

 

Considerando os riscos detetados com a implementação da estratégia preconizada no PDM 2G 

sugere-se a consideração das medidas/orientações para a mitigação e acompanhamento do plano 

constantes no quadro (vd. quadro XII.2.11). 

 

A avaliação e controlo dos efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação e execução do 

plano deve ser efetuada, segundo o art.º 11.º do DL 232/07, de 15 de junho na sua atual redação, 

pelas entidades responsáveis pela elaboração do plano, com uma periodicidade mínima anual. 

 

Este acompanhamento prevê a verificação da adoção das medidas previstas na Declaração Ambiental, 

a fim de atempadamente identificar, e corrigir os efeitos negativos que possam surgir. 

 

O plano de controlo é suportado pela verificação da performance dos indicadores previamente 

selecionados e dos objetivos ambientais e de sustentabilidade previstos permitindo ao município 

acompanhar a evolução do estado do ambiente (sentido lato) com vista à sustentabilidade preconizada. 
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Para além do acompanhamento anual do resultado da implementação das estratégias, propõe-se que 

ao fim de três anos seja efetuada uma revisão integral e aprofundada do plano de controlo. Onde 

se voltará a efetuar a análise e verificação da evolução de cada indicador e onde se deverá ponderar a 

Quadro XII.2.11 

Medidas de minimização e/ou controlo 

 

VETOR 1 

Garantir apoio a empresas já estabelecidas que se encontrem localizadas fora das áreas onde as novas dinâmicas 

económicas vão ser geradas; 

Garantir a compatibilização da atividade turística com as demais atividades económicas, seja através da qualidade 

visual das paisagens, ou pelo respeito à capacidade de resiliência dos elementos naturais e patrimoniais 

visitados; 

Garantir a dinamização dos aglomerados rurais existentes como forma de prevenção do êxodo rural; 

Garantir que o crescimento populacional e económico não esgota o eficaz funcionamento das infraestruturas e 

equipamentos; 

Garantir a adoção de medidas de prevenção de “riscos” naturais e tecnológicos por parte das empresas; 

Evitar a ocupação humana em áreas ambientalmente sensíveis e, caso não haja alternativas de localização, obrigar 

à implementação de medidas de gestão e conservação ambiental e do espaço natural; 

Obrigar em meio empresarial à implementação de medidas que garantam a redução do consumo de água; 

Controlar as exigências de água das atividade económicas em sede de licenciamento privilegiando aquelas cujas 

necessidades de consumo são menores, ou em caso de ser considerado um projeto com mais-valias 

económicas e sociais, exigir a adoção de medidas de redução de consumo e reaproveitamento das águas; 

Garantir que o exercício das atividades económicas não compromete a integridade estrutural e estética dos 

elementos identificados como de interesse patrimonial e da sua envolvência. 

VETOR 2 

Garantir que o aproveitamento dos recursos não coloca em causa a sua existência no futuro; 

 Garantir que a atividade turística não coloca em causa a manutenção em estado de conservação favorável dos 

recursos naturais e patrimoniais. 

VETOR 3 

Criar soluções (e.g. corredores subterrâneos transversais de circulação) para que as infraestruturas terrestres 

lineares não condicionem a circulação das espécies faunísticas; 

Promover o enquadramento paisagístico dos elementos de maior impacte na paisagem (infraestruturas; 

equipamentos, áreas industriais e comercias, etc.). 

VETOR 4 

Acompanhar a performance institucional do processo de planeamento e gestão do território concelhio; 

Garantir o acesso a instrumentos e ferramentas de trabalho necessárias à implementação da estratégia de boa 

governança preconizada, nomeadamente os de suporte às novas tecnologias. 
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necessidade ou não de ajustamento das medidas preconizadas com vista a atingir os objetivos 

definidos. 

 

 

X.2.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A estratégia preconizada no PDM 2G encontra-se fortemente ancorada em desígnios de 

sustentabilidade ambiental, social, económica e institucional, construindo caminho para que se atinja a 

visão desejada. 

 

Desde o início que os procedimentos de avaliação revelaram que seriam as situações relacionadas 

com as necessidades das atividades económicas e as necessidades de conservação e salvaguarda do 

ambiente natural e recursos que gerariam maior incompatibilidade e se traduziriam num dos maiores 

desafios do plano. 

 

São no entanto situações que podem ser melhoradas ou revertidas através da implementação e 

consideração das medidas e orientações definidas em sede de avaliação ambiental no sentido de 

conferir maior sustentabilidade ao plano e ao território concelhio. 
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ANEXO A 

MATRIZES DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS EFEITOS SIGNIFICATIVOS 

NO AMBIENTE 
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VETOR 1 
 

OE 1.1 - Promover a diversificação da base económica visando a diminuição da dependência 
sectorial do turismo de sol e praia e setores conexos 

OE 1.2 - Incentivar a qualificação e inovação da base económica, do ponto de vista da oferta 

OPORTUNIDADES RISCOS OPORTUNIDADES RISCOS 
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Dinâmica socioeconómica 

A diversificação da base económica assente noutras 
dinâmicas que não exclusivamente turísticas promoverá 
a competitividade e o crescimento de oportunidades de 
emprego no concelho, permitindo ainda a redução da 

sazonalidade associada à atividade turística tradicional. 
A aposta na criação de condições para atividades 
industriais, empresariais, logísticas e comerciais 

permitirá um reforço no crescimento da economia local. 
O mesmo acontecendo com a aposta na atividade agro-

florestal, que apresenta grande potencial no quadro 
concelhio. 

A diversificação da atividade económica poderá 
acarretar alguma perda de identidade e das dinâmicas 
pré-existentes já estabelecidas com sucesso. Importa 

diversificar sem que estas sejam asfixiadas agindo 
sempre numa perspetiva articulada e integradora. 

a qualificação do capital humano, da própria atividade 
económica são condição sine qua non para garantir a 
competitividade  e atratividade concelhia.  Permitirá 

ainda a entrada de atividades económicas assentes em 
processos inovadores com forte pendor tecnológico. 
Também com uma população mais qualificada será 
possível uma melhor potenciação e proteção dos 

recursos naturais endógenos. 

uma visão excessivamente "modernista" pode contribuir 
para o abandono de atividades tradicionais das quais 
depende não só o ambiente natural, como também 
social de muitos dos aglomerados rurais existentes, 

correndo-se o risco de anular as práticas tradicionais e 
identitárias do concelho, também essenciais enquanto 

fatores de diferenciação e atratividade. 

- 

há o risco de persistir um pendor excessivo nos 
investimentos associados ao turismo (ainda q mais 

qualificados e diversificados)  

++ - ++ - 

População e condições de vida 

a diversificação e dinamização da base económica vão 
permitir criar condições para atrair população e a 

riqueza gerada poderá contribuir para uma melhoria 
das condições de vida das populações. 

o aumento populacional eventualmente gerado pela 
diversificação da base económica poderá ter como 

consequência uma sobrecarga do território, 
infraestruturas e equipamentos e espaços de lazer, 

com consequências na redução da qualidade de vida 
da população. 

A criação de bolsas de habitação para promover a 
fixação de população qualificada no concelho pode 

constituir uma vantagem competitiva face aos 
concelhos envolventes.  

0 

++ - ++ 

Turismo 

a atividade turística torna-se mais diversa e são 
geradas complementaridades entre o turismo e os 
demais sectores económicos existentes com claros 

benefícios para a economia local 

a diversificação  da base económica pode gerar conflito 
de usos entre o turismo e as demais atividades 

económicas pelo que as relações devem ser acautelas 

um turismo qualificado e assente em processos 
inovadores torna-se mais competitivo, trazendo 

benefícios para a economia local e para o ambiente. 0 

++ - ++ 
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 Povoamento 

a diversificação da base económica e a redução da 
dependência do turismo sol e praia, ajudará a promover 

a redução das assimetrias territoriais. 
a diversificação da base económica pode acarretar 
consequências em termos de povoamento podendo 

contribuir para o esvaziamento populacional de alguns 
locais e maior pressão noutros 

a intenção de atrair mais população é uma 
oportunidade para estruturar efetivamente o sistema de 
povoamento, dando a especial atenção à requalificação 

urbana e colmatação de malhas. 

a expetativa de população potencial pode gerar um 
aumento de pedidos de licenciamentos pelo que 

deverão ser tomadas medidas que garantam controlo 
da edificação. 

++ 

estruturar o sistema de povoamento considerando as 
oportunidades e necessidades geradas pela 

diversificação da base económica e aumento de 
emprego. 

+ - ++ - 

Infraestruturas e equipamentos 
pode contribuir para o reforço, ou criação de novas 

infraestruturas e equipamentos 

pode esgotar ou comprometer o funcionamento das 
infraestruturas e equipamentos existentes, pelo que é 

necessário equacionar a expansão ou criação de novos 

gerar um território mais competitivo e atrativo, ancorado 
na modernidade, inovação, geração de sinergias e 

dotado de capacidade de resposta às atuais e futuras 
necessidades da população e da atividade económica. 

o incremento populacional, das dinâmicas económicas, 
bem como a existência de população mais qualificada e 

informada terá repercussões não só na sobrecarga 
exercida sobre as infraestruturas e equipamentos 
existentes como nos níveis de exigência do seu 

desempenho e diversidade.  

ESTRATÉGIA PDM 2G 
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-- 

as infraestruturas de I&D e de suporte à inovação 
existentes poderão não garantir a rapidez e 

consistência necessária às exigências das novas 
empresas 

+ - ++ - 

"Riscos" naturais e tecnológicos 

a redução do peso do turismo sol e praia poderá ter 
algum impacte na redução das pressões exercidas na 
faixa litoral com possível redução de susceptibilidade e 

também de risco natural. 

a exigência de localização de determinadas atividades 
económicas próximas dos recursos ou espaços de 

escoamento ou consumo pode determinar uma 
localização em áreas de maior suscetibilidade a "riscos" 

naturais e tecnológicos. Algumas destas atividades 
podem ainda ser geradoras de "riscos" tecnológicos. 

o aumento ou alteração da distribuição espacial das 
pessoas e atividades económicas no concelho é uma 
oportunidade para a redução das situações de "riscos" 

naturais e tenológicos 

0 
+ - ++ 

a criação de áreas de acolhimento empresarial, 
industrial, e afins, facilita a gestão dos "riscos" naturais 

e tecnológicos. 

a diversificação da base económica poder-se-á traduzir 
no aumento da probabilidade de ocorrência de 

fenómenos de "risco" tecnológico. 

uma base económica diversificada e qualificada está 
mais atenta aos fatores de "risco" procurando sempre 

elementos que os mitiguem. 

++ - ++ 
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Ecossistemas naturais (fauna, 
flora e habitats) 

As iniciativas de redução de dependência das 
atividades económicas ligadas ao sol e praia trarão 

oportunidade de reduzir a pressão exercida sobre os 
sistemas litorais. a diversificação da base económica poderá trazer um 

aumento da pressão humana sobre áreas 
potencialmente sensíveis em termos ecológicos, pelo 
que importa evitar que estas situações ocorram e, na 

ausência de outra localização possível, que sejam 
tomadas medidas de proteção e conservação do 

espaço natural. 

uma população e atividade económica mais qualificada 
apresenta maior consciência ambiental pelo que poderá 

influenciar positivamente a manutenção dos 
ecossistemas naturais existentes. 

0 

+ 

a aposta no setor agro-florestal é uma oportunidade 
para melhor gerir de forma sustentável alguns dos 

ecossistemas mais sensíveis do concelho 

+ 
a aposta no desenvolvimento turísticos associado à 

natureza pode ser uma oportunidade de desenvolver o 
conhecimento e a proteção do espaço natural  

+ -- + 

Solo 

uma correta localização das pessoas e atividades 
económicas pode-se traduzir numa mais correta 

utilização do solo, com respeito pela manutenção de 
bons solos para as gerações vindouras. 

a diversificação e aumento de dinâmicas sócio-
económicas no concelho pode originar um aumento da 

impermeabilização do solo, com perda da sua 
capacidade produtiva 

0 0 

  + -- 

Água 
a concentração das atividades económicas pode gerar 
sinergias que potenciam o uso inteligente do recurso e 

a redução de perdas. 

o aumento das dinâmicas económicas existentes pode 
determinar o aumento do consumo e das necessidade 

de água, com consequências negativas na manutenção 
da disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos 

uma população e atividade económica qualificada pode 
influenciar positivamente na implementação de medidas 

que determinem o uso racional da água e uma 
consequente redução no consumo e desperdício. 

o aumento populacional desejado e a dinamização da 
atividade económica podem determinar o aumento das 

necessidades de água e a redução da qualidade. 

  + -- + -- 
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Floresta 

a aposta no aproveitamento do potencial do sector 
agro-florestal é uma oportunidade para fomentar o uso 

múltiplo da floresta e promover a sua gestão 
sustentável.  

poderá haver algumas pressões para a edificação em 
solos florestais com boa capacidade produtiva 

uma população e atividade económica qualificada e 
inovadora permitirão a exploração dos recursos 
florestais com respeito pelas suas capacidades 

produtivas e de regeneração. 

a aposta na especialização do setor florestal poderá 
contribuir para o aumento de pressão sobre estes 

territórios, colocando em risco a sua capacidade de 
resiliência 

++ 

a certificação de produtos provenientes da atividade 
agro-florestal pode revelar-se numa mais valia para a 

economia local. 

++ - ++ - 
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Património Arqueológico e 
Arquitetónico 

a diversificação da base económica, nomeadamente a 
ligada ao turismo poderá conduzir à maior procura e 
aproveitamento do património concelhio construído 

a diversificação da base económica poderá determinar 
um aumento das cargas exercidas sobre os elementos 

patrimoniais com risco na sua deterioração 

um população mais qualificada é à partida mais 
consciente da importância de salvaguarda do 

património existente e poderá encontrar soluções 
criativas e inovadoras para o seu aproveitamento 

0 

++ - ++ 

Qualidade da Paisagem 

a procura de concentração das atividades económicas 
pode gerar mais valias no controlo da qualidade 

paisagística do concelho 

a diversificação da atividade económica pode atrair 
atividades com maior impacte na qualidade paisagística 

do concelho. 

uma população mais qualificada é, tendencialmente 
mais exigente no que à qualidade paisagística diz 

respeito pelo que é uma oportunidades para a elevar e 
manter em níveis elevados 

0 
++ 

a diversificação da atividade económica trará benefícios 
à qualidade paisagística da faixa litoral, na medida em 

que é expetável uma redução da pressão exercida 

+ -- ++ 
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Eficiência e modernização de 
processo 

0 

o aumento das dinâmicas económicas pode gerar 
maior solicitação dos serviços o que pode 

comprometer a qualidade e eficiência do serviço 
prestado 

a qualificação da mão de obra e de toda a 
estrutura económica vai permitir uma mais fácil 
adaptação às estratégias de modernização dos 

processos 
0 

- ++ 

Transparência e 
responsabilização 

0 0 

uma população e atividade económica mais 
qualificada é à partida possuidora de uma maior 

consciência cívica , logo é também mais ativa nos 
procedimentos de participação publica 

0 

++ 
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VETOR 2 

 
 

OE 2.1 - Salvaguarda e manutenção em estado 
favorável dos recursos naturais e patrimoniais 

OE 2.2 - Fomentar a sustentabilidade dos recursos OE 2.3 - Prevenir e monitorizar situações de "risco" 

OPORTUNIDADES RISCOS OPORTUNIDADES RISCOS OPORTUNIDADES RISCOS 
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Dinâmica socioeconómica 

integrar os pressupostos de 
conservação dos recursos nas 
dinâmicas sócio-económicas 

as exigências de 
salvaguarda e conservação 
dos recursos naturais e do 

património podem conflituar 
com as necessidades de 

exploração e 
aproveitamento dos 

mesmos. 

Consideração do capital 
natural e patrimonial como 
fator de competitividade e 
atratividade 

as exigências de 
sustentabilidade dos recursos 

poderão colidir com as 
necessidades de alguns 

sectores de atividade 

garantia de tomada em 
consideração dos fatores de "risco" 
na localização de empresas o crescimento da dinâmica 

socioeconómica pode 
determinar um aumento de 
pessoas e bens expostas a 

fatores de "risco" 

++ ++ 

adoção de comportamentos 
sustentáveis por parte das 
empresas 

adoção de medidas de minimização 
ou mitigação da ocorrência de 
fenómenos de "riscos" natural e 
tecnológico 

++ -- ++ - ++ - 

população e condições de vida 

a salvaguarda e manutenção 
dos recursos influi 

positivamente na melhoria da 
qualidade de vida das 

populações os princípios de salvaguarda 
e manutenção dos recursos 

naturais e patrimoniais 
podem conflituar com 

alguma necessidades do 
sector 

um território sustentável é 
um território mais atrativo e 
com melhores condições de 
vida 

0 

uma população menos exposta a 
fenómenos de "risco" natural e 
tecnologia possui melhores 
condições de vida 

a existência de fenómenos 
de "risco" pode dificultar a 
instalação de atividades de 
âmbito turístico  

++ ++ + - 

turismo 

a salvaguarda e manutenção 
dos recursos  naturais e 
patrimoniais constituem 
oportunidade de abrir o 
mercado a novas fileiras 

turísticas assentes na cultura e 
natureza 

o desenvolvimento de 
sinergias entre os recursos 
naturais e patrimoniais 
traduzir-se-á num turismo 
mais atrativo, competitivo e 
sustentável 

0 

a redução da susceptibilidade ao 
"risco" reforça a qualidade da 
atividade turística 0 

+ -- ++ + 
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Povoamento 

recuperação de imóveis ou 
conjuntos urbanos degradados 

para posterior ocupação 

algumas opções de 
ocupação podem ser 

limitadas pelas ocorrências 
naturais e patrimoniais 

0 0 

redução da população exposta a 
fenómenos de risco 0 

+ - ++ 

Infraestruturas e equipamentos 0 

a salvaguarda dos recursos, 
sobretudo dos naturais pode 
ser limitativa na criação de, 

sobretudo, algumas 
infraestruturas 

0 0 

  

0 

- 

"Riscos" naturais e tecnológicos 
a salvaguarda e proteção dos 

recursos naturais trará um 
possível redução dos "riscos" 

  

a implementação de 
medidas que determinem a 

sustentabilidade dos 
recursos irá permitir uma 

redução dos probabilidades 
de ocorrência de fenómenos 

de "risco" 

0 
prever e gerir "riscos" e minimizar 

impactes 
0 

ESTRATÉGIA PDM 2G 
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++   ++ 
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Ecossistemas naturais (fauna, flora e habitats) 

Garantir a conservação dos 
ecossistemas naturais e o 

respeito pela sua capacidade 
de carga 

0 

com a implementação de 
medidas com vista ao uso 
sustentável dos recursos, 

assistir-se-á a uma melhoria 
generalizada dos 

ecossistemas 

0 

garantir a proteção dos 
ecossistemas mais sensíveis a 

fenómenos de "risco" 0 

++ ++   

Solo 

salvaguarda de solos com 
capacidade produtiva para as 

gerações vindouras 0 

um uso sustentável dos 
recursos garante um uso 

adequado às capacidades 
do solo e a adoção de 

medidas que visem 
minimizar a sua perda. 

0 

minimização da ação erosiva e de 
possibilidades de contaminação dos 

solos 0 

++ ++ ++ 

Água 

garantias de qualidade e 
disponibilidade da água 

eventual perda de 
oportunidades de 

investimento em atividade 
que careçam grande 

disponibilidade de água 

o fomento da 
sustentabilidade do recurso 

água permitirá 
disponibilidade e qualidade 

do recurso e ainda a redução 
de perdas de água 

0 
  

0 

++ - ++   

Floresta 

garantias de gestão sustentável 
da floresta 0 

garantias de uma gestão 
sustentável e promoção do 

uso múltiplo da floresta, 
permitindo ganhos 

ambientais, económicos e 
sociais 

0 

redução da susceptibilidade aos 
"risco" sobretudo de incendio 0 

++ ++ ++ 
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Património Arqueológico e Arquitetónico 

garantia de estratégias que 
visam a conservação e 

valorização do património 
histórico arqueológico 

0 

oportunidade de potenciar a 
utilização social de imoveis 
com interesse patrimonial e 
de reforçar as ligações entre 

património e turismo 

0 

minimização do "risco" ou dos 
impactes gerados sobre os 

elementos patrimoniais 0 

++ ++ ++ 

Qualidade da Paisagem 

garantia da existência de 
elevados índices de qualidades 

paisagística 0 

a sustentabilidade dos 
recursos naturais e 

patrimoniais garante 
elevados níveis de qualidade 

paisagística 

0 

reduzir a probabilidade de 
ocorrência de fenómenos perigosos 

com impacte na degradação da 
paisagem, nomeadamente incêndios 

florestais e movimentos de massa 

0 

++ ++ ++ 
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Eficiência e modernização de processo 
  

0 0 0 0 0 

Transparência e responsabilização 

elevado potencial de envolver 
população e agente 

económicos nas dinâmicas de 
salvaguarda dos recursos e da 

importância da sua 
salvaguarda 

0 0 0 0 0 

++ 
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VETOR 3 
 

OE 3.1 - Promover a qualificação do espaço como condição de atratividade e principio 
de coesão social 

OE 3.2 - Promover um desenvolvimento urbano policêntrico com reforço das centralidade e 
respeito pela diversidade, identidade e coesão social 

OPORTUNIDADES RISCOS OPORTUNIDADES RISCOS 
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Dinâmica socioeconómica 

Um território atrativo, qualificado e bem infraestruturado cria 
condições para a captação de investimentos 

0 

o reforço da centralidade das sedes de freguesia vai 
permitir a dinamização da sua economia e a criação de 

sinergias possíveis estrangulamento às empresas já 
instaladas e posicionadas fora das sedes de 

freguesia e das áreas especificas para o 
acolhimento de atividade económica 

++ 

criação de soluções estruturais e funcionais para melhorar 
as condições de acolhimento de atividades económicas 

++ ++ 

a criação de infraestruturas de forte pendor tecnológico 
constitui uma importante componente de atratividade e 

competitividade concelhia 

a promoção da concentração populacional, sobretudo 
em ambiente rural, de constituir um fator chave para a 

dinamização daquelas económicas locais, sobretudo ao 
nível de comércio e serviços 

++ ++ - 

População e condições de 
vida 

a aposta na melhoria da qualidade do ambiente urbano nas 
suas múltiplas vertentes (segurança, circulação, espaços 

verdes, etc.) traduz-se num aumento da atratividade 
concelhia e na melhoria generalizada da qualidade de vida 

0 

o reforço da centralidade vai permitir uma melhor e mais 
eficaz aplicação dos investimentos traduzindo-se na 

criação de melhores condições de vida 0 
++ 

a melhoria das taxas de cobertura, o aumento da 
capacidade e melhoria no desempenho de alguns 

equipamentos e infraestruturas vão contribuir positivamente 
para o aumento da atratividade e de uma melhoria 

generalizada das condições de vida para a população atual 
e futura 

++ ++ 

Turismo 

as externalidade positivas geradas pela qualificação do 
espaço permitem reforçar a atratividade do concelho 

enquanto destino turístico e espaço para o desenvolvimento 
de atividades a ele associadas 

0   0 
++ 

garantir o desenvolvimento de estruturas que garantam 
boas acessibilidades aos turistas portadores de deficiência 

ou com mobilidade reduzida  

++ 
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Povoamento fomentar a concentração urbana via requalificação 0 
movimentos centrípetos atraindo população para os 

centros urbanos 0 

++ 
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estruturar o povoamento disperso, controlando a 
pressão urbanística em espaço rural 

++ ++ 

Infraestruturas e 
equipamentos 

dotar o concelho de sólidas redes de infraestruturas e 
equipamentos, privilegiando a geração de sinergias 

sobretudo intrafreguesias 

0 

maior facilidade de dotar toda a população de uma rede 
satisfatória de infraestruturas e equipamentos dada a 

concentração populacional 

0 

++ ++ 

"Riscos" naturais e 
tecnológicos 

redução do número de pessoas e bens expostas a 
fenómenos de "risco" via qualificação do edificado e do 

espaço publico. 

a concentração da população permite uma mais eficaz 
gestão do "risco" e o combate 2 proteção em caso de 

ocorrência de fenómenos perigosos 

++ ++ 
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Ecossistemas naturais 
(fauna, flora e habitats) 

a melhoria do desempenho das redes de infraestruturas, 
nomeadamente de abastecimento e saneamento, pode 
traduzir numa melhoria generalizada dos ecossistemas 

alguma infraestruturação pode fragmentar 
habitats 

a estruturação e regulação do povoamento, sobretudo 
em solo rural reduzirá o numero de interferências 

antrópicas nos sistemas naturais 0 
++ 

a aposta de infraestruturas I&D e o desenvolvimento de 
sinergias poderá reduzir a circulação automóvel em 

determinados locais mais sensíveis do ponto de vista 
ambiental 

+ -- ++ 

Solo 

opções como a aposta na requalificação ou o incremento da 
capitação de espaços verdes em ambiente urbano 
permitem o controlo a impermeabilização do solo 

0 

a concentração e estruturação do povoamento permitirá 
uma melhor e mais correta utilização do solo, com 

benefícios para as gerações futuras 0 
++ 

o reforço das redes de saneamento vai contribuir para a 
redução de emissão de efluentes com consequências 

positivas na qualidade dos solos 

++ ++ 

Água 

o reforço das redes de saneamento vai contribuir para a 
redução de emissão de efluentes nas linhas de águas 
promovendo uma melhoria da qualidade das águas 

0 

a concentração da população vai permitir uma melhor 
gestão dos sistemas de distribuição de água com ganho 

a nível da redução de desperdícios 0 

++ 

a aposta na melhoria do desempenho das redes de 
abastecimento vai contribuir para a redução dos 

desperdícios. Com consequências positivas na redução dos 
consumos e melhoria da qualidade das águas 

++ ++ 

Floresta 

a aposta na melhoria das acessibilidades e mobilidade vai 
também permitir mais fáceis acesso às áreas florestais de 

recreio e lazer, reforçando o potencial de aproveitamento da 
função social dos espaços florestais 

0 
redução de pressão urbana em solos com aptidão 

florestal 0 

++ ++ 
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Património Arqueológico e 

Arquitetónico 

A reabilitação urbana, o aumento da capitação de espaços 
verdes ou o incremento de condições de acessibilidade e 

mobilidade vão contribuir para a salvaguarda e valorização 
do património construído e da sua envolvência 

0 

A requalificação urbana vai permitir um melhor 
enquadramento do património construído  e o reforço da 

identidade dos espaço urbano 
0 ++ 

valorização do espaço rural e da sua identidade 

++ ++ 

Qualidade da Paisagem 

a aposta na melhoria das condições do ambiente urbano vai 
traduzir-se num aumento da qualidade da paisagem 

a construção de infraestruturas e 
equipamentos podem introduzir 

perturbações visuais na paisagem, ou 
ainda originar a sua fragmentação 
reduzindo assim a sua qualidade. 

possibilidade de melhorar a qualidade da paisagem via 
estruturação do território e povoamento 0 

++ -- ++ 
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Eficiência e modernização 
de processo 

0 0 0 0 

Transparência e 
responsabilização 

0 0 0 0 
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VETOR 4 
 

OE 4.1 - Apostar na qualidade e eficiência do planeamento 
e da gestão territorial 

OE 4.2 - Reforçar os mecanismos de cidadania e 
de boa governança 

OE 4.3 - Promover a coesão social 

OPORTUNIDADES RISCOS OPORTUNIDADES RISCOS OPORTUNIDADES RISCOS 
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Dinâmica socioeconómica 

tornar, do ponto de vista institucional, o 
concelho mais atrativo ao investimento 0 

garantia do envolvimentos dos 
stakeholders nos processos 

decisórios, reforçando processos de 
participação e coresponsabilização 

0 

maior desenvolvimento de 
mecanismos que promovam maior 

empregabilidade e mão-de-obra mais 
qualificada 

0 

++ ++ ++ 

População e condições de vida 

um processo de planeamento mais eficaz 
permitirá uma maior celeridade nos principais 

problemas ambientais que condicionam a 
qualidade de vida 

0 

o envolvimento da população nos 
processos de decisão permite ir ao 

encontro das suas expetativas, 
facilitando a promoção das condições 

de vida  

0 0 0 

++ ++ 

Turismo 

desenvolver maior conhecimento associado à 
atividade turística. 0 

maior envolvimento na decisão e mais 
corresponsabilização dos 

stakeholders associados à atividade 
turística 

0 
garantir acesso a bens e serviços 

essenciais a toda a população 0 

++ ++ ++ 

promover a atratividade e competitividade do 
sector 0 0 0 

garantir a proteção de grupos 
populacionais em risco 0 

++ ++ 
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Povoamento 0 0 0 0 0 0 

Infraestruturas e equipamentos 0 0 0 0 
melhoria das taxas de cobertura e do 

serviço prestado 0 

++ 

"Riscos" naturais e tecnológicos 0 0 

possibilidade de reforçar a 
sensibilização da população para a 

prevenção de "riscos" 0 0 0 

++ 
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Ecossistemas naturais (fauna, flora e 
habitats) 

aumentar o conhecimento relativo à 
componente natural do concelho e conhecer o 

seu efetivo potencial de aproveitamento e 
capacidades de resiliência  

0 

sensibilizar a população e agentes de 
desenvolvimento para a importância 
da conservação da natureza e dos 

habitats 
0 0 0 

++ ++ 

Solo 0 0 0 0 0 0 
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Água 0 0 
possibilidade de promover o uso 

racional da água 0 0 0 

++ 

Floresta 

Garantir uma melhor gestão da floresta 
concelhia e o aproveitamento pleno do seu 

potencial 0 

promover a criação e reforço de 
movimentos associativos , e a 

sensibilização para uma correta 
gestão da floresta 

0 0 0 

++ ++ 

FC
D

 4
 -

 P
A

IS
A
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 E
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N
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R
U
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Património Arqueológico e 
Arquitetónico 

0 0 

Promover o reforço da sensibilização 
para a proteção e valorização do 

património na promoção da 
identidade concelhia 

0 0 0 

++ 

Qualidade da Paisagem 0 0 0 0 0 0 
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 Eficiência e modernização de 

processo 

garantir um processo de planeamento mais 
célere e eficaz 0 0 0 0 0 

++ 

Transparência e responsabilização 

maior transparência associada ao novos canais 
de comunicação desenvolvidos 0 

reforço da importância e uma 
cidadania ativa 0 0 0 

++ ++ 
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XII.3. RESUMO NÃO TÉCNICO 
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XII.3.1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

 

 

O Decreto-lei 232/07, de 15 de Junho1 estabelece o regime de avaliação dos efeitos ambientais a 

que ficam sujeitos determinados planos ou programas através da transposição para o direito interno 

das Diretivas Europeias n.os 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,de 27 de Julho2, e 

2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio3. 

 

Entende-se o procedimento de Avaliação Ambiental (AA) como sendo “a identificação, descrição e 

avaliação dos eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes de um plano ou programa, 

realizada durante um procedimento de preparação e elaboração do plano ou programa e antes de o 

mesmo ser aprovado ou submetido a procedimento legislativo, concretizada na elaboração de um 

relatório ambiental e na realização de consultas, e a ponderação dos resultados obtidos na decisão 

final sobre o plano ou programa e a divulgação pública de informação respeitante à decisão final” (art.º 

2.º do DL 232/07, de 15 de julho, na sua atual redação). 

 

A AA é um processo contínuo, integrado e sistemático que visa garantir que todas as alternativas 

estratégicas/perspetivas de desenvolvimento são equacionadas antes da tomada de decisão, 

assegurando que os potenciais impactes económicos, sociais e ambientais são tidos em consideração.  

 

É seu intuito o de contribuir para a adoção de soluções que evitem ou mitiguem efeitos negativos 

significativos no ambiente e que potenciem as oportunidades geradas.  

 

O presente documento constitui parte integrante do Relatório Ambiental (RA), cumprindo o disposto na 

alínea i) do art.º 6.º do diploma supramencionado que determina a elaboração de um Resumo Não 

Técnico (RNT) das informações constantes em RA.  

                                                        

1 Alterado pelo DL 58/2011, de 4 de maio. 
2 Prevê a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente. 
3 Estabelece a participação pública na elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente. 
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XII.3.2. METODOLOGIA 

 

 

A avaliação ambiental do PDM de 2.ª geração (PDM 2G) desenvolve-se genericamente em três fases 

(vd. quadro XII.3.1), não significando com isso que após a 3.ª fase este se conclua, uma vez que se 

deseja um processo cíclico e flexível o suficiente para se adaptar a eventuais mudanças de contexto. 

 

O presente RNT constitui um dos produtos materiais da 2.ª fase, momento em que efetua a análise e 

avaliação dos efeitos significativos no ambiente, resultantes da implementação. Apesar de parte 

integrante do RA, destaca-se deste por constituir um documento simples, de linguagem acessível  

 

Para proceder à análise e avaliação dos eventuais efeitos significativos no ambiente definiram-se, na 

1.ª fase, os Fatores Críticos para a Decisão (FCD), que constituem os temas ou domínios 

fundamentais e que devem considerados no processo decisório, estruturam a avaliação e visam dar 

resposta às atuais exigências de sustentabilidade. 

Quadro XII.3.1 

Faseamento Metodológico da AA do PDM 

FASES DO PROCESSO OBJETIVO METODOLÓGICO PRODUTO FINAL 

1.ª Fase Definição dos FCD e 

do contexto da AA 

Identificar e compreender o objecto de avaliação 
Relatório de Definição do 

Âmbito 
Assegurar a focagem da AAE, perceber o contexto 

em que se realiza e estabelecer o seu alcance 

Consulta pública às entidades com responsabilidades ambientais específicas 

2.ª Fase Análise e Avaliação 

dos FCD 

Efectuar análise de tendências 
Relatório Ambiental 

Resumo Não Técnico 

(RNT) 

Declaração Ambiental 

Avaliação das opções e das oportunidades e riscos 

em termos ambientais e de sustentabilidade 

Estabelecer directrizes para o acompanhamento do 

plano 

Consulta pública às entidades com responsabilidades ambientais específicas e Discussão Pública 

3.ª Fase Seguimento 
Dar sequência a um Plano de Seguimento que 

deverá acompanhar a execução do PDM 2.ªG 

Relatórios de 

acompanhamento 
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Para cada FCD determinaram-se ainda critérios ambientais objetivos ambientais e de sustentabilidade 

(Gerais e Específicos) e indicadores de medida que permitiram averiguar a performance e os impactes 

resultantes da implementação da estratégia do plano (o objeto da avaliação). 

 

Os FCD resultam da análise integrada de três elementos essenciais, o Quadro de Referência 

Estratégico (QRE), os Factores Ambientais (FA) e as Questões Estratégias (QE) do plano em avaliação 

(vd. fig. XII.3.1). Estes três elementos ajudam no enquadramento, na focagem e determinam o alcance 

da avaliação da efetuar. 

 

Na 2.ª fase devenvolveram-se diversas etapas (vd. fig. XII.3.2), sempre efetuadas para cada FCD. Esta 

fase engloba o procedimentos de análise e avaliação informando ainda a fase subsquente, a de 

seguimento. 

Fonte: Partidário, 2007, adaptado 

Figura XII.3.1 

Definição dos Fatores Críticos para a Decisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FA 

QRE QE 
FCD 

Figura XII.3.2 

Etapas metodológicas da 2.ª fase do processo de AA do PDM 2G 
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XII.3.3. DO PDM95 AOS GRANDES DESAFIOS DO PDM 2G 

 

 

Fruto de vicissitudes diversas, o processo de planeamento em Portugal tem vindo a conhecer, no 

periodo temporal que separa o PDM95 do PDM 2G, diversas alterações (legais, conceptuais, 

metodologicas) às quais urge dar resposta e cumprimento. 

 

Da análise efetuada à execução do PDM95 e do estado do ordenamento do território concelhio 

resultaram um conjunto de fragilidades territoriais (vd. quadro. XII.3.2), aos quais o PDM 2G deverá 

encontrar resposta e solução. 

 

 

Considerando a realidade concelhia promovida não só pelos diferentes níveis de execução, como 

também pelas alterações de ordem social, economica, ambiental, institucional e política ocorridas nos 

ultimos anos, foram definidos 11 desafios estratégicos (vd. quadro XII.3.3) aos quais o PDM 2G deverá 

dar resposta. 

Quadro XII.3.2 

Fragilidades territoriais detetadas na análise da execução do PDM95 

 

1. o acentuar das assimetrias litoral/interior; 

2.  o aumento da densificação nas sedes de freguesia e insuficiência ao nível de equipamentos nestes 

locais; 

3.  a necessidade de prever expansão urbana nas sedes de freguesia e principais aglomerados 

urbanos; 

4.  a necessidade de conter e ordenar as áreas de edificação dispersa; 

5.  prever expansão dos espaços industriais existentes ou a criação de novos; 

6.  reequacionar traçados rodoviários; 

7.  necessidade de reequacionar a adequação e vigência dos IGT. 
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Os desafios delineados, bem como a visão e missão assumidas consubstanciam os objetivos 

estratégicos e operacionais definidos no PDM 2G (vd. quadro XII.3.4), tendo servido igualmente de 

base para a avaliação da coerência entre o plano e os objetivos nele estabelecidos. 

Quadro XII.3.3 

Desafios Estratégicos para o PDM 2G 

 

1. reter e captar população; 

2.  reduzir assimetrias territoriais e promover e potenciar a coesão territorial e social; 

3.  promover a dinamização e o alargamento da base económica; 

4.  criar uma fileira de produtos e serviços de Silves e certificados; 

5.  aproveitar as escalas de proximidade territorial e promover sinergias multissectoriais, institucionais 

e administrativas; 

6.  renovar a imagem e reforçar a identidade territorial; 

7.  introduzir e potenciar boas práticas de governança; 

8.  respeitar a história com os olhos na modernidade e salvaguardar, valorizar e potenciar o 

património (histórico, natural e cultural); 

9.  promover um território acessível para todos, funcional, permeável e confortável; 

10.  desburocratizar serviços promovendo celeridade processual, a transparência e o rigor na praxis 

administrativa e técnica dos serviços públicos; 

11.  garantir a sustentabilidade ambiental no respeito pela resiliência e potencial dos recursos 

naturais e atentos aos fenómenos perigosos. 
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Quadro XII.3.4 

Estratégia PDM 2G 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1 

Promover a diversificação da base económica visando a diminuição da dependência sectorial do turismo de sol e praia e sectores conexos 

Objetivos Operacionais 

Apostar em produtos turísticos de reduzida sazonalidade 

Criar condições para a fixação/instalação de unidades do sector industrial, empresarial, de logística e comercial 

Assumir a atividade agro-florestal como um potencial efetivo de dinâmica económica 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2 

Incentivar a qualificação e inovação da base económica, do ponto de vista da oferta 

Objetivos Operacionais 

Promover a qualificação da mão-de-obra na perspetiva da existente e da potencial 

Reforçar a especialização e qualificação da base económica 

Qualificar os serviços do ponto de vista da modernização, acessibilidade e proximidade 

Promover iniciativas que premeiem a inovação e a criatividade 
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 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1 

Promover a salvaguarda e manutenção em estado favorável dos recursos naturais e patrimoniais 

Objetivos Operacionais 

Garantir a proteção, conservação e valorização dos recursos naturais e patrimoniais 

Promover a recuperação e requalificação de áreas, elementos ou conjuntos degradados 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2 

Fomentar a sustentabilidade dos recursos 

Objetivos Operacionais 

Promover o uso eficiente dos recursos 

Desenvolver complementaridades e sinergias entre os valores naturais, a paisagem, o património e as atividades económicos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.3 

Prevenir e monitorizar situações de “risco” 

Objetivos Operacionais 

Desenvolver medidas de prevenção e mitigação de “risco” 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1 

Promover a qualificação do espaço como condição de atratividade e princípio de coesão territorial 

Objetivos Operacionais 

Promover condições de segurança e de qualidade do ambiente urbano apostando na requalificação urbana 

Aumentar as áreas verdes em contexto urbano contribuindo para o equilíbrio ambiental e a qualificação territorial 

Desenvolver condições de mobilidade e circulação, ancoradas na acessibilidade para todos, na sustentabilidade do ambiente urbano e na coesão territorial 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2 

Promover um desenvolvimento urbano policêntrico com reforço das centralidades e respeito pela diversidade, identidade e coesão territorial 

Objetivos Operacionais 

Reforçar a centralidade das sedes de freguesia e a sua articulação 

Reforçar a centralidade das sedes de freguesia e a sua articulação 

Regular o povoamento em solo rural contrariando a edificação dispersa, reforçando a identidade local e promovendo a coesão territorial 

V
E

C
T

O
R

 4
 –

 G
O

V
E

R
N

A
N

Ç
A

, C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 C
O

E
S

Ã
O

  
S

O
C

IA
L

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1 

Apostar na qualidade e eficiência do planeamento e da gestão territorial 

Apostar na qualidade e eficiência do planeamento e da gestão territorial 

Objetivos Operacionais 

Apostar na modernização e simplificação dos processos 

Promover o desenvolvimento de conhecimento e informação sobre o concelho 

OBJECIVO ESTRATÉGICO 4.2 

Reforçar os mecanismos de cidadania e de boa governança 

Objetivos Operacionais 

Promover a boa governança assente nos seus 5 princípios 

Apoiar o desenvolvimento de movimentos associativos e iniciativas da sociedade civil 

Desenvolver ações de sensibilização à população 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.3 

Promover a coesão social 

Objetivos Operacionais 

Promover a universalidade de acesso a bens e serviços com vista à melhoria da qualidade de vida geral das populações 

Melhorar as condições de empregabilidade 

Garantir mecanismos de proteção social a grupos populacionais em “risco” 
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XII.3.4. ÂMBITO, ALCANCE E NÍVEL DE PORMENORIZAÇÃO DA AA 

PDM 2G 

 

 

No relatório de definição do âmbito foi determinado o alcance e o nível de pormenorização da AA PDM 

2G, tendo sido estabelecidas as principais questões estratégica (QE) do plano, os fatores ambientais 

(FA) relevantes e o referencial estratégico (QRE) para a avaliação. 

 

Do cruzamento destes três elementos foram definidos 5 Fatores Críticos para a Decisão e respetivos 

critérios de avaliação que constituem os temas mais relevantes para a decisão, sobre os quais a 

análise e avaliação das oportunidades e riscos inerentes à estratégia do PDM vão ser desenvolvidas. 

 

Para cada critério de avaliação foram definidos objetivos ambientais e de sustentabilidade e respetivos 

indicadores por forma a medir os resultados obtidos com a implementação do plano. 

 

 

As Questões Estratégicas encontram-se intimamente relacionadas com os objetivos do plano em 

avaliação, com a missão e visão delineadas e definem as suas intenções. As QE constituem as 

questões às quais o Plano deve dar resposta, são elementos indutores de mudança e por essa razão 

capazes de produzir impactes, ou seja, gerar oportunidades e riscos. 

 

Com o intuito de efetivar a visão adotada para o concelho de Silves e garantir a concretização da 

missão assumida, considerando ainda a conjuntura atual (da local à internacional) foram identificadas 

5 QE: 

 

QE1. diversificar, dinamizar e qualificar o tecido socioeconómico do concelho; 

QE2. redes, infraestruturas e equipamentos para a competitividade e coesão social; 

QE3. qualificação e estruturação do território; 
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Figura XII.3.3 

Relação entre os FA estabelecidos na legislação e os definidos para a AA da revisão do PDM 

QE4. ambiente e património; 

QE5. cidadania e governança. 

 

Os Fatores Ambientais definem, segundo PARTIDÁRIO (2007), o âmbito ambiental relevante 

passível de sofrer efeitos significativos e ao qual se deve atentar na AA. A alínea e) do art.º 6.º de 

DL 232/07 define um conjunto de fatores ambientais a considerar que deverão ser ajustados caso a 

caso em função da sua pertinência para o processo de avaliação. 

 

As relações entre os FA definidos legalmente e a sua transposição para a AA do PDM 2G constam na 

figura XII.3.3. 

 

 

 

FA estabelecidos na legislação  FA para a AA do PDM 

Biodiversidade 
Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade 
Fauna 

Flora 

População 

População, Saúde Humana e 

Bens Materiais 
Saúde Humana 

Solo 

Água 

Recursos Naturais, Património e 

Paisagem 

Atmosfera 

Fatores Climáticos 

Bens Materiais 

Atmosfera e Fatores Climáticos 
Património Cultural (arquitetónico 

e arqueológico) 

Paisagem 
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O QRE define o macro-enquadramento estratégico, reunindo os grandes objetivos de política ambiental 

e de sustentabilidade estabelecidos a diversas escalas (da local à internacional). Para a AA do PDM 

2.ªG foi definido o referencial estratégico constante no quadro XII.3.5. 

 

 

Assim, da articulação destes três elementos chave definiram-se os cinco Fatores Críticos para a 

Decisão (vd. Quadro XII.3.6) e respetivos critérios de avaliação que estruturaram a análise e avaliação 

das oportunidades e riscos associados à implementação da estratégia do plano. 

Quadro XII.3.5 

Quadro de Referência Estratégica AA PDM 2G 

 

a. Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, 2005 – 2015 (ENDS); 

b. Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

c. Portugal 2020; 

d. Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB); 

e. Lei da Água (Lei 58/05, de 29 de dezembro); 

f. Programa de Desenvolvimento Rural, 2014-2020 (PDR); 

g. Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação 2014-2020 (PANCD); 

h. Estratégia para o Turismo 2027; 

i. Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve); 

j. Programa Operacional Regional do Algarve 2014-2020 (Cresc Algarve); 

k. Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (PGRH RA); 

l. Programa Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve); 

m. Plano Estratégico de Desenvolvimento de Silves (PEDS); 

n. Estratégia Nacional para a Habitação (2015/2031); 

o. Lei de Bases da Política do Regime de Protecção e Valorização do Património Cultural; 

p. Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira; 

q. Plano Rodoviário Nacional 2000. 
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Quadro XII.3.6 

Fatores Críticos para a Decisão, Objetivos Gerais de Ambiente e de Sustentabilidade e Indicadores 

FCD1 – DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO E COMPETITIVIDADE 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
OBJECTIVOS GERAIS DE AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE  

Indicadores 

Dinâmica socioeconómica 
Promover a competitividade concelhia através da qualificação 
e diversificação da atividade económica. Reforçar e valorizar 

potencial humano existente 

n.º de parques empresariais, tecnológicos ou áreas industriais criadas (por 
tipologia) 
área dos parques empresariais, tecnológicos ou áreas industriais criadas (por 
tipologia) 

n.º e área de explorações minerais existentes no concelho 
n.º de empresas constituídas 
n.º de empresas dissolvidas 
n.º de postos de trabalho criados 

taxa de emprego 
taxa de desemprego 

População e condições de vida 
Aumentar a atratividade concelhia de forma a promover a 

fixação de população no concelho, e promovera melhoria das 
condições e qualidade de vida 

Pop. Residente 

Tx. de abandono escolar 
n.º de equipamentos desportivos em espaços de utilização coletiva 
km´s de percursos pedonais e/ou ciclovias criados 
Rácio de áreas verdes criadas por habitante (m2/hab) 

n.º de habitantes expostos a níveis de ruído elevados 
n.º de intervenções de manutenção efetuadas 
n.º de alojamentos sociais e a custos controlados criados 
n.º de ações de sensibilização para a recolha seletiva realizadas 

Turismo 
Qualificar e diversificar a atividade turística e desenvolver 

complementaridades com as demais atividades associadas ao 
sector 

Capacidade de alojamento (número de camas criadas ou melhoradas) por 
estabelecimento e tipologia 

FCD2 – ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 

Povoamento 
Controlar a estrutura de povoamento no concelho, apostando 

na concentração urbana e na recuperação, para posterior 
utilização, de espaços e edifícios degradados 

n.º de manchas da classe “urbano” no uso do solo 
n.º de edifícios requalificados ou reabilitados 
n.º de empresas instaladas em locais reabilitados 
n.º de famílias instaladas em locais reabilitados 

Infraestruturas e equipamentos 

Apostar numa rede de equipamentos e infraestruturas 
inovadora, que colmate as necessidades da população e 

aspirações futuras, numa ótica de sinergias inter-freguesias. 
Melhorar as taxas de cobertura e o serviço prestado 

km’s de estrada construídos/beneficiados 
Relação distância/tempo 
Km’s de ciclovias construídos 

Taxas de Cobertura (infraestruturas e equipamentos) 
n.º de intervenções realizadas para a melhoria do desempenho das redes de 
abastecimento de água com vista à redução de perdas de água 
n.º de km construídos ou melhorados (por tipo de rede) 

n.º de freguesias com banda larga 
n.º de equipamentos criados (por tipologia) 
n.º de ligações ferroviárias/dia 
n.º médio de passageiros/dia 

“Riscos” naturais e tecnológicos 
Prevenir, minimizar e/ou eliminar os “riscos” naturais e 

tecnológicos existentes 

N.º de pessoas a residir em locais de “risco” (por tipologia ou classe de risco) 
N.º avisos de perigo colocados em áreas susceptíveis (ex. arribas em risco de 
desabamento) 
N.º de ocorrências de cheias/inundações 

N.º de incêndios florestais 
Área ardida 
Evolução da instabilidade de vertentes (profundidade das formas de erosão, 
largura das cicatrizes, volume e pressão dos depósitos) 

Evolução da linha de costa 
n.º de medidas de minimização e/ou eliminação de risco implementadas 

FCD3 – CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, DOS RECURSOS NATURAIS E DA BIODIVERSIDADE 

Ecossistemas naturais (Fauna, Flora e 
Habitats); 

Promover um estado de conservação favorável dos principais 
ecossistemas, com respeito pelas suas características naturais 

e capacidade de resiliência 

n.º de locais classificados / com interesse conservacionista identificados 
n.º de corredores verdes criados 
área de corredores verdes criados 
n.º de elementos conservados (por tipo) 

n.º de medidas implementadas por tipo e alvo de intervenção (ex. flora, fauna, 
património, recuperação de habitats, etc.) 

Solo 
Garantir uma correta e eficaz utilização do solo, de forma a 

minimizar a sua degradação, garantindo a sua disponibilidade 
e qualidade para gerações vindouras 

n.º de bolsas estratégicas de solos criadas 
Áreas das bolsas de solo criadas 
% de solo impermeabilizado 

Água 
Garantir a qualidade e disponibilidade do recurso água no 

presente e no futuro 

n.º de captações de água existentes (superficiais e subterrâneas) 
Estado das massas de água (por classes) 
Qualidade das águas superficiais (interiores e costeiras) e subterrâneas 

n.º de dispositivos de redução do consumo de água em organismos públicos (ex. 
autoclismos ecológicos) 
n.º de ações de sensibilização para poupança do recurso água realizadas 
qualidade das águas balneares 

Floresta 
Apostar no desenvolvimento e gestão sustentável da floresta e 

dos seus recursos 

n.º de povoamentos com espécies autóctones 
área ocupada por sobreiros e/ou azinheiras 
n.º de áreas silvícolas com povoamentos mistos (ex. pinheiro e sobreiro) 

n.º de aceiros criados 
n.º de ZIF’s (zonas de intervenção florestal) 
Área das ZIF’s 
Área povoada por espécies invasoras 

FCD4 – PAISAGEM E PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO 

Património Arqueológico e Arquitetónico 
Salvaguardar de forma ativa o património cultural e promover a 

sua valorização 

n.º de intervenções de manutenção realizadas 
n.º de bens culturais classificados ou em vias de classificação 

n.º de elementos identificados e classificados 
n.º de ações de recuperação efetuadas 
n.º de atividades culturais realizadas fora das sedes de freguesia por tipo de 
equipamento cultural 

n.º de intervenções no solo e subsolo em área consideradas de sensibilidade 
arqueológica elevada 
rácio do número de medidas de mitigação de impacte previstas e as medidas 
efetivamente implementadas 

Qualidade da Paisagem Garantir níveis elevados de qualidade paisagística 

n.º de elementos descaracterizadores da paisagem 
n.º de intervenções efetuadas de eliminação ou minimização dos elementos 
descaracterizadores 
definição e/ou classificação de áreas de elevado valor paisagístico a proteger 

FCD5 – GOVERNANÇA E EFICIÊNCIA DA GOVERNAÇÃO 

Eficiência e Modernização dos Processos Assegurar elevados níveis de eficiência do serviço prestado 
Volume de informação produzida e disponibilizada em formato digital 

Transparência e Responsabilização 
Garantir o acesso e participação generalizada da sociedade 

civil no processo de planeamento do território 

n.º de locais com informação disponível para consulta 

n.º de fóruns de participação efetuados 
n.º de participantes em cada fórum 
Volume de informação publicada na internet 
Volume de informação disponibilizada via Sigweb 

n.º de participações em consultas públicas 
n.º de documentos produzidos tipo Resumo Não Técnico 
n.º de instrumentos desenvolvidos para facilitar o acesso à informação eletrónica 
para pessoas com dificuldade motora e de adaptação às novas tecnologias 
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XII.3.5. ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

 

 

Em consequência da exigência legal estabelecida pela alínea b) do n.º 1 do art.º 6.º do DL 232/2007, 

de 15 de julho na sua atual redação, que determina que no RA se deve considerar “as características 

ambientais das zonas suscetíveis de serem significativamente afetadas, os aspetos pertinentes do 

estado atual do ambiente e a sua provável evolução se não for aplicado o plano ou programa”. Fo i 

efetuada uma análise de tendências em três momentos cronológicos e em quatro realidades distintas 

(passado, presente e futuro – com plano e sem plano). 

 

A análise efetuada põe a nu a necessidade de implementação de um novo plano já que o vigente 

parece já não reunir capacidade de promover mudanças positivas no território. A análise da situação 

atual e futura (sem implementação de novo plano) revelou, para a maioria dos FCD e respetivos 

critérios de avaliação, uma tendência à estagnação ou mesmo regressão face ao seu estado atual de 

desenvolvimento.  

 

A implementação de um plano poderá conduzir a um desenvolvimento territorial mais harmonioso e em 

consonância com as exigências legais e expetativas da população garantindo boas performances, em 

temos de resultado, em cada FCD. 

 

 

 

XII.3.6. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DO PDM 2G E DE 

POSSIVEIS ALTERNATIVAS 

 

 

A estratégia municipal de desenvolvimento (EMD) preconizada para Silves desenvolve-se em 4 

vectores que se desdobram em objetivos estratégicos. Cada objetivo estratégico é subdividido em 
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objetivos operacionais e ações (vd. quadro. XII.3.4). A AA PDM 2G foi efetuada ao nível do objetivo 

estratégico, tendo sempre presente o preconizado pelos objetivos operacionais. 

 

A análise e avaliação da estratégia preconizada foram realizadas em 3 momentos fundamentais: 

 

1.  Análise de compatibilidades (interna e externa); 

2.  Análise e avaliação dos efeitos significativos no ambiente; 

3.  Orientações de medidas de mitigação e controlo dos efeitos adversos identificados. 

 

 

XII.3.6.1. ANÁLISE DE COMPATIBILIDADES 

 

A análise de compatibilidade permite a identificação de sinergias e inconsistências entre objetivos, o 

que poderá ajudar a definir não só estratégias alternativas, como também pode originar a redefinição 

de novos objetivos do PDM1 no sentido de conferir maior sustentabilidade ao plano. Permite ainda 

aferir, a priori, eventuais efeitos significativos que possam surgir com a implementação do plano. 

 

Se a análise de compatibilidade interna possibilita a verificação da convergência dos objetivos 

definidos na AA PDM 2.ªG a análise de compatibilidade externa permite aferir o grau de 

compatibilidade entre a estratégia proposta no plano e os objetivos ambientais e de sustentabilidade 

definidos para a avaliação ambiental. 

 

Compatibilidade interna 

 

A análise do quadro XII.3.7 e permite verificar, que a maioria dos OGAS estabelecidos não apresentam 

incompatibilidades entre si, sendo que os do FCD 5 -Governança e Eficiência da Governação - foram 

considerados, na maioria dos casos, sem relação de compatibilidade (0). Este facto não se traduz 

numa incompatibilidade, mas antes na ausência de ligação já que este FCD está fortemente ancorado 

na componente institucional do processo de planeamento. 

 

                                                        

1 Sobretudo se identificadas fortes incompatibilidades. 
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As incompatibilidades detetadas estão relacionadas sobretudo com o desenvolvimento das atividades 

económicas e a consequente pressão exercida nos ecossistemas e nos recursos naturais. 

 

Compatibilidade externa 

 

Na análise de compatibilidade externa efetuou-se incialmente por proceder à verificação de 

compatibilidades entre os desafios estratégicos do PDM 2.ªG e os objetivos gerais de ambiente e 

sustentabilidade (OGAS). 

 

Verificam-se (vd. quadro XIII.3.8) que os desafios estratégicos delineados no PDM 2G garantem 

compatibilidade forte com praticamente todos os OGAS definidos, muito em parte dado os primeiros 

terem sido delineados sob a alçada de desígnios como a competitividade, coesão, atratividade e 

sustentabilidade.  

 

A compatibilidade fraca está associada sobretudo às questões relacionadas com a gestão do recurso 

água num quadro de crescimento económico e demográfico, muito em parte dado o deficit hídrico que 

carateriza toda a região Algarvia. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                           Plano Diretor Municipal de Silves 

133 

 

 

Quadro XII.3.7 

Análise de compatibilidade interna 

 

 

FCD1 

OGAS 1.1               

OGAS 1.2                

OGAS 1.3                 

FCD2 

OGAS 2.1                  

OGAS 2.2                   

OGAS 2.3 X                  

FCD3 

OGAS 3.1 X   X   X1           

OGAS 3.2 X   X                

OGAS 3.3 X   X                 

OGAS 3.4                        

FCD4 
OGAS 4.1                         

OGAS 4.2 X   X                    

FCD5 
OGAS 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

OGAS 5.2 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

OBJETIVOS 

AMBIENTAIS E DE 

SUSTENTABILIDADE 

DA AA PDM 

OGAS 

1.1 
OGAS 

1.2 
OGAS 

1.3 
OGAS 

2.1 
OGAS 

2.2 
OGAS 

2.3 
OGAS 

3.1 
OGAS 

3.2 
OGAS 

3.3 
OGAS 

3.4 
OGAS 

4.1 
OGAS 

4.2 
OGAS 

5.1 
OGAS 

5.2 

FCD1 FCD2 FCD3 FCD4 FCD5 

 

  Compatível 

X Incompatível 

0 Sem relação 
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A análise de compatibilidades entre os OGAS e os objectivos estratégicos do PDM 2G demonsta que 

que se encontra garantida compatibilidade de cada vetor estratégico com, pelo menos, um critério de 

avaliação, e respetivo OGAS. Existem também muitas relações de compatibilidade nulas uma vez que 

há opções estratégicas que não exercem qualquer tipo de influência nalguns dos OGAS definidos. As 

relações de compatibilidade fraca identificadas encontram-se sintetizadas na figura XII.3.4. 

 

Quadro XII.3.8 

Análise de compatibilidade externa. Desafios vs OGAS 

 

 Forte 
 Moderada 
 Fraca 

 

Figura XII.3.4 

Razões das relações de compatibilidade fraca entre a EMD e os OGAS 

1 

2

3

4

Exigências de conservação da natureza, dos solos, da água e da paisagem

Exigências motivadas pelas dinâmicas económicas e necessidades de 

construção de infraestruturas lineares terrestres

Interesses de salvaguarda e conservação da natureza e biodiversidade

Sem compatibilidades fracas

RAZÃO DA COMPATIBILIDADE FRACA
VETORES 

ESTRATÉGICOS 

 



                                                                                                                         Plano Diretor Municipal de Silves 

135 

 

Verifica-se assim, de uma forma geral, a convergência entre os objetivos estratégicos do PDM 2G e os 

objetivos gerais de sustentabilidade definidos para a sua avaliação, não havendo efetivamente 

incompatibilidades de grande relevo e que não possam ser minimizadas através da adoção de medidas 

de mitigação e de acompanhamento.  

 

 

XII.3.6.2. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS EFEITOS SIGNIFICATIVOS NO AMBIENTE 

 

Nesta etapa é previsto a identificação e a avaliação dos efeitos significativos no ambiente e das 

possíveis alternativas à estratégia proposta. Quer pela informação fornecida na análise de tendências, 

pela ausência de grandes incompatibilidades, pelo acompanhamento do plano sectorialmente ou pela 

forte iteratividade entre o PDM e a sua AA optou-se por não construir cenários alternativos, passando-

se por isso à etapa seguinte, a análise e avaliação dos efeitos significativos no ambiente 

(oportunidades e riscos). 

 

Para a avaliação de oportunidades e riscos foram criadas matrizes para cada vetor e objetivo 

estratégico, sendo a avaliação efetuada por critério de avaliação, esta opção permite: 

 

1. identificar e avaliar as oportunidades e riscos associados à estratégia do PDM; 

2.  avaliar a natureza (positiva, negativa) e magnitude do impacte (através da utilização da 

graduação de símbolos ++, +, o, -, --); 

3.  identificar as opções estratégicas do plano que requerem mais atenção no quadro do 

desenvolvimento de medidas de prevenção, minimização ou eliminação dos efeitos adversos no 

ambiente, bem como o seu acompanhamento em sede de monitorização. 

 

O quadro seguinte constitui a síntese da avaliação efetuada em cada vetor, constando as matrizes de 

avaliação no Anexo A do presente documento. 
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Quadro XII.3.9 

Síntese da Avaliação de Oportunidades e Riscos 

VETOR 1 – DINAMISMO, INOVAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA BASE ECONÓMICA 
OE 1.1 - Promover a diversificação da base económica visando a diminuição da dependência setorial do turismo de sol e praia e setores conexos 

OPORTUNIDADES 

Todas as oportunidades associadas à estratégia preconizada neste objetivo estratégico traduzem impactes positivos em todos os critérios de 

avaliação estabelecidos. Mesmo nos critérios associados à salvaguarda de recurso (FCD3), a estratégia preconizada gera externalidades positivas, 

nalguns dos domínios observados, como a possível redução da pressão humana sobre a faixa litoral, uma melhor adequação das atividades 

económicas às caraterísticas naturais do território, ou à dinamização do sector agro-florestal. 

 

RISCOS 

Foram igualmente identificados riscos em todos os FCD, sendo os de maior magnitude associados ao FCD 3, nomeadamente aos critérios e 

avaliação ecossistemas, solo e água. Também ao nível da paisagem foram identificados alguns riscos de maior magnitude, mas na sua maioria 

resultantes da tradicional dicotomia economia-ambiente. 

OE 1.2 – Incentivar a qualificação e inovação da base económica, do ponto de vista da oferta 

OPORTUNIDADES 

As oportunidades gerais traduzem na sua maioria impactes francamente positivos em praticamente todos os FCD. Com menor magnitude, mas 

positivos, são os impactes gerados nos três primeiros critérios de avaliação do FCD3. Estas oportunidades podem ser potenciadas no quadro das 

orientações de potenciação de impactes ou mesmo de chamadas de atenção para a gestão do plano. Este OE apresenta ainda relações nulas com 

o critério de avaliação solo. 

 

RISCOS 

Os riscos associados à aposta na qualificação e inovação da base económica foram considerados na sua maioria de magnitude reduzida, ou com 

relações nulas nos critérios de avaliação em análise. Os efeitos negativos mais significativos encontram-se associados à pressão que pode vir a ser 

exercida nas infraestruturas e equipamentos  

VETOR 2 – APROVEITAMENTO, VALORIZAÇÃO E SALVAGUARDA DOS RECURSOS NATURAIS E PATRIMONIAIS 
OE 2.1 – Salvaguarda e manutenção em estado favorável dos recursos naturais e patrimoniais 

OPORTUNIDADES 
A salvaguarda dos recursos naturais e patrimoniais gera em todos os critérios de avaliação impactes positivos. Os menores resultados foram obtidos 

no critério de avaliação dinâmica socioeconómica e turismo. 

 

RISCOS 

As opções estratégicas associadas a este OE assumem, na sua maioria ausência de riscos quando confrontadas com os objetivos ambientais e de 

sustentabilidade definidos. Os únicos efeitos negativos significativos detetados encontram-se associados aos critérios de avaliação dinâmica 

socioeconómica e turismo, na medida que algumas intenções de investimento económico podem conflituar com as premissas de salvaguarda e 

sustentabilidade dos recursos e do património. 

OE 2.2 – Fomentar a sustentabilidade dos recursos 

OPORTUNIDADES 

A estratégia preconizada neste objetivo estratégico, e que visa garantir a sustentabilidade dos recursos produz efeitos significativos positivos na 

maioria dos critérios de avaliação. Excetuando os definidos no FCD1 e FCD2 cuja magnitude do efeito é menor, no primeiro caso, e nula no 

segundo. 

 

RISCOS Não foi detetada geração de efeitos significativos negativos associados a este objetivo estratégico 

OE 2.3 – Prevenir e monitorizar situações de “risco” 

OPORTUNIDADES 

O objetivo estratégico associado à prevenção e monitorização de situações de “risco” gera efeitos significativos positivos em quase todos os critérios 

de avaliação uma vez a adoção de medidas desta natureza reduzem a probabilidade de ocorrência de “riscos” e a redução de pessoa e bens 

expostas a fenómenos perigosos e em consequência de perdas materiais e humanas. 

 

RISCOS Não foram detetados efeitos negativos significativos com a implementação das opções estratégicas do presente OE. 

VETOR 3 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO 

OE 3.1 – Promover a qualificação do espaço como condição de atratividade e princípio de coesão social 

OPORTUNIDADES 
As opções estratégicas associadas à qualificação territorial permitem a geração de efeitos positivos significativos em todos os critérios de avaliação. 

 

RISCOS 
Os efeitos negativos identificados prendem-se com a possível fragmentação da paisagem e dos habitats gerada pela criação de algumas 

infraestruturas. Também algumas infraestruturas e equipamentos podem introduzir perturbações na paisagem reduzindo assim a sua qualidade. 

OE 3.2 – Promover um desenvolvimento urbano policêntrico com reforço das centralidade e respeito pela diversidade, identidade e coesão social 

OPORTUNIDADES 
À exceção do critério de avaliação turismo, com o qual não estabelece relação, a aposta no desenvolvimento urbano policêntrico e o reforço das 

centralidades traduz-se em oportunidades em todos os critérios de avaliação da AA. 

 

RISCOS 
Os efeitos negativos significativos detetados estão associados aos critérios de avaliação dinâmica socioeconómica e património arqueológico e 

arquitetónico, uma vez que a promoção das centralidades pode estrangular algumas empresas localizadas fora dos centros urbanos e gerar o 

eventual abandono de património localizado em ambiente rural. 

VETOR 4 – GOVERNANÇA, CIDADANIA E COESÃO SOCIAL 
OE4.1 Apostar na qualidade e eficiência do planeamento e da gestão territorial 

OPORTUNIDADES 

O desenho deste objetivo estratégico preconiza uma melhoria da qualidade do planeamento municipal seja ao nível da promoção do conhecimento 

dos fenómenos territoriais, ou ao nível do aumento da celeridade, transparência e eficácia dos processos. Esta opção permitirá melhorar a 

atratividade concelhia ao nível de investimento económico, e garantirá em simultâneo, através do conhecimento científico e utilização de novas 

tecnologias, a sustentabilidade do território. 

OE4.2 Reforçar os mecanismos de cidadania e boa governança 

OPORTUNIDADES 

A prossecução destes vetores permitirá o maior envolvimento da população da população e dos agentes económicos nos processos de decisão, 

promovendo a transparência e a partilha de responsabilidades por todos os setores da sociedade. Prevê ainda a implementação de procedimentos 

de educação para a cidadania através do desenvolvimento de ações de sensibilização em domínios territoriais que atualmente se configuram 

críticos (e.g. gestão de água, “riscos”). Em síntese promove a prossecução de partilha de responsabilidade, dos direitos e deveres de cada 

interveniente com vista à sustentabilidade territorial. 

OE4.3 Promover a coesão social 

OPORTUNIDADES 

Este objetivo visa garantir a redução de desigualdades no acesso a bens e serviços essenciais a uma vida humana digna e com qualidade. 

Garantindo a aplicação de mecanismos institucionais que facilitem o acesso de todos a emprego, habitação, educação e cuidados de saúde. Atenta 

ainda aos grupos populacionais em risco de exclusão social, desenvolvendo ações de combate à pobreza e abandono. 
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XII.3.6.3. ORIENTAÇÕES DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLO DOS 

EFEITOS ADVERSOS IDENTIFICADOS 

 

A identificação dos efeitos significativos no ambiente decorrentes da implementação da estratégia do 

PDM 2G são passiveis de ser reduzidos ou eliminados devendo o seu desenvolvimento ser 

acompanhado em sede de monitorização do plano. 

 

Considerando os riscos detetados com a implementação da estratégia preconizada no PDM 2G 

sugere-se a consideração das medidas/orientações para a mitigação e acompanhamento do plano 

constantes no quadro (vd. quadro XII.3.10).  

 

A avaliação e controlo dos efeitos significativos no ambiente, decorrentes da aplicação e execução do 

plano deve ser efetuada, segundo o art.º 11.º do DL 232/07, de 15 de Junho na sua atual redação, 

pelas entidades responsáveis pela elaboração do plano, com uma periodicidade mínima anual. 

 

O plano de controlo é suportado pela verificação da performance dos indicadores previamente 

selecionados permitindo ao município acompanhar a evolução do estado do ambiente (sentido lato) 

com vista à sustentabilidade preconizada. 

 

Para além do acompanhamento anual do resultado da implementação das estratégias, prevê-se que ao 

fim de três anos seja efetuada uma revisão integral e aprofundada do plano de controlo onde se 

deverá ponderar a necessidade de ajustamento das medidas preconizadas com vista a atingir os 

objetivos definidos. 
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Quadro XII.3.10 

Medidas de minimização e/ou controlo 

VETOR 1 

 Garantir apoio a empresas já estabelecidas que se encontrem localizadas fora das áreas onde as novas 

dinâmicas económicas vão ser geradas; 

 Garantir a compatibilização da atividade turística com as demais atividades económicas, seja através da 

qualidade visual das paisagens, ou pelo respeito à capacidade de resiliência dos elementos naturais e 

patrimoniais visitados; 

 Garantir a dinamização dos aglomerados rurais existentes como forma de prevenção do êxodo rural; 

 Garantir que o crescimento populacional e económico não esgota o eficaz funcionamento das infraestruturas 

e equipamentos; 

 Garantir a adoção de medidas de prevenção de “riscos” naturais e tecnológicos por parte das empresas; 

 Evitar a ocupação humana em áreas ambientalmente sensíveis e, caso não haja alternativas de localização, 

obrigar à implementação de medidas de gestão e conservação ambiental e do espaço natural; 

 Obrigar em meio empresarial à implementação de medidas que garantam a redução do consumo de água; 

 Controlar as exigências de água das atividade económicas em sede de licenciamento privilegiando aquelas 

cujas necessidades de consumo são menores, ou em caso de ser considerado um projeto com mais-valias 

económicas e sociais, exigir a adoção de medidas de redução de consumo e reaproveitamento das águas; 

 Garantir que o exercício das atividades económicas não compromete a integridade estrutural e estética dos 

elementos identificados como de interesse patrimonial e da sua envolvência. 

VETOR 2 

 Garantir que o aproveitamento dos recursos não coloca em causa a sua existência no futuro; 

  Garantir que a atividade turística não coloca em causa a manutenção em estado de conservação favorável 

dos recursos naturais e patrimoniais. 

VETOR 3 

 Criar soluções (e.g. corredores subterrâneos transversais de circulação) para que as infraestruturas 

terrestres lineares não condicionem a circulação das espécies faunísticas; 

 Promover o enquadramento paisagístico dos elementos de maior impacte na paisagem (infraestruturas; 

equipamentos, áreas industriais e comercias, etc.). 

VETOR 4 

 Acompanhar a performance institucional do processo de planeamento e gestão do território concelhio; 

 Garantir o acesso a instrumentos e ferramentas de trabalho necessárias à implementação da estratégia de 

boa governança preconizada, nomeadamente os de suporte às novas tecnologias. 
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XII.3.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A estratégia preconizada no PDM 2G encontra-se fortemente ancorada em desígnios de 

sustentabilidade construindo caminho para que se atinja a visão desejada. 

 

Desde a fase inicial dos procedimentos de avaliação que a dicotomia crescimento económico vs. 

sustentabilidade dos recursos naturais se revelou como um dos maiores desafios do plano. 

 

São no entanto situações que podem ser melhoradas ou revertidas através da implementação e 

acompanhamento das medidas e orientações definidas em sede de avaliação ambiental no sentido de 

conferir maior sustentabilidade ao plano e consequentemente ao território concelhio. 
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ANEXO I 

MATRIZES DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS EFEITOS SIGNIFICATIVOS 

NO AMBIENTE 
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VETOR 1 

OPORTUNIDADES RISCOS OPORTUNIDADES RISCOS

uma visão excessivamente "modernista" pode contribuir para o abandono de atividades 

tradicionais das quais depende não só o ambiente natural, como também social de muitos 

dos aglomerados rurais existentes, correndo-se o risco de anular as práticas tradicionais e 

identitárias do concelho, também essenciais enquanto fatores de diferenciação e 

atratividade.

-

há o risco de persistir um pendor excessivo nos investimentos associados ao turismo (ainda 

q mais qualificados e diversificados) 

++ - ++ -

a diversificação e dinamização da base económica vão permitir criar condições para atrair 

população e a riqueza gerada poderá contribuir para uma melhoria das condições de vida 

das populações.

o aumento populacional eventualmente gerado pela diversificação da base económica 

poderá ter como consequência uma sobrecarga do território, infraestruturas e 

equipamentos e espaços de lazer, com consequências na redução da qualidade de vida 

da população.

A criação de bolsas de habitação para promover a fixação de população qualificada no 

concelho pode constituir uma vantagem competitiva face aos concelhos envolventes. 

++ - ++
a atividade turística torna-se mais diversa e são geradas complementaridades entre o 

turismo e os demais sectores económicos existentes com claros benefícios para a economia 

local

a diversificação  da base económica pode gerar conflito de usos entre o turismo e as 

demais atividades económicas pelo que as relações devem ser acautelas

um turismo qualificado e assente em processos inovadores torna-se mais competitivo, 

trazendo benefícios para a economia local e para o ambiente.

++ - ++

a diversificação da base económica e a redução da dependência do turismo sol e praia, 

ajudará a promover a redução das assimetrias territoriais.

++

estruturar o sistema de povoamento considerando as oportunidades e necessidades 

geradas pela diversificação da base económica e aumento de emprego.

+ - ++ -
o incremento populacional, das dinâmicas económicas, bem como a existência de 

população mais qualificada e informada terá repercussões não só na sobrecarga exercida 

sobre as infraestruturas e equipamentos existentes como nos níveis de exigência do seu 

desempenho e diversidade. 

--

as infraestruturas de I&D e de suporte à inovação existentes poderão não garantir a 

rapidez e consistência necessária às exigências das novas empresas

+ - ++ -

a redução do peso do turismo sol e praia poderá ter algum impacte na redução das 

pressões exercidas na faixa litoral com possível redução de susceptibilidade e também de 

risco natural.

a exigência de localização de determinadas atividades económicas próximas dos recursos 

ou espaços de escoamento ou consumo pode determinar uma localização em áreas de 

maior suscetibilidade a "riscos" naturais e tecnológicos. Algumas destas atividades podem 

ainda ser geradoras de "riscos" tecnológicos.

o aumento ou alteração da distribuição espacial das pessoas e atividades económicas no 

concelho é uma oportunidade para a redução das situações de "riscos" naturais e 

tenológicos

+ - ++

a criação de áreas de acolhimento empresarial, industrial, e afins, facilita a gestão dos 

"riscos" naturais e tecnológicos.

a diversificação da base económica poder-se-á traduzir no aumento da probabilidade de 

ocorrência de fenómenos de "risco" tecnológico.

uma base económica diversificada e qualificada está mais atenta aos fatores de "risco" 

procurando sempre elementos que os mitiguem.

++ - ++

As iniciativas de redução de dependência das atividades económicas ligadas ao sol e praia 

trarão oportunidade de reduzir a pressão exercida sobre os sistemas litorais.

+

a aposta no setor agro-florestal é uma oportunidade para melhor gerir de forma sustentável 

alguns dos ecossistemas mais sensíveis do concelho

+
a aposta no desenvolvimento turísticos associado à natureza pode ser uma oportunidade 

de desenvolver o conhecimento e a proteção do espaço natural 

+ -- +

Solo
uma correta localização das pessoas e atividades económicas pode-se traduzir numa mais 

correta utilização do solo, com respeito pela manutenção de bons solos para as gerações 

vindouras.

a diversificação e aumento de dinâmicas sócio-económicas no concelho pode originar um 

aumento da impermeabilização do solo, com perda da sua capacidade produtiva

+ --

Água
a concentração das atividades económicas pode gerar sinergias que potenciam o uso 

inteligente do recurso e a redução de perdas.

o aumento das dinâmicas económicas existentes pode determinar o aumento do consumo e 

das necessidade de água, com consequências negativas na manutenção da 

disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos

uma população e atividade económica qualificada pode influenciar positivamente na 

implementação de medidas que determinem o uso racional da água e uma consequente 

redução no consumo e desperdício.

o aumento populacional desejado e a dinamização da atividade económica podem 

determinar o aumento das necessidades de água e a redução da qualidade.

+ -- + --

a aposta no aproveitamento do potencial do sector agro-florestal é uma oportunidade para 

fomentar o uso múltiplo da floresta e promover a sua gestão sustentável. 

++

a certificação de produtos provenientes da atividade agro-florestal pode revelar-se numa 

mais valia para a economia local.

++ - ++ -

a diversificação da base económica, nomeadamente a ligada ao turismo poderá conduzir à 

maior procura e aproveitamento do património concelhio construído

a diversificação da base económica poderá determinar um aumento das cargas exercidas 

sobre os elementos patrimoniais com risco na sua deterioração

um população mais qualificada é à partida mais consciente da importância de salvaguarda 

do património existente e poderá encontrar soluções criativas e inovadoras para o seu 

aproveitamento

++ - ++

a procura de concentração das atividades económicas pode gerar mais valias no controlo 

da qualidade paisagística do concelho

++

a diversificação da atividade económica trará benefícios à qualidade paisagística da faixa 

litoral, na medida em que é expetável uma redução da pressão exercida

+ -- ++

o aumento das dinâmicas económicas pode gerar maior solicitação dos 

serviços o que pode comprometer a qualidade e eficiência do serviço 

prestado

a qualificação da mão de obra e de toda a estrutura económica vai permitir 

uma mais fácil adaptação às estratégias de modernização dos processos

- ++

uma população e atividade económica mais qualificada é à partida 

possuidora de uma maior consciência cívica , logo é também mais ativa nos 

procedimentos de participação publica

++

população e condições de vida

a diversificação da base económica pode acarretar consequências em termos de 

povoamento podendo contribuir para o esvaziamento populacional de alguns locais e maior 

pressão noutros

a intenção de atrair mais população é uma oportunidade para estruturar efetivamente o 

sistema de povoamento, dando a especial atenção à requalificação urbana e colmatação de 

malhas.
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Transparência e responsabilização

a diversificação da atividade económica pode atrair atividades com maior impacte na 

qualidade paisagística do concelho.

uma população mais qualificada é, tendencialmente mais exigente no que à qualidade 

paisagística diz respeito pelo que é uma oportunidades para a elevar e manter em níveis 

elevados

Floresta

a expetativa de população potencial pode gerar um aumento de pedidos de licenciamentos 

pelo que deverão ser tomadas medidas que garantam controlo da edificação.

pode contribuir para o reforço, ou criação de novas infraestruturas e equipamentos
pode esgotar ou comprometer o funcionamento das infraestruturas e equipamentos 

existentes, pelo que é necessário equacionar a expansão ou criação de novos

gerar um território mais competitivo e atrativo, ancorado na modernidade, inovação, 

geração de sinergias e dotado de capacidade de resposta às atuais e futuras necessidades 

da população e da atividade económica.

 F
CD

 4
 - 

PA
IS

AG
EM

 E
 P

AT
RI

M
Ó

NI
O

 C
O

NS
TR

UÍ
DO

Infraestruturas e equipamentos

Qualidade da Paisagem

uma população e atividade económica mais qualificada apresenta maior consciência 

ambiental pelo que poderá influenciar positivamente a manutenção dos ecossistemas 

naturais existentes.

Património Arqueológico e Arquitetónico

uma população e atividade económica qualificada e inovadora permitirão a exploração dos 

recursos florestais com respeito pelas suas capacidades produtivas e de regeneração.

a diversificação da base económica poderá trazer um aumento da pressão humana sobre 

áreas potencialmente sensíveis em termos ecológicos, pelo que importa evitar que estas 

situações ocorram e, na ausência de outra localização possível, que sejam tomadas 

medidas de proteção e conservação do espaço natural.

Dinâmica socioeconómica

a qualificação do capital humano, da própria atividade económica são condição sine qua 

non para garantir a competitividade  e atratividade concelhia.  Permitirá ainda a entrada de 

atividades económicas assentes em processos inovadores com forte pendor tecnológico. 

Também com uma população mais qualificada será possível uma melhor potenciação e 

proteção dos recursos naturais endógenos.

A diversificação da atividade económica poderá acarretar alguma perda de identidade e 

das dinâmicas pré-existentes já estabelecidas com sucesso. Importa diversificar sem que 

estas sejam asfixiadas agindo sempre numa perspetiva articulada e integradora.

A diversificação da base económica assente noutras dinâmicas que não exclusivamente 

turísticas promoverá a competitividade e o crescimento de oportunidades de emprego no 

concelho, permitindo ainda a redução da sazonalidade associada à atividade turística 

tradicional. A aposta na criação de condições para atividades industriais, empresariais, 

logísticas e comerciais permitirá um reforço no crescimento da economia local. O mesmo 

acontecendo com a aposta na atividade agro-florestal, que apresenta grande potencial no 

quadro concelhio.

poderá haver algumas pressões para a edificação em solos florestais com boa capacidade 

produtiva

Povoamento

"Riscos" naturais e tecnológicos

Ecossistemas naturais (fauna, flora e habitats)

turismo
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OE 1.2 - Incentivar a qualificação e inovação da base económica, do ponto de vista da oferta
OE 1.1 - Promover a diversificação da base económica visando a diminuição da dependência sectorial do turismo de sol e praia e setores 

conexos

0

0

0

a aposta na especialização do setor florestal poderá contribuir para o aumento de pressão 

sobre estes territórios, colocando em risco a sua capacidade de resiliência

0

0

0 0 0

0

0

0

00

ESTRATÉGA PDM12

FATORES CRÍTICOS 

PARA A DECISAO
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VETOR 2 

 

OPORTUNIDADES RISCOS OPORTUNIDADES RISCOS OPORTUNIDADES RISCOS

Consideração do capital natural e patrimonial como fator de competitividade e atratividade garantia de tomada em consideração dos fatores de "risco" na localização de empresas

++ ++

adoção de comportamentos sustentáveis por parte das empresas
adoção de medidas de minimização ou mitigação da ocorrência de fenómenos de "riscos" 

natural e tecnológico

++ -- ++ - ++ -

a salvaguarda e manutenção dos recursos influi positivamente na melhoria da qualidade de 

vida das populações
um território sustentável é um território mais atrativo e com melhores condições de vida

uma população menos exposta a fenómenos de "risco" natural e tecnologia possui 

melhores condições de vida

a existência de fenómenos de "risco" pode dificultar a instalação de atividades de âmbito 

turístico 

++ ++ + -

a salvaguarda e manutenção dos recursos  naturais e patrimoniais constituem oportunidade 

de abrir o mercado a novas fileiras turísticas assentes na cultura e natureza

o desenvolvimento de sinergias entre os recursos naturais e patrimoniais traduzir-se-á num 

turismo mais atrativo, competitivo e sustentável
a redução da susceptibilidade ao "risco" reforça a qualidade da atividade turística

+ -- ++ +

recuperação de imóveis ou conjuntos urbanos degradados para posterior ocupação algumas opções de ocupação podem ser limitadas pelas ocorrências naturais e patrimoniais redução da população exposta a fenómenos de risco

+ - ++

a salvaguarda dos recursos, sobretudo dos naturais pode ser limitativa na criação de, 

sobretudo, algumas infraestruturas

-

a salvaguarda e proteção dos recursos naturais trará um possível redução dos "riscos"
a implementação de medidas que determinem a sustentabilidade dos recursos irá permitir 

uma redução dos probabilidades de ocorrência de fenómenos de "risco"
prever e gerir "riscos" e minimizar impactes

++ ++

Garantir a conservação dos ecossistemas naturais e o respeito pela sua capacidade de 

carga

com a implementação de medidas com vista ao uso sustentável dos recursos, assistir-se-á 

a uma melhoria generalizada dos ecossistemas
garantir a proteção dos ecossistemas mais sensíveis a fenómenos de "risco"

++ ++

salvaguarda de solos com capacidade produtiva para as gerações vindouras
um uso sustentável dos recursos garante um uso adequado às capacidades do solo e a 

adoção de medidas que visem minimizar a sua perda.
minimização da ação erosiva e de possibilidades de contaminação dos solos

++ ++ ++

garantias de qualidade e disponibilidade da água
eventual perda de oportunidades de investimento em atividade que careçam grande 

disponibilidade de água

o fomento da sustentabilidade do recurso água permitirá disponibilidade e qualidade do 

recurso e ainda a redução de perdas de água

++ - ++

garantias de gestão sustentável da floresta
garantias de uma gestão sustentável e promoção do uso múltiplo da floresta, permitindo 

ganhos ambientais, económicos e sociais
redução da susceptibilidade aos "risco" sobretudo de incendio

++ ++ ++

garantia de estratégias que visam a conservação e valorização do património histórico 

arqueológico

oportunidade de potenciar a utilização social de imoveis com interesse patrimonial e de 

reforçar as ligações entre património e turismo
minimização do "risco" ou dos impactes gerados sobre os elementos patrimoniais

++ ++ ++

garantia da existência de elevados índices de qualidades paisagística
a sustentabilidade dos recursos naturais e patrimoniais garante elevados níveis de 

qualidade paisagística

reduzir a probabilidade de ocorrência de fenómenos perigosos com impacte na 

degradação da paisagem, nomeadamente incêndios florestais e movimentos de massa

++ ++ ++

elevado potencial de envolver população e agente económicos nas 

dinâmicas de salvaguarda dos recursos e da importância da sua 

salvaguarda

++
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Eficiência e modernização de processo

Transparência e responsabilização

"Riscos" naturais e tecnológicos

Ecossistemas naturais (fauna, flora e 

habitats)

Floresta

Património Arqueológico e Arquitetónico

Solo

Água

Qualidade da Paisagem
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Povoamento

Infraestruturas e equipamentos

população e condições de vida

OE 2.3 - Prevenir e monitorizar situações de "risco"OE 2.1 - Salvaguarda e manutenção em estado favorável dos recursos naturais e patrimoniais OE 2.2 - Fomentar a sustentabilidade dos recursos

as exigências de sustentabilidade dos recursos poderão colidir com as necessidades de 

alguns sectores de atividade

o crescimento da dinâmica socioeconómica pode determinar um aumento de pessoas e 

bens expostas a fatores de "risco"

as exigências de salvaguarda e conservação dos recursos naturais e do património podem 

conflituar com as necessidades de exploração e aproveitamento dos mesmos.
integrar os pressupostos de conservação dos recursos nas dinâmicas sócio-económicas

0

0

Dinâmica socioeconómica

turismo

0

0

os princípios de salvaguarda e manutenção dos recursos naturais e patrimoniais podem 

conflituar com alguma necessidades do sector
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OPORTUNIDADES RISCOS OPORTUNIDADES RISCOS

Um território atrativo, qualificado e bem infraestruturado cria condições para a captação de 

investimentos

++

criação de soluções estruturais e funcionais para melhorar as condições de acolhimento de 

atividades económicas

++ ++

a criação de infraestruturas de forte pendor tecnológico constitui uma importante 

componente de atratividade e competitividade concelhia

a promoção da concentração populacional, sobretudo em ambiente rural, de constituir um 

fator chave para a dinamização daquelas económicas locais, sobretudo ao nível de 

comércio e serviços

++ ++ -

a aposta na melhoria da qualidade do ambiente urbano nas suas múltiplas vertentes 

(segurança, circulação, espaços verdes, etc .) traduz-se num aumento da atratividade 

concelhia e na melhoria generalizada da qualidade de vida

++

a melhoria das taxas de cobertura, o aumento da capacidade e melhoria no desempenho 

de alguns equipamentos e infraestruturas vão contribuir positivamente para o aumento da 

atratividade e de uma melhoria generalizada das condições de vida para a população atual 

e futura

++ ++

as externalidade positivas geradas pela qualificação do espaço permitem reforçar a 

atratividade do concelho enquanto destino turístico e espaço para o desenvolvimento de 

atividades a ele associadas

++

garantir o desenvolvimento de estruturas que garantam boas acessibilidades aos turistas 

portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida 

++

movimentos centrípetos atraindo população para os centros urbanos

++

estruturar o povoamento disperso, controlando a pressão urbanística em espaço rural

++ ++

dotar o concelho de sólidas redes de infraestruturas e equipamentos, privilegiando a 

geração de sinergias sobretudo intrafreguesias

maior facilidade de dotar toda a população de uma rede satisfatória de infraestruturas e 

equipamentos dada a concentração populacional

++ ++

redução do número de pessoas e bens expostas a fenómenos de "risco" via qualificação 

do edificado e do espaço publico.

a concentração da população permite uma mais eficaz gestão do "risco" e o combate 2 

proteção em caso de ocorrência de fenómenos perigosos

++ ++

a melhoria do desempenho das redes de infraestruturas, nomeadamente de abastecimento 

e saneamento, pode traduzir numa melhoria generalizada dos ecossistemas

++

a aposta de infraestruturas I&D e o desenvolvimento de sinergias poderá reduzir a 

circulação automóvel em determinados locais mais sensíveis do ponto de vista ambiental

+ -- ++

opções como a aposta na requalificação ou o incremento da capitação de espaços verdes 

em ambiente urbano permitem o controlo a impermeabilização do solo

++

o reforço das redes de saneamento vai contribuir para a redução de emissão de efluentes 

com consequências positivas na qualidade dos solos

++ ++

o reforço das redes de saneamento vai contribuir para a redução de emissão de efluentes 

nas linhas de águas promovendo uma melhoria da qualidade das águas

++

a aposta na melhoria do desempenho das redes de abastecimento vai contribuir para a 

redução dos desperdícios. Com consequências positivas na redução dos consumos e 

melhoria da qualidade das águas

++ ++

a aposta na melhoria das acessibilidades e mobilidade vai também permitir mais fáceis 

acesso às áreas florestais de recreio e lazer, reforçando o potencial de aproveitamento da 

função social dos espaços florestais

redução de pressão urbana em solos com aptidão florestal

++ ++

A requalificação urbana vai permitir um melhor enquadramento do património construído  e 

o reforço da identidade dos espaço urbano

++

valorização do espaço rural e da sua identidade

++ ++

a aposta na melhoria das condições do ambiente urbano vai traduzir-se num aumento da 

qualidade da paisagem

a construção de infraestruturas e equipamentos podem introduzir perturbações visuais na 

paisagem, ou ainda originar a sua fragmentação reduzindo assim a sua qualidade.

possibilidade de melhorar a qualidade da paisagem via estruturação do território e 

povoamento

++ -- ++

0

0
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Água

a concentração da população vai permitir uma melhor gestão dos sistemas de distribuição 

de água com ganho a nível da redução de desperdícios0 0

alguma infraestruturação pode fragmentar habitats
a estruturação e regulação do povoamento, sobretudo em solo rural reduzirá o numero de 

interferências antrópicas nos sistemas naturais 0

0Floresta

população e condições de vida

o reforço da centralidade das sedes de freguesia vai permitir a dinamização da sua 

economia e a criação de sinergias

0

"Riscos" naturais e tecnológicos

Ecossistemas naturais (fauna, flora e 

habitats)

Solo

a concentração e estruturação do povoamento permitirá uma melhor e mais correta 

utilização do solo, com benefícios para as gerações futuras
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Transparência e responsabilização

0

0

0

A reabilitação urbana, o aumento da capitação de espaços verdes ou o incremento de 

condições de acessibilidade e mobilidade vão contribuir para a salvaguarda e valorização 

do património construído e da sua envolvência

0

OE 3.1 - Promover a qualificação do espaço como condição de atratividade e principio de coesão social
OE 3.2 - Promover um desenvolvimento urbano policêntrico com reforço das centralidade e respeito pela diversidade, identidade e coesão 

social

Dinâmica socioeconómica

0

possíveis estrangulamento às empresas já instaladas e posicionadas fora das sedes de 

freguesia e das áreas especificas para o acolhimento de atividade económica

o reforço da centralidade vai permitir uma melhor e mais eficaz aplicação dos investimentos 

traduzindo-se na criação de melhores condições de vida

turismo

0

0

fomentar a concentração urbana via requalificação
Povoamento

Infraestruturas e equipamentos
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VETOR 4 
 

OPORTUNIDADES RISCOS OPORTUNIDADES RISCOS OPORTUNIDADES RISCOS

tornar, do ponto de vista institucional, o concelho mais atrativo ao investimento
garantia do envolvimentos dos stakeholders nos processos decisórios, reforçando 

processos de participação e coresponsabilização

maior desenvolvimento de mecanismos que promovam maior empregabilidade e mão-de-

obra mais qualificada

++ ++ ++

um processo de planeamento mais eficaz permitirá uma maior celeridade nos principais 

problemas ambientais que condicionam a qualidade de vida

o envolvimento da população nos processos de decisão permite ir ao encontro das suas 

expetativas, facilitando a promoção das condições de vida 

++ ++

desenvolver maior conhecimento associado à atividade turística.
maior envolvimento na decisão e mais corresponsabilização dos stakeholders associados à 

atividade turística
garantir acesso a bens e serviços essenciais a toda a população

++ ++ ++

promover a atratividade e competitividade do sector garantir a proteção de grupos populacionais em risco

++ ++

melhoria das taxas de cobertura e do serviço prestado

++

possibilidade de reforçar a sensibilização da população para a prevenção de "riscos"

++

aumentar o conhecimento relativo à componente natural do concelho e conhecer o seu 

efetivo potencial de aproveitamento e capacidades de resiliência 

sensibilizar a população e agentes de desenvolvimento para a importância da conservação 

da natureza e dos habitats

++ ++

possibilidade de promover o uso racional da água

++

Garantir uma melhor gestão da floresta concelhia e o aproveitamento pleno do seu 

potencial

promover a criação e reforço de movimentos associativos , e a sensibilização para uma 

correta gestão da floresta

++ ++

Promover o reforço da sensibilização para a proteção  e valorização do património na 

promoção da identidade concelhia

++

garantir um processo de planeamento mais célere e eficaz

++

maior transparência associada ao novos canais de comunicação desenvolvidos reforço da importância e uma cidadania ativa

++ ++FC
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