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1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 

Sendo assumido que o ordenamento do território se constitui essencialmente enquanto competência da Administração 

Pública, a sua implementação deverá sustentar a prossecução dos fins que se encontram consagrados na Lei de Bases 

Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo, de entre eles se salientando os seguintes: 

1. Valorização das potencialidades do solo, salvaguardando a sua qualidade e a realização das suas funções ambientais, 

económicas, sociais e culturais, enquanto suporte físico e de enquadramento cultural para as pessoas e suas atividades, 

fonte de matérias-primas e de produção de biomassa, reservatório de carbono e reserva de biodiversidade;  

2. Garantia de um desenvolvimento sustentável, a competitividade económica territorial, a criação de emprego e a 

organização eficiente do mercado fundiário, tendo por objetivo evitar a especulação imobiliária e as práticas lesivas do 

interesse coletivo; 

3. Reforço da coesão nacional, organizando o território de forma a assegurar a contenção da expansão urbana e a 

ocorrência de edificação dispersa, corrigindo as assimetrias regionais, nomeadamente dos territórios de baixa densidade, 

assegurando a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às infraestruturas, equipamentos, serviços e funções 

urbanas, e, em especial aos equipamentos e serviços capazes de promover apoio à família, à terceira idade e à inclusão 

social; 

4. Aumento da resiliência do território aos efeitos resultantes da ocorrência de fenómenos climáticos extremos, combate 

aos efeitos da erosão, minimização da emissão de gases com efeito de estufa e aumento da eficiência energética e 

carbónica; 

5. Evitar a contaminação dos solos, eliminando ou minorando os efeitos de substâncias poluentes, por forma a garantir a 

salvaguarda da saúde humana e do meio ambiente; 

6. Salvaguarda e valorização da identidade do território nacional, através da promoção da integração das suas 

diversidades e da qualidade de vida das populações; 

7. Racionalização, reabilitação e modernização dos centros urbanos, dos aglomerados rurais e da coerência dos sistemas 

em que estes se apresentam inseridos;  

8. Promoção da defesa, da fruição e da valorização do património natural, cultural e paisagístico; 

9. Assegurar um aproveitamento racional e eficiente dos solos, enquanto recurso natural escasso e promover a 

valorização da biodiversidade;  

10. Prevenir riscos coletivos e promover a redução dos seus efeitos nas pessoas e bens; 

11. Salvaguarda e valorização da orla costeira, das margens dos rios e das albufeiras; 

12. Dinamização das potencialidades das áreas agrícolas, florestais e silvopastoris; 

13. Regeneração do território, através da promoção da requalificação de áreas degradadas e da reconversão de áreas 

urbanas de génese ilegal; 
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14. Promoção da acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada aos edifícios, equipamentos e espaços verdes 

ou outros espaços destinados a uma utilização coletiva. 

A política de ordenamento do território e de urbanismo assenta, nos termos do que se encontra previsto no artigo 2º do 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, no sistema de gestão territorial, o qual se encontra presentemente organizado em 

quatro âmbitos: o âmbito nacional, o âmbito regional, o âmbito intermunicipal, e, por último, o âmbito municipal, sendo neste 

último âmbito que se encontrada a figura do Plano Diretor Municipal. 

O Plano Diretor Municipal, enquanto instrumento de planeamento territorial, “é o instrumento que estabelece a estratégia de 

desenvolvimento territorial municipal, a política municipal de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, o modelo 

territorial municipal, as opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva e as relações de 

interdependência com os municípios vizinhos, integrando e articulando as orientações estabelecidas pelos programas de 

âmbito nacional, regional e intermunicipal” (n.º 1 do art.º 95º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - 

RJIGT 1). 

Com a revisão do PDM de Montemor-o-Novo pretende-se promover a obtenção de um instrumento de planeamento que deixe 

de ser considerado enquanto instrumento de caráter meramente regulamentar e que possa assumir uma natureza 

estratégica ao nível do desenvolvimento socioeconómico do concelho de Montemor-o-Novo. 

A revisão do PDM não procura apenas assumir uma resposta à obrigatoriedade que se encontra subjacente à sua revisão 

num prazo de 10 anos da data da sua entrada em vigor, procurando sim sustentar a elaboração de um instrumento de 

gestão capaz de se adaptar às recentes dinâmicas e alterações do quadro de referência do concelho de Montemor-o-

Novo, não apenas a uma escala subregional ou regional, mas também a nível nacional, designadamente em matéria de 

acessibilidades, assim como no quadro da estrutura económica e da base económica regional. 

A revisão que se pretende ver operada assume igualmente a articulação e a integração de alguns instrumentos de gestão 

territorial de génese mais recente, e cuja elaboração apenas foi concretizada em momento posterior à entrada em vigor do 

PDM, tais como o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)2 e o Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Alentejo (PROT-Alentejo), não sendo omitida a necessidade de articulação com as 

alterações legislativas ocorridas no quadro do ordenamento do território, assumindo-se assim, como fim último da revisão do 

PDM, o reforço da sua operacionalização e uma mais eficaz gestão do território ao longo do período previsto para a sua 

vigência. 

Observados estes pressupostos, e tida em consideração a necessidade de articulação do PDM com outros instrumentos de 

gestão territorial, apresenta-se ao longo do presente documento um enquadramento que sustenta o relacionamento entre o 

território concelhio e a região envolvente, sendo o mesmo complementado com uma análise que formaliza uma síntese de 

enquadramento dos principais documentos nos quais se encontram expressos quadros referenciais orientadores das políticas 

nacionais e regionais, mas que apresentam fortes implicações nas dinâmicas e nas expetativas locais. 

                                                           
1 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 
2 Encontra-se presentemente em curso a alteração ao PNPOT, cujo período de discussão pública decorreu entre 30 de abril e 15 de junho de 2018. 
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2. ENQUADRAMENTO E CONTEÚDO 
 

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 76º (Elaboração) do RJIGT, “a elaboração de planos municipais obriga a identificar 

e a ponderar os programas, os planos e os projetos, com incidência na área em causa, considerando os que já existam e os 

que se encontrem em preparação, por forma a assegurar as necessárias compatibilizações”. 

Assumido este pressuposto, deverá a revisão do Plano Diretor Municipal de Montemor-o-Novo considerar e ponderar as 

implicações decorrentes de alguns instrumentos de planeamento que, de acordo com o sistema de gestão territorial que 

se encontra definido no RJIGT, se apresentam enquadrados num quadro de interação ação coordenada e assente em quatro 

âmbitos distintos: o âmbito nacional, o âmbito regional, o âmbito intermunicipal e o âmbito municipal. 

De entre este conjunto de instrumentos de gestão territorial que se enquadram nos âmbitos suprarreferidos e que observam 

incidência sobre a realidade territorial em estudo, designadamente a área de abrangência geográfica do concelho de 

Montemor-o-Novo, afiguram-se merecedores de uma referência particular os instrumentos seguidamente elencados: 

1. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território - PNPOT; 

2. Estratégia para o Turismo 2027 (ET2027); 

3. Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo – PROT-Alentejo. 

Serão ainda de considerar, no presente contexto, os seguintes planos setoriais / especiais: 

1. Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo; 

2. Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5); 

3. Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6); 

4. Plano Setorial da Rede Natura 2000 - PSRN 2000; 

5. Plano Rodoviário Nacional 2000 - PRN 2000; 

6. Plano de Ordenamento da Albufeira do Pego do Altar.  

Para além dos planos e programas supra mencionados, serão igualmente considerados enquanto instrumentos de gestão 

territorial com os quais o quadro de referência estratégico se deverá articular, os seguintes instrumentos de gestão territorial 

de âmbito municipal: 

1. Plano Municipal de Defesa da Florestal Contra Incêndios - PMDFCI; 

2. Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil; 

3. Plano de Urbanização da Cidade de Montemor-o-Novo; 

4. Plano de Urbanização de Lavre; 

5. Plano de Urbanização de Silveiras; 

6. Plano de Pormenor do Ciborro; 
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7. Plano de Pormenor do Escoural; 

8. Plano de Pormenor das Pequenas Oficinas; 

9. Plano de Pormenor da Zona Industrial da Adua; 

10. Plano de Pormenor de Intervenção no Espaço Rural no Local da Rebola; 

11. Plano de Pormenor de Intervenção no Espaço Rural do Sítio de Monfurado. 

A definição da política municipal de gestão territorial apresenta-se assim definida em conformidade com as linhas de 

orientação estabelecidas no âmbito do PNPOT e pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, devendo os 

planos de âmbito intermunicipal e municipal, e neste caso concreto o Plano Diretor Municipal, observar e desenvolver o 

quadro estratégico que se encontra definido no PROT-Alentejo, assim como a programação e a concretização das 

políticas que observem incidência territorial e que como tal se apresentem assumidas pelos programas territoriais de 

âmbito nacional e regional, conforme disposto no artigo 27º do RJIGT. 

Neste contexto, e tendo por base os instrumentos de gestão territorial que se encontram vigentes na área de abrangência 

geográfica do concelho de Montemor-o-Novo, desenvolve-se seguidamente uma abordagem sumária em torno destes 

mesmos instrumentos de gestão, procurando-se assim orientar uma síntese de enquadramento do PDM com os principais 

documentos, que expressam quadros referenciais orientadores das políticas de âmbito nacional e regional mas que 

apresentam fortes implicações nas dinâmicas e nas expetativas locais. 

Complementarmente, procura-se igualmente sustentar uma análise formal, ainda que sumária, em torno dos planos de 

âmbito municipal presentemente em vigor no concelho de Montemor-o-Novo, no sentido de aferir sobre a pertinência da 

continuidade da sua eficácia legal, tendo em consideração os pressupostos que orientaram a elaboração destes 

instrumentos de gestão territorial, a atual conjuntura socioeconómica, bem como o atual quadro legal que se encontra 

presentemente estabelecido em matéria de ordenamento do território.  

Tendo por base o suprarreferido, apresenta-se a longo dos capítulos seguintes o enquadramento territorial do concelho 

com a região em que se enquadra, desenvolvendo-se igualmente uma abordagem referente ao enquadramento estratégico 

e relação do Plano Diretor Municipal de Montemor-o-Novo com alguns instrumentos de gestão territorial cujas 

orientações importa considerar e ser devidamente equacionadas no âmbito do processo técnico de revisão do Plano. 
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3. ENQUADRAMENTO REGIONAL 
 

Em termos administrativos, o concelho de Montemor-o-Novo localiza-se no distrito de Évora e enquadra-se na NUT II – 

Alentejo e na NUT III - Alentejo Central, em conjunto com os concelhos de Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Mora, 

Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vila Viçosa (vd. Desenho III.1 – 

Planta de Enquadramento Regional). 

O concelho encontra-se delimitado a norte pelo município de Coruche, a leste por Arraiolos e Évora, a oeste por Montijo e 

Vendas Novas e a sul por Alcácer do Sal e Viana do Alentejo, integrando conjuntamente com os municípios suprarreferidos 

a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC). 

 

 

 

Figura 1 - Enquadramento administrativo do concelho de Montemor-o-Novo nas NUT II e III 

Fonte: Direção Geral do Território - DGT - CAOP 2015 (adaptado) 

Em termos demográficos, Montemor-o-Novo é o segundo concelho com maior número de habitantes do Alentejo Central, 

registando em 2011 uma população total de 17437 habitantes, traduzindo-se este registo numa densidade populacional 
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de 14,14 hab/km2. A densidade populacional registada para o concelho assume um valor pouco expressivo, que resultará de 

forma inequívoca da sua extensa área de abrangência territorial (1232,97 Km2). 

Quadro 1 - Densidade populacional do concelho de Montemor-o-Novo e dos concelhos da NUT III - Alentejo Central 

Unidade geográfica Área (km2) População (2011) 
Densidade 

populacional 
(hab/km2) 

Portugal Continental 89102,14 10047621 112,77 

Alentejo 31604,90 757302 23,96 

Alentejo Central 7393,46 166726 22,55 

Alandroal 542,68 5843 10,77 

Arraiolos 683,75 7363 10,77 

Borba 145,19 7333 50,51 

Estremoz 513,80 14318 27,87 

Évora 1307,08 56596 43,30 

Montemor-o-Novo 1232,97 17437 14,14 

Mora 443,95 4978 11,21 

Mourão 278,63 2663 9,56 

Portel 601,01 6428 10,70 

Redondo 369,51 7031 19,03 

Reguengos de Monsaraz 464,00 10828 23,34 

Vendas Novas 222,39 11846 53,27 

Viana do Alentejo 393,67 5743 14,59 

Vila Viçosa 194,86 8319 42,69 

Fonte: www.dgterritorio.pt - CAOP 2015 e INE, Censos 2011 

De acordo com a Reorganização Administrativa Territorial Autárquica expressa na Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, o 

concelho de Montemor-o-Novo é constituído por 7 freguesias: Cabrela, Ciborro, União de Freguesias de Cortiçadas de 

Lavre e Lavre, Foros de Vale de Figueira, União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e 

Silveiras, Santiago do Escoural e São Cristóvão, verificando-se que a maioria da população reside na freguesia onde se 

localiza a sede de concelho. 

Quadro 2 - Áreas e população das freguesias do concelho de Montemor-o-Novo 

Freguesia Área (km2) 
População 

(2011) 
Cabrela 192,26 649 

Ciborro 55,49 714 

União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre 213,70 1561 

Foros de Vale de Figueira 67,40 1070 

União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras 419,49 11568 

São Cristóvão 145,92 540 

Santiago do Escoural 138,70 1335 

Concelho  1232,97 17437 

Fonte: www.dgterritorio.pt - CAOP 2015 

Em termos locativos, Montemor-o-Novo apresenta uma localização geográfica privilegiada, constituindo-se como um 

território de charneira entre a Orla Litoral e o Alentejo Interior, posicionando-se entre o Norte e o Sul do território nacional. 

O concelho de Montemor-o-Novo é atravessado por um conjunto de infraestruturas rodoviárias que se cruzam na cidade de 

Montemor-o-Novo, conferindo-lhe uma boa acessibilidade regional e nacional. Esta rede viária promove uma relação de 
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proximidade do concelho com os polos urbanos de Lisboa, Setúbal, Évora e Santarém, bem como aos principais centros 

portuários (Porto de Lisboa (120 Km); Porto de Setúbal (70 Km) e Porto de Sines (142 Km). 

 
Figura 2 - Enquadramento do concelho na Região  

Fonte: CAOP 2015; Infraestruturas de Portugal  

Inserindo-se no corredor Lisboa - Évora - Elvas/Badajoz e no Arco Metropolitano de Lisboa, o concelho poderá vir a 

revelar-se atrativo, quer numa perspetiva locativa, quer de relação e participação no sistema económico e de desenvolvimento 

da região. 

O modelo territorial do PROT-Alentejo, e em particular a definição do Sistema Urbano e de Suporte à Coesão Territorial, vem 

reforçar a importância deste Corredor e a definição da cidade de Montemor-o-Novo como um Centro Urbano Estruturante. 



 

 

 

  ENQUADRAMENTO REGIONAL E 
SISTEMA DE PLANEAMENTO - 8 VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

 

 
Figura 3 - Enquadramento no Sistema Urbano e Suporte à Coesão Territorial (PROT Alentejo 

Fonte: PROT Alentejo  

O concelho insere-se ainda no subsistema urbano do Alentejo Central e está associado ao corredor urbano-logístico 

desenhado por Lisboa, Vendas Novas, Montemor-o-Novo, Évora, Estremoz, Elvas e Badajoz, sendo servido por uma 

infraestrutura de nível nacional/europeu, o IP7/A6, que estabelece a principal ligação rodoviária ao longo do corredor central 

Lisboa-Badajoz. 

Para além deste itinerário principal, o concelho de Montemor-o-Novo encontra-se igualmente servido por outras vias que 

integram a Rede Rodoviária Nacional e que sustentam algumas ligações inter e intraconcelhias, designadamente a ER2, 

a EN4, a EN114, a EN253, a EN370, a EN380 e a EN 253-2, encontrando-se previsto no PRN2000 a construção do IC10 

que assegurará a ligação entre Santarém (IP1), Almeirim, Coruche e Montemor-o-Novo (IP7). 

Complementarmente ao sistema rodoviário, está presente no concelho o sistema ferroviário, ainda que o seu papel em matéria 

de criação e reforço das acessibilidades se possa considerar algo limitado, devido à localização periférica e distância da única 

estação em funcionamento relativamente aos principais centros urbanos do concelho.  

A articulação do concelho com o sistema ferroviário nacional é assegurada através da estação de Casa Branca, que se 

localiza no quadrante sudeste do concelho, na confluência da Linha do Alentejo e da Linha de Évora. A Linha do Alentejo 

estabelece a ligação entre o Barreiro e Beja, enquanto a Linha de Évora assegura unicamente a ligação entre a estação de 

Casa Branca e a cidade de Évora. 
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Figura 4 - Rede Rodoviária e Ferroviária  

Fonte: Infraestruturas de Portugal; CAOP 2015 (adaptado) 
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4. ENQUADRAMENTO COM 
OUTROS INSTRUMENTOS DE 
GESTÃO TERRITORIAL 

 

 

4.1. PROGRAMA NACIONAL DA 
POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO 

 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) é um instrumento de desenvolvimento 

territorial de natureza estratégica e de âmbito nacional, aprovado através da Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro3. 

Considerado o instrumento de topo do sistema de gestão territorial nacional, define objetivos e opções estratégicas de 

desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de organização do território nacional, sendo o quadro de referência para os 

demais programas e planos territoriais. 

O PNPOT identifica um conjunto de problemas que Portugal enfrenta no domínio do ordenamento do território e para os quais 

deverão ser dadas respostas no horizonte temporal de 2025. Estas questões foram agrupadas por diversas áreas de ação, 

entre elas se incluindo os recursos naturais e gestão de riscos; desenvolvimento urbano e rural; transportes, energia e 

alterações climáticas; competitividade dos territórios; infraestruturas e serviços coletivos; cultura cívica, planeamento e gestão 

territorial. 

O PNPOT apresenta a visão estratégica e o modelo territorial enquanto elementos de referência para a elaboração, 

alteração ou revisão dos instrumentos de gestão territorial e reafirma o caráter estratégico do PDM, conferindo-lhe um estatuto 

de instrumento privilegiado na operacionalização e coordenação de várias políticas de âmbito municipal, regional, ou mesmo 

nacional. 

O PNPOT define um conjunto de objetivos estratégicos para Portugal, constituindo estes o quadro referencial de 

compromissos das políticas com incidência territorial 4, designadamente: 

1. “Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo 

sustentável os recursos energéticos e geológicos, e monitorizar, prevenir e minimizar os riscos”; 

2. “Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu, atlântico e global”; 

3. “Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas de suporte à integração e à coesão 

territoriais”; 

4. “Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos e a universalidade no 

acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social”; 

5 “Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua crescente utilização 

pelos cidadãos, empresas e administração pública”; 

                                                           
3 Retificado através das Declarações de Retificação n.º 80-A/2007 e 103-A/2007, datadas de 7 de setembro e 2 de novembro. 
4 Conforme disposto no n.º 2 do artigo 5º da Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro. 
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6. “Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, ativa e responsável dos 

cidadãos e das instituições”.  

Embora, nos seus traços gerais a componente estratégia do PNPOT 2007 tenha sido até agora o referencial de todo o sistema 

de planeamento territorial, tendo suportado, também, a programação do ciclo de fundos comunitários em curso, a evolução 

socioeconómica da última década, as consequências territoriais da crise económica e financeira, os fatores críticos de 

mudança perspetivados, a desatualização do programa de ação e as alterações do quadro legal e do sistema de gestão 

territorial levam a que este Programa mereça uma atualização da sua base estratégica a que junta a necessidade de revisão 

geral da sua componente programática, identificada na decisão da sua alteração. 

Em agosto de 2016, foi decidida a alteração do PNPOT com o objetivo último de definição de um novo programa de ação e 

de operacionalizar um modelo de gestão, acompanhamento e monitorização, tendo em consideração: os resultados da 

avaliação da execução do Programa em vigor; as orientações da Estratégia Cidades Sustentáveis 2020; a crescente 

importância da dimensão territorial das políticas públicas; a necessidade de dar enquadramento territorial à programação 

estratégica e operacional do ciclo de fundos comunitários pós 2020; os objetivos do Governo no domínio da valorização do 

território e da promoção da coesão territorial incluindo a consideração das diversidades territoriais e a aposta no 

desenvolvimento do interior; bem como os objetivos de desenvolvimento sustentável, os compromissos do acordo de Paris 

em matéria de alterações climáticas e os desígnios do Programa Nacional de Reformas. 

A alteração do PNPOT tem como objetivos a elaboração do novo programa de ação para o horizonte 2030, no contexto de 

uma estratégia de organização e desenvolvimento territorial de mais longo prazo suportada por uma visão para o futuro do 

país e, também, o estabelecimento de um sistema de operacionalização, monitorização e avaliação capaz de dinamizar a 

concretização das orientações, diretrizes e medidas de politica e de promover o PNPOT como referencial estratégico da 

territorialização das políticas públicas e da programação de investimentos territoriais financiados por programas nacionais e 

comunitários.”5 

Esta alteração teve em consideração cinco pressupostos, designadamente:  

 Adaptar o território para os desafios das alterações climáticas; 

 Enfrentar, com realismo, as alterações demográficas em curso; 

 Colocar o território no centro das políticas públicas; 

 Contribuir para o objetivo do Governo que visa a valorização do território; 

 Colocar o ordenamento do território ao serviço do desenvolvimento e da coesão territorial. 

Tendo presente o diagnóstico realizado, o PNPOT, identifica as principais Mudanças Críticas para o futuro do território, tendo 

por objetivo perspetivar as tendências emergentes mais relevantes e previsíveis, em quatro grandes domínios: ambiental e 

climático, sociodemográfico, tecnológico, económico e social. 

                                                           
5 PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial. 
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Quadro 3 - Mudanças Críticas  

 
Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial 

Seguindo os princípios da coesão territorial, e tendo presente o diagnóstico estratégico e a necessidade de gerir as tendências 

territoriais previsíveis identificadas, o PNPOT identifica cinco grandes Desafios Territoriais a que a política de ordenamento 

do território deverá dar resposta ao longo das próximas décadas. 

Quadro 4 - Desafios Territoriais  

 

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial 
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O Modelo Territorial estabelece um compromisso de organização territorial, reconhecendo o valor dos recursos e da 

diversidade territorial, antevendo simultaneamente a necessidade de adaptação às mudanças críticas emergentes. Deve esta 

medida traduzir os desafios territoriais enunciados e contribuir para o aumento da capacidade de resiliência dos diversos 

territórios num quadro de coesão territorial. 

O Modelo Territorial definido assumirá um importante contributo para uma maior coerência entre as políticas setoriais e as 

políticas de base territorial, sendo apoiado em cinco sistemas territoriais fundamentais - Sistema Natural; Sistema Social; 

Sistema Económico; Sistema de Conetividade; e o Sistema Urbano, resultando assim de uma abordagem multidimensional e 

prospectiva e na tradução espacial da estratégia de desenvolvimento estabelecida para o território nacional.  

Os sistemas do Modelo Territorial estabelecido pelo PNPOT asseguram uma resposta coerente e articulada aos desafios 

estabelecidos, resultando esta articulação em conformidade com o exposto no quadro seguinte. 

Quadro 5 - Articulação entre as opções de base territorial e os sistemas do modelo territorial 

 
Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial  

O modelo territorial apresenta-se estruturado nos sistemas identificados que assumem expressão gráfica nas figuras do anexo 

I (Sistemas Territoriais do PNPOT).  

Evidenciam-se seguidamente alguns dos fatores identitários em matéria de ordenamento do território presentes no concelho 

de Montemor-o-Novo, estabelecendo desta forma a sua articulação com o modelo territorial formalizado pelo PNPOT. 
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Quadro 6 - Fatores identitários do concelho de Montemor e sua relação com os sistemas territoriais do PNPOT 

Sistema natural Fatores identitários 

Sistemas Aquíferos Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba (Setores de Montemor-o-Novo, Escoural e de Cuba) 

Albufeiras de águas públicas Albufeiras dos Minutos e Freixeirinha 

Rede Hidrográfica  

Integrada nas bacias hidrográficas do Tejo e do Sado, a rede hidrográfica do concelho é relativamente 
densa, sobressaindo na zona norte, a ribeira das Barrosas, a ribeira de Lavre e o rio Almansor, e na zona 
sul, as ribeiras da Marateca, de São Romão, São Martinho, Remourinho ou de Cristóvão, ribeira da Prata 
e ribeira Ribeirinha 

Áreas Protegidas e Rede Natura Sítios de Interesse Comunitário de Cabrela e Monfurado 

Sistemas agroflorestais de sobreiro e 
azinheira 

Marcam presença um pouco por todo o território, assumindo uma expressão territorial superior a 50% da 
área concelhia 

Vegetação arbórea com interesse para a 
conservação  

Vegetação arbórea integrada nos habitats identificados nas áreas integradas na Rede Natura, em 
particular a que se encontra associada aos habitats prioritários 

Sistema social Fatores identitários 

Perfis de vulnerabilidade social Envelhecimento, fragilidades e dependência, sobretudo nas freguesias mais rurais 

População com 75 ou mais anos, 
desempregados e outros grupos 
vulneráveis 

O concelho tem um índice de envelhecimento (238,8) (Censos 2011) manifestamente superior ao da 
região do Alentejo e do País 

Níveis de acessibilidade aos serviços de 
interesse geral 

É na cidade que se concentram grande parte dos equipamentos de utilização coletiva e serviços de 
interesse geral, pelo que a acessibilidade vai diminuindo em função da distância à cidade 

Projeção de perda demográfica para 2030 Apesar de um cenário otimista, a estimativa de perda demográfica para o horizonte 2030 é superior a 15% 

Sistema económico Fatores identitários 

Perfis Económicos 
Perfil económico fortemente caracterizado pelo comércio e serviços sobretudo localizados na sede de 
concelho e área de influência direta. Na restante área do território caracteriza-se pelas atividade agrícolas 
e pecuária. 

Principais Nós e Redes de Conhecimento e 
Inovação 

Forte relação de proximidade de Montemor-o-Novo a Évora (Universidade de Évora) 

Infraestruturas Económicas 
Forte relação de proximidade da Zona Industrial da Adua ao principal corredor rodoviário de 
atravessamento do concelho (IP7/A6) 

Redes e Infraestruturas 

Concelho é atualmente servido pelas Linhas do Alentejo e de Évora, estando integrado no corredor 
ferroviário que assegurará futuramente uma ligação mais direta entre o Porto de Sines (e os de Setúbal e 
Lisboa) a Badajoz.  

Em termos rodoviários, destaca-se o eixo estruturante (IP7/A6), principal eixo rodoviário de ligação entre 
a área metropolitana de Lisboa e Espanha, sustentando o importante eixo Lisboa - Madrid. 

Sistema de conetividade Fatores identitários 

Redes e infraestruturas 
Os corredores rodoviários e ferroviários estruturantes e que promovem as ligações internacionais 
assentam sobretudo no traçado do IP7/A6 e na execução futura da alteração da ligação ferroviária entre 
o Porto de Sines e Espanha 

Conetividade Ecológica 
A conetividade ecológica é assegurada essencialmente pela rede hidrográfica e áreas de Sítios de 
Importância Comunitária de Cabrela e Monfurado 

Sistema urbano Fatores identitários 

Tipologia de Centros Urbanos 
De acordo com o PNPOT, a cidade de Montemor-o-Novo é classificada como “Outros Centros Urbanos”. 
Integrada no principal corredor rodoviário de ligação entre Lisboa e Madrid, Montemor-o-Novo beneficia 
da acessibilidade e mobilidade assente neste eixo rodoviário estruturante.  

Tipologia de Subsistemas Territoriais 
Montemor-o-Novo apresenta-se integrado num subsistema territorial a consolidar que articula os 
relacionamentos de proximidade entre os centros urbanos regionais de Évora, Elvas e Marvão 

Redes Nacionais e Internacionais 
Os corredores rodoviários e ferroviários estruturantes e que promovem as ligações internacionais 
assentam sobretudo no traçado do IP7/A6 e na execução futura da alteração da ligação ferroviária entre 
o Porto de Sines e Espanha 

Adicionalmente, o PNPOT identifica as vulnerabilidades críticas, sustentando a relevância de um conhecimento rigoroso dos 

problemas, da prevenção e mitigação das vulnerabilidades existentes e do exercício de planeamento para sustentabilidade 

territorial e para uma maior eficácia na aplicação e utilização dos investimentos públicos. 

A identificação destas vulnerabilidades a partir de uma abordagem macro tem por objetivo o fomento do detalhe do 

mapeamento dos perigos e a necessidade de aprofundar o seu conhecimento, no âmbito dos planos territoriais e, no caso 
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particular, do Plano Diretor Municipal, enfatizando no caso de Montemor-o-Novo a elevada suscetibilidade do concelho à 

ocorrência de seca. 

Importa assimilar que o território apresenta vulnerabilidades diversas e que as necessidades de adaptação variam em função 

das áreas e circunstâncias em presença. A redução das vulnerabilidades e o incentivo à adaptação apresenta custos sociais 

e económicos, mas traz, também, oportunidades de incentivo e promoção de novos modelos de ordenamento do território e 

de desenvolvimento territorial que permitem obter ganhos para os objetivos de sustentabilidade, nomeadamente através da 

valorização de soluções de base natural, da valoração e da valorização dos serviços dos ecossistemas e, em geral, da 

valorização dos territórios rurais e da qualificação dos territórios urbanos. 

A consideração e identificação das vulnerabilidades críticas deverão constituir uma prioridade em termos de agenda política, 

tendo em conta a dimensão, complexidade e conhecimento dos riscos de natureza diversa que constituem uma ameaça às 

populações e aos territórios. 

 

 

Figura 5 - Vulnerabilidades críticas que condicionam o Modelo Territorial do PNPOT (extrato) 

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial (versão para discussão pública) 

O Modelo Territorial é condicionado pelas Mudanças Críticas com diferentes intensidades (vd. Figura relativa aos territórios 

sob pressão), exigindo respostas territorialmente diferenciadas. No caso particular de Montemor-o-Novo importará considerar 
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as perdas demográficas (projeção de perda demográfica para 2030 superior a 15%) e a necessidade de contrariar estas 

dinâmicas através da implementação de políticas de atração de residentes temporários e novos residentes. Igualmente de 

considerar a suscetibilidade do concelho à desertificação e ainda o facto do concelho estar integrado numa área com menores 

níveis de desenvolvimento económico. 

 

 

Figura 6 - Territórios sobre pressão do PNPOT (extrato) 

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial 

O modelo territorial estabelecido deve nesta medida ser entendido como um sistema global que sustenta a articulação dos 

elementos e das opções subjacentes à configuração dos 5 sistemas territoriais supra elencados, no quadro de uma mesma 

estratégia de desenvolvimento territorial. 
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Figura 7 - Modelo Territorial do PNPOT (extrato) 

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial 

A operacionalização do PNPOT é concretizada através da Agenda para o Território, que constitui o Programa de Ação 2030 

do PNPOT. Este programa de ação, concebido na sequência do Diagnóstico e do Relatório de Estratégia, procura responder 

às opções estratégicas inerentes aos desafios territoriais, assumindo como propósito a concretização do Modelo Territorial 

estabelecido.  

No âmbito desta Agenda são assumidos 10 compromissos para o território, que traduzem as ideias fortes das apostas de 

política pública para a valorização do território e para o reforço da consideração das abordagens territoriais. 
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Quadro 7 - Compromissos para o território 

Compromissos para o Território  

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 capacitação, conhecimento e inovação 

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 nos IGT a eficiência territorial pela concentração da habitação e das atividades, pela reabilitação e 
regeneração urbanas, pela mobilidade sustentável, economia circular e de partilha de consumos de proximidade 

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Programa de Ação (adaptado) 

No âmbito do Programa de Ação do PNPOT, os 10 compromissos para o território são articulados e operacionalizados no 

quadro de 5 Domínios de Intervenção, designadamente: 

 

 
Figura 8 - Relação entre os Compromissos para o Território e os Domínios de Intervenção  

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Programa de Ação 
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Os 5 Domínios de Intervenção enquadram as medidas de política estabelecidas, sendo que cada uma tem uma designação 

(propósito de ação) e enquadra-se nos Desafios Territoriais que se encontram explicitados na Estratégia. 

No quadro seguinte identificam-se estas medidas por domínio de intervenção e define-se o papel da Câmara Municipal 

enquanto entidade responsável ou como entidade parceira na sua operacionalização. 

Quadro 8 - Medidas de Política por Domínio de Intervenção e responsabilidade de concretização da Câmara Municipal 

Domínios de 
Intervenção 

Medidas de Política 
Entidade 
Principal 

Entidade  
Parceira 

 

1.1. Gerir o recurso água num clima em mudança   

1.2. Valorizar o recurso solo e combater o seu desperdício   

1.3. Afirmar a biodiversidade como um ativo territorial   

1.4. Valorizar o território através da paisagem   

1.5. Planear e gerir de forma integrada os recursos geológicos e mineiros    

1.6. Ordenar e revitalizar os territórios da floresta   

1.7. Prevenir riscos e adaptar o território às alterações climáticas   

1.8. Valorizar o litoral e aumentar a sua resiliência   

1.9. Qualificar o ambiente urbano e o espaço público   

 

2.1. Fomentar uma abordagem territorial integrada de resposta à perda demográfica   

2.2. Promover uma política de habitação integrada    

2.3. Melhorar os cuidados de saúde e reduzir as desigualdades de acesso   

2.4. Qualificar e capacitar os recursos humanos e ajustar às transformações socioeconómicas   

2.5. Melhorar a qualidade de vida da população idosa e reforçar o relacionamento intergeracional   

2.6. Promover o acesso à justiça e a proximidade aos respetivos serviços   

2.7. Promover a inclusão social, estimular a igualdade e reforçar as redes de apoio de proximidade   

2.8. Valorizar o património e as práticas culturais, criativas e artísticas   

2.9. Potenciar a inovação social e fortalecer a coesão sociocultural   

2.10. Promover a digitalização a interoperabilidade e a acessibilidade aos serviços públicos e de interesse geral   

 

3.1. Reforçar a competitividade da agricultura    

3.2. Dinamizar políticas ativas para o desenvolvimento rural   

3.3. Afirmar os ativos estratégicos turísticos nacionais   

3.4. Valorizar os ativos territoriais patrimoniais   

3.5. Dinamizar e revitalizar o comércio e os serviços   

3.6. Promover a economia do mar    

3.7. Qualificar o emprego e contrariar a precaridade do mercado de trabalho   

3.8. Desenvolver os ecossistemas de inovação de base territorial   

3.9. Preparar, antecipar e capitalizar a Revolução Industrial 4.0   

3.10. Reforçar a internacionalização e atração do investimento externo    

3.11. Organizar o território para a economia circular   

3.12. Promover a competitividade da silvicultura   

 

4.1. Otimizar as infraestruturas ambientais e de energia   

4.2. Otimizar a conetividade ecológica nacional   

4.3. Suprir carências de acessibilidade tendo em vista a equidade aos serviços e às infraestruturas 
empresariais 

  

4.4. Renovar, requalificar e adaptar as infraestruturas e os sistemas de transporte   

4.5. Promover a mobilidade metropolitana e urbana   

4.6. Digitalizar a gestão e operação dos sistemas de transporte   

4.7. Alargar as infraestruturas físicas de conexão internacional   

4.8. Ampliar a conetividade digital internacional através dos cabos submarinos   

4.9. Reforço dos serviços de banda larga e implementação de redes de nova geração 5G   

 

5.1. Promover a informação geográfica   

5.2. Ativar o conhecimento e uma nova cultura territorial   

5.3. Potenciar e qualificar a cooperação territorial   

5.4. Aprofundar a decentralização e a desconcertação e promover a cooperação e a governança multinível    

5.5. Experimentar e prototipar soluções inovadoras    

5.6. Reforçar as abordagens integradas de base territorial   

5.7. Fomentar a cooperação intraurbana para uma cidade sustentável e inteligente   

5.8. Fortalecer as articulações rurais-urbanas    

5.9. Dinamizar as articulações interurbanas e os subsistemas territoriais   

5.10. Aprofundar a cooperação transfronteiriça   

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Programa de Ação (adaptado) 
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Tendo em conta os domínios de intervenção e as medidas de política definidas, apresenta-se o enquadramento com a revisão 

do PDM, procurando desta forma contribuir para a operacionalização do PNPOT à escala municipal. 

Quadro 9 - Enquadramento da revisão do PDM com a operacionalização do PNPOT  

Medidas de 
Política 

Objetivos operacionais a alcançar com a revisão do PDM 
Efeitos diretos esperados 

com a revisão do PDM  
Efeitos indiretos esperados 

com a revisão do PDM 

1.1. Gerir o recurso 
água num clima em 
mudança 

1. Assegurar que o planeamento da ocupação e usos do solo e a 
gestão das atividades do território consideram as 
disponibilidades hídricas presentes 

2. Garantir que, em áreas estratégicas para a recarga de 
aquíferos, os usos são planeados e adaptados à natureza desses 
territórios, nomeadamente assegurando a sua permeabilidade e 
capacidade de infiltração 

3. Contribuir decisivamente para a redução e eliminação das 
pressões pontuais e difusas sobre os recursos hídricos para 
atingir e manter o bom estado das massas de água, incluindo as 
perdas de água nos sistemas 

4. Aumentar a resiliência dos territórios e viabilização das 
funções de produção (agricultura, florestas e ecossistemas 
associados) num quadro de adaptação às alterações climáticas, 
garantindo a sustentabilidade hídrica e de uso do solo, em 
particular, em áreas suscetíveis a processos de desertificação 

5. Generalizar o uso eficiente do recurso água em todo o 
território e setores económicos e criar condições para recurso à 
reutilização de águas residuais tratadas sempre que adequado 

6. Promover a sustentabilidade económica da gestão da água, 
considerando a aplicação do princípio do utilizador pagador; 

7. Melhorar a conetividade territorial com base nas áreas 
associadas aos recursos hídricos: 

8. Aumentar a resiliência a inundações em áreas urbanas e 
rurais e conter a ocupação edificada nas áreas de maior 
suscetibilidade à inundação; 

9. Valorizar os territórios com presença de lagos, lagoas, rios, 
ribeiras, albufeiras e águas/estâncias termais, num quadro de 
reconhecimento de prestação de serviços ambientais e de 
relevância para as atividades económicas 

• Usos e funções do território 
compatíveis com as 
disponibilidades hídricas 

• Salvaguarda das grandes 
reservas estratégicas de água 
superficial e subterrânea 
garantindo igualmente o bom 
estado das massas de água 

• Permeabilidade de áreas 
estratégicas para a recarga de 
aquíferos e redução da 
contaminação de águas 
subterrâneas 

• Incremento de atividade 
florestal ambientalmente 
sustentável em territórios 
estratégicos para o ciclo da água 

• Valorização dos serviços 
prestados pelos ecossistemas 
associados a massas de água 
interiores e de transição 

• Contenção da ocupação 
edificada em zonas de 
inundação 

• Eficiência hídrica dos 
regadios com base no Programa 
Nacional de Regadio, 
incrementando o uso eficiente da 
água, na utilização das áreas já 
infraestruturadas ou a 
infraestruturar 

 

1.2. Valorizar o 
recurso solo e 
combater o seu 
desperdício 

1. Preservar os solos de elevado valor, contrariar e inverter as 
situações de degradação. 

2. Travar a artificialização do solo. 

3. Promover a utilização agrícola, florestal e silvo pastoril do 
solo, incrementando a sua capacidade de produção sustentável, 
enquanto fator de atratividade e competitividade do território. 

4. Aumentar a capacidade de sumidouro de carbono 

5. Incrementar a regeneração de áreas urbanas obsoletas, a 
reabilitação do edificado e do espaço público com valor 
patrimonial e a reutilização de espaços edificados para novos 
fins. 

6. Recuperar passivos ambientais, nomeadamente em antigas 
áreas industriais ou mineiras, visando o seu reaproveitamento 
ou renaturalização e mitigando os seus efeitos sobre o ambiente. 

7. Travar a fragmentação da propriedade especialmente em 
territórios onde predomina a reduzida dimensão. 

8. Implementação faseada de um sistema de informação 
cadastral para colmatar défices de conhecimento da propriedade 
imobiliária. 

9. Garantir a monitorização do solo. 

10. Sensibilizar e informar os decisores e público em geral para o 
valor do solo e as boas práticas para a sua conservação e 
valorização. 

• Estabilização do grau de 
artificialização do solo 

• Incremento da atividade 
agrícola e florestal 
ambientalmente sustentável e 
geradora de emprego 

• Salvaguarda dos solos de 
elevado valor e/ou suscetíveis à 
desertificação 

• Redução das áreas 
expetantes para a urbanização 
e edificação 

• Incremento da regeneração e 
reabilitação urbanas 

• Incremento do conhecimento 
sobre os limites da propriedade e 
dos seus proprietários 

 

1.3. Afirmar a 
biodiversidade 
como um ativo 
territorial 

1. Contribuir para a afirmação territorial da Rede Fundamental 
de Conservação da Natureza; 

2. Valorizar e reforçar a identidade dos territórios das áreas da 
rede nacional de áreas protegidas afirmando-se como territórios 

• Afirmação da Rede Nacional de 
Áreas Protegidas como 
territórios atrativos e 
demonstrativos de boas 
práticas de gestão ativa sobre 

• Integração dos ecossistemas 
e serviços dos ecossistemas 
nos instrumentos de 
planeamento e gestão 
territorial 
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Medidas de 
Política 

Objetivos operacionais a alcançar com a revisão do PDM 
Efeitos diretos esperados 

com a revisão do PDM  
Efeitos indiretos esperados 

com a revisão do PDM 

atrativos e demonstrativos das boas práticas de gestão ativa sobre 
ecossistemas, espécies e habitats; 

3. Identificar e reduzir as pressões e ameaças específicas 
sobre os valores naturais, tendo em vista prevenir e travar e 
quando possível, reduzindo a deterioração do seu estado de 
conservação dos valores naturais; 

4. Aumentar a consciência coletiva sobre a importância dos 
serviços prestados pelos ecossistemas e promover a sua 
contabilidade e integração nas cadeias de valor económico; 

5. Criar condições legais e fiscais para diferenciar positivamente 
os territórios que investem e asseguram a preservação dos 
seus recursos em prol do bem de todos e do desenvolvimento 
socioeconómico geral; 

ecossistemas, espécies e 
habitats 

• Reconhecimento da relevância 
dos serviços prestados pelos 
ecossistemas enquanto fator de 
diferenciação positiva dos 
territórios 

• Diminuição da perda de 
biodiversidade e incremento do 
conhecimento e da avaliação do 
seu estado de conservação 

1.4. Valorizar o 
território através da 
paisagem 

1. Proteger e valorizar o património natural, cultural, 
arquitetónico e paisagístico. 

2. Integrar as preocupações de salvaguarda e valorização 
da paisagem nos instrumentos de gestão do território e de 
avaliação ambiental e nas práticas de gestão urbanística, bem 
como nos instrumentos de política setorial em particular 
agrícola, florestal e de infraestruturas. 

4. Promover a recuperação e a diversidade paisagística, a 
reutilização e a reabilitação do património edificado 
abandonado ou degradado. 

5. Promover a paisagem como recurso para a geração de 
emprego, promoção do turismo e da economia em geral. 

6. Valorizar o património natural e cultural e a arquitetura 
e a paisagem no âmbito de estratégias de internacionalização 
da economia portuguesa e de projeção de territórios regionais 
e locais. 

• Valorização dos sistemas 
agroflorestais de sobreiro e 
azinho promotores da 
multifuncionalidade e demais 
florestação arbórea de 
interesse para a conservação 
da natureza 

• Aumento da identidade 
cultural nacional regional e 
local 

• Qualificação da paisagem 
urbana e periurbana pelo 
aproveitamento e/ou 
reconversão dos espaços 
abandonados e desqualificados 

• Reabilitação do património 
cultural e arquitetónico em 
espaço urbano e rural 

• Aumento do conhecimento e 
da cultura paisagística e 
territorial 

 

1.6. Ordenar e 
revitalizar os 
territórios da 
floresta 

1. Aplicar modelos de ordenamento e gestão territorial que 
se coordenem com o ordenamento florestal, preconizado 
nos Programas Florestais de Ordenamento Florestal, com a 
gestão agrícola e agrossilvopastoril e que articulem de 
forma consistente as opções de ordenamento com os 
instrumentos de defesa contra incêndios. 

2. Promover o robustecimento de redes de centralidades 
urbanas de apoio e de parcerias-urbano-rurais, contendo a 
dispersão do edificado e criando condições de atratividade 
para residentes. 

3. Robustecer as economias locais, promovendo a 
produção florestal sustentável, e as produções agrícolas 
e pecuárias extensivas, criando novas economias ligadas à 
gestão do território, à paisagem, aos serviços dos 
ecossistemas e ao turismo, à recreação e ao lazer e tendo em 
conta o papel de sumidouro da floresta. 

4. Criar mecanismos de incentivo e financiamento 
ajustados às exigências da renovação da floresta com 
espécie mais valorizadas do ponto de vista económico e 
ambiental, e modelos de gestão mais resilientes ao fogo, num 
quadro das organizações de produtores florestais 

5. Reduzir o risco e o impacto dos incêndios rurais, através 
da revitalização das atividades e da instalação de faixas de 
gestão de combustíveis, do fomento da pastorícia e do fogo 
prescrito, e de soluções de descontinuidade e enriquecimento 
da diversidade estrutural da paisagem e aumentar o número 
de aglomerados adaptadas ao regime de fogo por via de 
utilizações produtivas dos espaços envolventes. 

• Incremento da 
multifuncionalidade e da 
diversidade de espécies 
florestais 

• Aumento da resiliência do 
território aos incêndios 
rurais 

• Incremento do número de 
aglomerados populacionais 
adaptados aos riscos 

• Redução do número de 
ignições de incêndios rurais 

• Redução das áreas 
abandonadas sem utilização 
produtiva 

• Incremento do 
associativismo na 
exploração florestal 

• Incremento de atividades 
económicas geradoras de 
valor para as economias locais 
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Medidas de 
Política 

Objetivos operacionais a alcançar com a revisão do PDM 
Efeitos diretos esperados 

com a revisão do PDM  
Efeitos indiretos esperados 

com a revisão do PDM 

1.7. Prevenir riscos 
e adaptar o 
território às 
alterações 
climáticas 

2. Produzir e atualizar cartografia para a prevenção e 
redução de riscos, em função das vulnerabilidades dos 
territórios, considerando, quando pertinente, a cenarização 
climática. 

6. Promover ações de prevenção e redução de riscos e de 
adaptação dos territórios às alterações climáticas, 
privilegiando as soluções participadas e de base natural como 
as mais adequadas. 

7. Implementar a Estratégia Nacional para a Adaptação às 
Alterações Climáticas na sua vertente territorial. 

• Adaptação dos usos e 
ocupação do solo às 
vulnerabilidades territoriais 

• Melhoria da preparação das 
comunidades face aos 
perigos 

• Diminuição do risco e 
aumento da resiliência das 
comunidades 

• Integração da avaliação de 
risco e da definição das 
medidas de prevenção e 
redução dos seus efeitos nos 
processos de elaboração dos 
programas e planos 
territoriais. 

• Adaptação dos usos e 
ocupação do solo às 
vulnerabilidades territoriais 

 

1.9. Qualificar o 
ambiente urbano e 
o espaço público 

1. Aumentar a oferta de espaços públicos acessíveis, 
seguros e confortáveis para todos 

2. Melhorar o conforto bioclimático dos espaços urbanos 

3. Melhorar a eficiência e fiabilidade energética e hídrica 
dos sistemas urbanos 

4. Conter a artificialização do solo rústico e melhorar os 
serviços de ecossistemas dos espaços urbanos 

6. Assegurar a conservação e integridade do património 
arquitetónico e urbanístico 

7. Reforçar a inclusão de pessoas com mobilidade 
reduzida ou outras incapacidades no espaço urbano. 

8. Incentivar a integração da componente cultural, estética 
e identitária na conceção e animação do espaço público. 

9. Aumentar a participação cívica no planeamento urbano. 

10. Desenvolver novas abordagens aos espaços verdes 
nas cidades, com o aumento do número de jardins verticais 
em fachadas, varandas e terraços de edifícios públicos e 
privados, e ainda o aumento do número de coberturas verdes. 

• Criação de cidades mais 
compactas e verdes 

• Aumento do conforto 
urbano com vista à proteção da 
saúde humana, da qualidade 
de vida das populações e da 
preservação dos ecossistemas 
(inclui o melhoramento da 
qualidade do ar, a diminuição 
da população exposta ao 
ruído e a conservação da 
biodiversidade) 

• Criação de espaços públicos 
mais integrados, com maior 
identidade cultural e 
ambientalmente mais 
sustentáveis, reforçando a 
inclusão de pessoas com 
mobilidade reduzida ou outras 
incapacidades 

• Aumento da área de espaço 
público e de espaços verdes 
por habitante 

• Contenção da 
artificialização do solo 
rústico 

• Aumento do conforto 
bioclimático dos espaços 
urbanos 

2.1. Fomentar uma 
abordagem 
territorial integrada 
de resposta à 
perda demográfica 

1. Promover a renovação geracional nas áreas rurais, 
através da melhoria da atratividade de novos residentes. 

2. Melhorar a qualidade de vida, através de um melhor 
acesso aos serviços, da diversificação da base económica 
e da criação de emprego. 

3. Valorizar os produtos locais, a paisagem, o património 
e a cultura dos territórios rurais numa lógica de projeção, 
geração de riqueza e diversificação inteligente. 

4. Criar sinergias em rede entre municípios e atores dos 
territórios de baixa densidade. 

6. Conceber estratégias territoriais consistentes de 
atratividade e adequadas a realidades com menores recursos 
populacionais. 

• Reforço dos 
apoios/incentivos às famílias 
e à fixação de unidades 
empresariais nas áreas rurais 
em maior declínio 

• Aumento da qualidade de 
vida e do acesso aos 
equipamentos e serviços nos 
territórios de baixa 
densidade 

• Criação de emprego e 
desenvolvimento do tecido 
empresarial nas áreas rurais 
e com bases económicas 
mais enfraquecidas 

• Valorização dos recursos 
locais, naturais e culturais 

• Aumento da atratividade 
residencial, económica, 
ambiental, cultural e de lazer 
das áreas rurais e dos 
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Medidas de 
Política 

Objetivos operacionais a alcançar com a revisão do PDM 
Efeitos diretos esperados 

com a revisão do PDM  
Efeitos indiretos esperados 

com a revisão do PDM 

territórios de baixa 
densidade 

2.2. Promover uma 
política de 
habitação integrada 

1. Dar resposta às famílias que vivem em situação de 
grave carência habitacional. 

2. Garantir o acesso à habitação aos que não têm resposta 
por via do mercado. 

3. Aumentar a reabilitação do edificado e promover a 
qualidade urbana. 

4. Promover a inclusão social e territorial e as oportunidades 
de escolha habitacional. 

5. Privilegiar o mercado de arrendamento em relação à 
aquisição de habitação. 

6. Aumentar a eficiência hídrica e energética dos 
alojamentos e as condições de habitabilidade. 

7. Adaptar os alojamentos a uma população com 
mobilidade reduzida nomeadamente face a um cenário de 
envelhecimento. 

• Concretização do direito à 
habitação condigna e a uma 
melhor qualidade de vida 

• Alargamento dos 
beneficiários da política de 
habitação e da dimensão do 
parque habitacional com 
apoio público 

• Redução da sobrecarga das 
despesas com habitação no 
regime de arrendamento 

• Aumento do peso da 
reabilitação no total de fogos 
concluídos 

 

2.3. Melhorar os 
cuidados de saúde 
e reduzir as 
desigualdades de 
acesso 

1. Coordenar o desenvolvimento e crescimento dos 
aglomerados com as principais redes de equipamentos e 
infraestruturas de saúde potenciando a acessibilidade e a 
racionalização da utilização dos mesmos. 

6. Estimular a adoção de estilos de vida saudáveis, 
diminuindo a vida sedentária e os consumos nocivos, 
sobretudo nos contextos urbanos. 

• Aumento da acessibilidade 
das pessoas aos Cuidados 
de Saúde Primários, 
melhorando a deteção precoce 
da doença e o seguimento na 
comunidade, através de 
modelos colaborativos 

• Reforço da equidade 
territorial no acesso aos 
equipamentos e serviços de 
saúde 

2.7. Promover a 
inclusão social, 
estimular a 
igualdade e 
reforçar as redes 
de apoio de 
proximidade 

2. Apoiar a inclusão social das pessoas, nomeadamente as 
mulheres, em situação de sem-abrigo e portadoras de 
deficiência ou incapacitadas, imigrantes, desempregados ou 
noutra situação de risco ou vulnerabilidade. 

4. Implementar serviços partilhados que permitam uma 
maior racionalidade de recursos e a eficácia da sua gestão. 

5. Potenciar os recursos materiais e imateriais 
(conhecimento, recursos paisagísticos, histórico-
culturais, ambientais, entre outros) como marca 
identitária dos espaços urbanos e rurais. 

• Redução dos elevados 
níveis de segregação social, 
combate às situações 
críticas de pobreza, 
especialmente a infantil, e 
reforço da inclusão dos 
cidadãos 

• Redução da segmentação 
socioespacial nos espaços 
urbanos ou nos territórios 
socialmente mais 
envelhecidos ou fortemente 
atingidos por calamidades 

• Redução dos elevados 
níveis de segregação social e 
fragmentação espacial 

• Inclusão dos cidadãos e 
combate às situações 
críticas de pobreza, 
especialmente a infantil, e à 
exclusão social em territórios 
vulneráveis, envelhecidos ou 
fortemente atingidos por 
calamidades 

• Reforço das redes de apoio 
de proximidade 

 

2.8. Valorizar o 
património e as 
práticas culturais, 
criativas e artísticas 

1. Promover a criação artística e cultural. 

2. Fazer um mapeamento dos recursos culturais, artísticos 
e criativos. 

3. Fomentar a criação, produção e difusão das artes. 

6. Promover as práticas artísticas como fator de Inclusão e 
coesão social. 

7. Organizar programas e iniciativas de envolvimento da 
população jovem para a preservação do património 
cultural e natural. 

8. Valorizar as culturas de construção tradicional. 

• Reforço de práticas 
artísticas enraizadas nas 
especificidades locais e nas 
memórias dos seus 
diferentes segmentos 
populacionais 

• Fomento da relação entre as 
comunidades/cidadãos e o 
seu património 

• Promoção de uma cultura da 
pluralidade, diversidade, 
multiculturalidade e da 
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Objetivos operacionais a alcançar com a revisão do PDM 
Efeitos diretos esperados 

com a revisão do PDM  
Efeitos indiretos esperados 

com a revisão do PDM 

9. Promover a salvaguarda dos valores culturais, 
patrimoniais culturais e paisagísticos/culturais. 

diferença do ponto de vista 
da identidade e da memória 
coletiva 

• Criação de espaços, de 
sociabilidades e de práticas 
artísticas enraizadas nas 
especificidades locais e nas 
memórias dos seus diferentes 
segmentos populacionais 

• Promoção do reforço da 
atratividade turística, criativa 
e artística de destinos 
regionais com especial 
singularidade cultural, 
artística e criativa e seu 
impacto internacional 

2.9. Potenciar a 
inovação social e 
fortalecer a coesão 
sociocultural 

2. Potenciar a implementação de projetos de cidadãos 
empreendedores, designadamente no âmbito do 
envelhecimento ativo; 

4. Reforçar e qualificar um ecossistema de 
empreendedorismo social e de inovação social assente em 
parcerias inovadoras a partir de redes colaborativas 
estabelecidas com agentes de referência; 

5. Gerar projetos sociais inovadores para reforçar a 
inclusão e a competitividade territorial dos territórios 
urbanos através de redes urbanas de inovação e 
crescimento (clusters de atividades criativas/culturais ou 
intensivas em conhecimento) e da regeneração urbana 
(edificado e espaço público); 

6. Fomentar projetos de inovação social de 
sustentabilidade e coesão em territórios de baixa 
densidade através da otimização da gestão e prestação em 
rede dos serviços coletivos (educação, saúde, cultura, sociais, 
económicos, associativos, entre outros). 

• Mobilização das 
organizações sociais e 
empresariais para 
intervenções/soluções 
inovadoras integradas de base 
local 

• Reforço e qualificação dos 
ecossistemas de 
empreendedorismo social e 
de inovação social assente 
em parcerias a partir de redes 
colaborativas estabelecidas 
com diferentes agentes 

• Fomento da inovação social 
na baixa densidade através da 
otimização da gestão e 
prestação em rede dos 
diferentes serviços coletivos 
(educação, saúde, cultura, 
sociais, económicos, 
associativos, etc.) 

 

2.10. Promover a 
digitalização a 
interoperabilidade e 
a acessibilidade 
aos serviços 
públicos e de 
interesse geral 

1. Alargar a rede e ampliar os serviços públicos prestados 
por via digital, garantindo uma cobertura desejavelmente 
para todos. 

3. Reforçar a eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
e de interesse geral por via da conetividade digital. 

• Aumento da acessibilidade 
e da qualidade dos serviços 
públicos e de interesse geral 

• Capacidade de envolver os 
cidadãos nos processos de 
administração e gestão do 
bem público contribuindo para 
a qualidade dos serviços e para 
a melhoria da sua qualidade de 
vida 

 

3.1. Reforçar a 
competitividade da 
agricultura  

1. Promover a redução de custos, a eficiência e a 
sustentabilidade na utilização dos recursos. 

2. Fomentar os princípios da economia circular e da 
bioeconomia na agricultura. 

3. Promover o investimento na gestão sustentável dos 
efluentes pecuários. 

5. Promover a gestão de risco nas explorações agrícolas. 

6. Fomentar a capacidade de produção dos modos de 
produção sustentável incluindo a agricultura biológica, 
nomeadamente pela operacionalização do Portal Bio e pelo 
Observatório Nacional da Produção Biológica. 

9. Implementar o Programa Nacional de Regadios 
direcionando o apoio à modernização, incluindo novas áreas 
do regadio, prioritariamente para as áreas mais afetadas pelas 
alterações climáticas e em risco de desertificação. 

• Desenvolvimento de uma 
agricultura competitiva, 
viável e sustentável 

• Redução dos níveis de 
desperdício alimentar, nas 
diferentes fases da cadeia 
agroalimentar 

• Aumento da área em 
agricultura biológica e da 
disponibilidade de produtos 
biológicos nacionais no 
mercado 

• Intensificação sustentada 
da atividade agrícola que 
tenha em conta a 
manutenção e, em caso 

• Alinhamento com os 
princípios da economia 
circular 

• Maior diversificação das 
soluções de tratamentos de 
efluentes pecuários e 
consciencialização ambiental 
dos produtores 
agropecuários 
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disso, a recuperação da 
biodiversidade 

• Consciencialização 
ambiental dos produtores 
agropecuários 

3.2. Dinamizar 
políticas ativas para 
o desenvolvimento 
rural 

1. Promover o desenvolvimento económico e sustentável 
dos territórios rurais. 

2. Melhorar a qualidade de vida nas áreas rurais. 

3. Criar novas atividades económicas de valorização e 
regeneração de ativos locais. 

4. Promover a fixação de jovens agricultores e jovens 
empresários rurais. 

5. Promover a modernização da base económica agrícola 
e rural (promoção de processos de inovação agrícola e rural) 

6. Promover as estratégias de desenvolvimento local. 

7. Promover os circuitos curtos e, mercados locais e 
sistemas alimentares locais, adaptando, quando adequado, 
os instrumentos de Mercado e de concorrência. 

8. Valorizar os produtos locais tradicionais, a paisagem e 
a cultura dos territórios rurais, nomeadamente a dieta 
mediterrânica. 

• Aumento da atratividade do 
meio rural, novos residentes, 
visitantes e investimentos 

• Surgimento de novas 
iniciativas económicas de 
valorização e regeneração de 
ativos locais 

• Minimização das situações 
de perda demográfica nos 
meios rurais 

3.3. Afirmar os 
ativos estratégicos 
turísticos nacionais 

Esta medida visa contribuir, de forma transversal para a 
territorialização da política nacional de turismo. Os 
objetivos operacionais – e em linha com o previsto na ET 27 – 
são os seguintes: 

1. Valorizar o Território e as comunidades, envolvendo a 
conservação e o usufruto do património histórico-cultural 
e identitário, bem como o património natural, a 
autenticidade e a vivência das comunidades locais, a 
economia do mar e a qualidade urbana das cidades e 
regiões; 

2. Impulsionar a economia, assegurando a competitividade 
das empresas, a redução de custos de contexto, a atração de 
investimento, a economia circular e o estímulo ao 
empreendedorismo e inovação; 

3. Potenciar o conhecimento, dinamizando a formação 
adaptada às necessidades do mercado e à capacitação de 
empresários e gestores, criando e difundido conhecimento e 
afirmando Portugal como Smart Destination. 

• Preservação e valorização 
económica sustentável do 
património natural e cultural 
e da identidade local, 
enquanto ativo estratégico 
para o desenvolvimento dos 
territórios com destaque para 
as regiões rurais. 

• Enriquecimento da cadeia 
de valor do turismo, numa 
lógica de articulação 
intersectorial 

• Reforço da qualificação e da 
competitividade turística do 
país e das regiões 

• Atração de turistas e 
residentes temporários, 
diversificando os segmentos da 
oferta turística e gerando maior 
valor acrescentado 

• Territorialização e 
integração de políticas 
públicas em turismo 

• Valorização económica das 
águas interiores enquanto 
ativo turístico estratégico, 
fator de desenvolvimento 
económico, social e ambiental 
da comunidade local e 
diminuição da sazonalidade 

3.4. Valorizar os 
ativos territoriais 
patrimoniais 

1. Promover a preservação e valorização do património 
edificado, segundo as normas técnicas e as regras da arte. 

2. Promover uma melhor gestão do património cultural e 
natural. 

3. Assegurar as condições para a resiliência do 
património cultural em perigo. 

4. Reforçar o valor económico e social do património 
cultural e natural, assegurando a sua exploração de forma 
sustentável. 

6. Fomentar redes de parceria e de desenvolvimento em 
torno do património cultural e natural. 

7. Valorizar as culturas de construção tradicional. 

• Diminuição dos riscos 
associados ao património 
histórico-cultural e 
promoção da cultura de 
prevenção a nível territorial 

• Diminuição do número de 
edifícios públicos devolutos 
e rentabilização dos ativos 
territoriais 

• Criação de riqueza e postos 
de trabalho 

• Reforço da atratividade 
turística de diferentes destinos 
regionais e desconcentração 
da procura por várias regiões 
do país 
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Efeitos diretos esperados 
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Efeitos indiretos esperados 

com a revisão do PDM 

3.5. Dinamizar e 
revitalizar o 
comércio e os 
serviços 

1. Providenciar uma oferta comercial e de serviços que 
satisfaça as necessidades das populações (residentes e 
visitantes), potenciando polarizações e contribuindo para 
estruturar e estimular, económica e urbanisticamente, as 
áreas urbanas onde se inserem. 

2. Regenerar e aumentar a atratividade dos espaços 
urbanos através do desenvolvimento comercial e 
empresarial, numa lógica de afirmação regional e/ou 
internacional. 

3. Recuperar áreas urbanas devolutas ou abandonadas, 
através de estratégias de articulação de pequenos 
empreendedores com abordagens inovadoras com o poder 
estruturante de grandes marcas internacionais. 

4. Aumentar a especialização e a diferenciação da oferta de 
bens e serviços associados às atividades de comércio e 
serviços culturais, turísticos e de lazer, concertando 
agendas integradas, como forma de alavancar o 
desenvolvimento urbano e territorial. 

5. Desenvolver “marcas territoriais”, assentes no 
comércio, nos produtos locais e nos valores culturais e 
patrimoniais, que promovam as especificidades 
urbanas/regionais e sejam fatores de diferenciação. 

• Revitalização económica, 
criação de emprego e atração 
de investimento e turistas 

• Revitalização e inovação 
empresarial do comércio e 
serviços nos espaços 
urbanos 

• Dinamização do comércio on-
line e da economia de partilha 

• Promoção do 
empreendedorismo e da 
inovação (empresarial, 
comercial, cultural, criativa e 
turística) 

• Fortalecimento das 
dinâmicas empresariais e 
comerciais nos espaços 
urbanos 

• Aproximação das 
populações aos serviços 
básicos e ao comércio de 
primeira necessidade 

• Preservação e capitalização 
dos produtos locais e do 
património material e imaterial 

3.7. Qualificar o 
emprego e 
contrariar a 
precaridade do 
mercado de 
trabalho 

1. Diminuir as disparidades territoriais em termos de 
capacitação dos recursos humanos e dos indicadores de 
desemprego e de precariedade do emprego. 

2. Combater os elevados défices de qualificação da 
população portuguesa. 

6. Apoiar o empreendedorismo e a criação de autoemprego e 
de micronegócios por parte dos jovens e dos desempregados. 

• Melhoria da qualificação dos 
recursos humanos 

• Ajustamento dos 
programas de formação e 
qualificação dos ativos às 
necessidades do tecido 
empresarial nacional, de 
acordo com os perfis de 
especialização local e regional 

• Promoção de ações de 
empreendedorismo e de 
inovação social, e reforço da 
criação de autoemprego por 
parte da população jovem e 
desempregada 

• Redução do risco de 
pobreza e de exclusão social 
da população mais jovem 
desempregada ou 
desqualificada 

• Fomento de iniciativas de 
inserção laboral dos jovens 
qualificados 

3.9. Preparar, 
antecipar e 
capitalizar a 
Revolução 
Industrial 4.0 

6. Promover a reindustrialização de Portugal com base na 
“nova fábrica do futuro”, isto é, empresas que integrem 
produtos e serviços e que visem a criação de soluções 
com alto valor acrescentado. 

7. Reforçar a inserção nas cadeias globais de produção, 
abastecimento e distribuição, e simultaneamente reforçar a 
participação nas redes digitais globais que integram 
horizontalmente todos os segmentos da cadeia de valor. 

• Aceleração da adoção das 
tecnologias e dos conceitos 
da indústria 4.0 no tecido 
empresarial português 

• Ajustamento dos sistemas 
de inovação de base 
territorial à Revolução 
Industrial 4.0 

• Capacitação do capital 
humano e do capital social 
em geral nas tecnologias 
digitais 

 

3.10. Reforçar a 
internacionalização 
e atração do 
investimento 
externo  

1. Identificar e selecionar, na geografia internacional, os 
territórios prioritários (à escala dos Estados Federados, das 
Províncias e das Grandes Áreas Metropolitanas) para 
direcionar e intensificar as exportações e para aumentar a 
captação de investimentos, de talentos, de estudantes 
universitários e de investigadores e de turistas ou 
residentes a tempo parcial. 

6. Reforçar e diversificar a captação de investimento 
direto estrangeiro, sobretudo dirigido aos setores intensivos 
em conhecimento e tecnologia, ao empreendedorismo e às 
startups, e as regiões de origem desse IDE. 

7. Atrair turistas e residentes temporários ou permanentes 
com capacidade financeira ou talento. 

• Atração de investimento 
estrangeiro, nomeadamente 
para financiamento em startups 

• Atração de turistas e 
residentes a tempo parcial 

• Atração de poupanças 
internacionais para o sector 
imobiliário, turismo, 
construção e infraestruturas 

• Atração de talentos, 
investigadores e estudantes 
estrangeiros 
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3.11. Organizar o 
território para a 
economia circular 

1. Conhecer a natureza, quantidade e localização de 
acumulações de subprodutos passíveis de integrar 
processos de economia circular. 

2. Identificar as prioridades de intervenção nas situações 
que constituem passivos ambientais. 

3. Identificar os fluxos atuais da geração e destino de 
subprodutos, com vista à sua organização adequada 
presente e futura tendo em consideração os consumos de 
energia e as emissões nos vários cenários alternativos de 
utilização de subprodutos e matérias-primas; 

6. Promover a criação de uma Rede de Cidades Circulares. 

7. Fomentar a adoção dos princípios da economia circular 
nos Instrumentos de Gestão do Território. 

• Melhoria nos índices de 
produtividade no uso de 
recursos, derivada de uma 
produção e consumo mais 
eficiente e sustentável nos 
diferentes níveis territoriais e 
respetivos agentes 

• Fixação e/ou desenvolvimento 
de atividades económicas de 
valorização e regeneração de 
ativos locais 

• Redução da intensidade 
carbónica e material da 
economia 

• Redução de emissões 
(emissões atmosféricas, 
produção de resíduos e 
emissão de efluentes líquidos) 

 

3.12. Promover a 
competitividade da 
silvicultura 

1. Potenciar o efeito de sumidouro das florestas e 
promover a sua resiliência 

2. Dinamizar formas de organização e de gestão 
sustentável dos espaços florestais, que racionalizem os 
investimentos e otimizem custos, gerando maior valor 

6. Melhorar a gestão sustentável dos espaços florestais, 
promovendo a implementação dos modelos e normas de 
gestão dos PROF 

7. Promover a utilização dos produtos florestais no âmbito 
da economia circular, incluindo biomassa e substituição de 
matérias-primas de origem fóssil e/ou com maior intensidade 
carbónica  

9. Diversificar as atividades e os produtos nas 
explorações florestais e agroflorestais 

10. Aumentar o contributo da cinegética, da pesca, da 
silvopastorícia, da apicultura, da produção de resina, 
cogumelos e de outros produtos não lenhosos no valor 
económico da floresta 

• Aumentar a rentabilidade e 
a sustentabilidade 
económica do setor florestal 
numa ótica multifuncional 

• Aumentar o conhecimento e 
a sua aplicação ao nível das 
explorações florestais e das 
empresas do setor 

 

4.1. Otimizar as 
infraestruturas 
ambientais e de 
energia 

1. Aumentar a resiliência dos sistemas de abastecimento 
de água, saneamento de águas residuais e de drenagem 
de águas pluviais; 

2. Reduzir o consumo energético das infraestruturas (e.g., 
através da produção de energia através do aproveitamento 
dos recursos) 

3. Reduzir os impactos adversos decorrentes da produção 
e gestão de resíduos, suportada num upgrade tecnológico 
nas instalações de tratamento; 

4. Promover a eficiência da utilização de recursos na 
economia, com utilização de resíduos como matéria-prima 
secundária no processo de fabrico de outras indústrias, dando 
continuidade e aumentando o ciclo de vida dos recursos 
primários; 

6. Promover a melhoria das infraestruturas de recolha, 
tratamento e disponibilização ao público e entidades 
relevantes, da informação de emissões e de qualidade do ar. 

7. Incentivar a produção de energia solar de forma 
descentralizada nas empresas e em territórios de elevado 
potencial solar. 

8. Reduzir as emissões no sector resíduos e águas 
residuais 

• Promoção de soluções 
integradas de tratamento dos 
efluentes agropecuários, 
agroindustriais e industriais 

• Potenciar a utilização e 
produção de energias 
renováveis e introduzir 
medidas de 
redução/eficiência energética 
nas infraestruturas (e.g. 
produção própria de energia) 

• Valorização económica e 
social das áreas integradas 
na conectividade ecológica 
nacional, no contexto rural e 
urbano e nas várias escalas de 
planeamento 

• Valorização do território 
aumentando os serviços dos 
ecossistemas e as ofertas 
para recreio e Turismo de 
Natureza 

• Incremento da continuidade 
e complementaridade das 
redes ecológicas regionais e 
municipais 

• Redução de perdas de água 
e controlo de afluências 
indevidas 

• Aumento da resiliência dos 
sistemas e infraestruturas às 
alterações climáticas e aos 
efeitos dos eventos extremos 
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• Implementação do conceito 
de Infraestrutura Verde 

4.2. Otimizar a 
conetividade 
ecológica nacional 

2. Consolidar, estrategicamente, no território, a rede de 
conectividade ecológica nacional, em linha com os 
princípios de uma Infraestrutura Verde. 

5. Fazer respeitar a integridade da estrutura de 
conetividade ecológica nacional face à construção de 
infraestruturas e equipamentos. 

6. Desenvolver estudos para a caracterização e valoração 
dos serviços dos ecossistemas, que traduzam o valor 
económico, social e ambiental, suportando os critérios de 
definição de uma infraestrutura verde em linha com as 
orientações europeias nesta matéria. 

• Incremento da continuidade 
e complementaridade das 
redes ecológicas regionais e 
municipais;  

• Implementação do conceito 
de Infraestruturas Verdes 

• Redução dos custos 
públicos em áreas riscos 
ambientais  

4.3. Suprir 
carências de 
acessibilidade 
tendo em vista a 
equidade aos 
serviços e às 
infraestruturas 
empresariais 

1. Melhoria da cobertura e do desempenho da rede 
rodoviária estruturante. 

2. Aumento dos níveis de acessibilidade rodoviária em 
territórios mais isolados. 

5. Melhorar a acessibilidade enquanto potenciadora da 
atração de atividades económicas e melhoria da qualidade 
de vida da população. 

• Aumento da equidade 
territorial em termos de 
acesso aos serviços e às 
infraestruturas económicas. 

• Aumento das condições 
para o reforço da 
competitividade dos polos 
empresariais e das regiões 
fronteiriças 

• Melhorar as condições para 
atrair não residentes, 
sobretudo nas regiões com 
piores acessibilidades 

• Melhorar a oferta de 
infraestruturas 
potenciadoras de uma maior 
procura 

• Aumento da atividade 
económica e atração de não 
residentes (novos 
residentes, turistas, 
visitantes), sobretudo nas 
regiões geograficamente mais 
desfavorecidas 

4.4. Renovar, 
requalificar e 
adaptar as 
infraestruturas e os 
sistemas de 
transporte 

1. Manter ou repor os níveis de qualidade e desempenho 
nos transportes. 

2. Aumentar a longevidade das infraestruturas e dos 
sistemas de transporte. 

4. Rendibilizar os investimentos realizados no passado e 
os ativos existentes. 

6. Diminuir os impactos ambientais do transporte. 

• Manutenção ou reposição dos 
níveis de qualidade e 
desempenho nos transportes 

• Valorização dos 
investimentos realizados no 
passado e dos ativos 
existentes, tendo em vista o 
aumento da eficiência dos 
investimentos 

• Aumento da quota de 
mercado associada a modos 
mais sustentáveis 

5.1. Promover a 
informação 
geográfica 

2. Aumentar a utilização da informação geográfica por 
parte de cidadãos, empresas e organizações, a partir das 
infraestruturas de informação geográfica e territorial nacionais 
SNIG e SNIT e de outras infraestruturas de âmbito nacional, 
regional e temático (e.g. SNIC, SNIAMB, SIARL, SNIMar, 
SNIRH). 

6. Promover o conhecimento sobre o território e a 
inovação territorial e gerar processos de criação de valor 
económico e social a partir da exploração da informação 
geográfica. 

7. Incrementar o conhecimento sobre a propriedade do 
solo. 

- Produção e disponibilização 
de informação integrada em 
domínios identificados como 
relevantes para o 
ordenamento e a gestão do 
territorial, nomeadamente no 
domínio dos serviços de 
interesse geral 

- Incremento da organização, 
sistematização e 
disponibilização da 
informação geográfica 

- Incremento de dados 
abertos disponibilizados 
através de serviços de internet 
de visualização e 
descarregamento. 

- Aumento do conhecimento 
sobre o território, as 
dinâmicas territoriais e o 
sistema de gestão territorial 

- Incremento da produção e 
disponibilização de informação 
cadastral 

 

5.2. Ativar o 
conhecimento e 

1. Valorizar o território (terrestre e marítimo) e a paisagem, 
visando aumentar o sentido de pertença, de identidade e 

- Aumento da consciência 
cívica dos cidadãos e da sua 
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Medidas de 
Política 

Objetivos operacionais a alcançar com a revisão do PDM 
Efeitos diretos esperados 

com a revisão do PDM  
Efeitos indiretos esperados 

com a revisão do PDM 

uma nova cultura 
territorial 

de responsabilidade dos cidadãos no que se refere às 
formas de uso, ocupação e apropriação dos diferentes 
territórios. 

2. Capacitar e mobilizar os cidadãos e as instituições para 
a participação, monitorização e avaliação no domínio do 
ordenamento e gestão territorial. 

3. Simplificar, agilizar e tornar mais transparente o 
acompanhamento e a participação nos processos de 
gestão territorial por parte das diferentes entidades e pela 
sociedade civil. 

4. Passar a mensagem da forte relação entre o 
ordenamento do território e a qualidade de vida. 

5. Ativar a nova cultura territorial para todo e qualquer 
cidadão, incluindo nos diferentes processos e canais de 
participação. 

6. Promover os conhecimentos e as técnicas tradicionais 
associados à construção e manutenção do património 
construído. 

importância como atores 
sociais e interventivos em 
temáticas territoriais. 

- Reforço da participação 
cívica nos processos de 
elaboração, monitorização e 
avaliação de instrumentos de 
gestão territorial. 

- Envolvimento das 
comunidades locais na 
resolução de problemas e 
cocriação de soluções de 
ordenamento do território. 

5.4. Aprofundar a 
decentralização e a 
desconcertação e 
promover a 
cooperação e a 
governança 
multinível 

1. Aproximar a decisão pública dos cidadãos e dos 
territórios. 

4. Aumentar o financiamento local, de forma a assegurar os 
recursos necessários tendo em vista uma maior coesão 
territorial. 

- Aumento do grau de 
territorialização das decisões 
e das políticas públicas. 

- Decisões públicas mais 
transparentes, eficientes e 
eficazes, fruto do reforço da 
transversalidade e da 
coordenação da atuação 
interministerial, da governança 
multinível e de novos formatos 
partilhados de participação. 

 

5.5. Experimentar e 
prototipar soluções 
inovadoras  

4. Intensificar a utilização das novas tecnologias digitais 
no desenvolvimento de novos serviços; 

5. Estimular a participação dos cidadãos e dos 
utilizadores no teste e na experimentação das novas 
soluções. 

- Inovação nas abordagens 
aos problemas e nas 
soluções. 

- Envolvimento da 
comunidade empresarial na 
busca de novas ofertas. 

- Utilizar as novas 
tecnologias digitais no 
desenvolvimento de novos 
serviços. 

- Estimular à participação dos 
cidadãos e dos utilizadores no 
teste e na experimentação das 
novas soluções. 

 

5.6. Reforçar as 
abordagens 
integradas de base 
territorial 

1. Reforçar a participação e o envolvimento das 
comunidades locais nos processos de desenvolvimento 
territorial e na mobilização do conhecimento, do capital e 
dos recursos locais; 

2. Privilegiar as abordagens integradas de base territorial 
assentes em estratégias diferenciadas e ajustadas às 
especificidades dos diferentes tipos de territórios; 

3. Adotar novos formatos partilhados de participação, 
fomentando modelos de governança mais abertos, 
transparentes, eficientes e eficazes na prossecução de 
objetivos estratégicos coletivos; 

4. Aumentar a afetação de recursos financeiros, 
designadamente dos fundos europeus estruturais de 
investimento, às abordagens integradas de base territorial 
tendo em vista uma maior coesão territorial. 

- Reforço da participação 
cívica, resultante de uma 
maior aproximação entre os 
processos de decisão e os 
cidadãos, designadamente na 
conceção, implementação, 
monitorização e avaliação das 
estratégias locais de 
desenvolvimento integrado. 

- Decisões públicas mais 
transparentes, eficientes e 
eficazes, fruto do reforço dos 
novos formatos integrados e 
participados. 

- Reforço da qualidade de 
vida, da eficiência económica 
e da sustentabilidade 
ambiental, decorrente da 
implementação de abordagens 
integradas de base territorial. 
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Medidas de 
Política 

Objetivos operacionais a alcançar com a revisão do PDM 
Efeitos diretos esperados 

com a revisão do PDM  
Efeitos indiretos esperados 

com a revisão do PDM 

5.7. Fomentar a 
cooperação 
intraurbana para 
uma cidade 
sustentável e 
inteligente 

1. Implementar projetos colaborativos através do 
desenvolvimento de ações de base comunitária, assentes 
na cooperação e na cocriação intraurbana. 

2. Desenvolver ambientes urbanos mais sustentáveis e 
resilientes. 

3. Promover a inclusão social e o acesso à qualidade 
habitacional. 

4. Promover a descarbonização das cidades, nos 
transportes, nas residências, nas atividades económicas 
e nos edifícios e espaços públicos. 

5. Dinamizar a desmaterialização, reutilização, reciclagem 
e recuperação nos processos produtivos, distributivos e 
de consumo. 

6. Aumentar a eficiência energética e hídrica e os serviços 
ecossistémicos. 

7. Aumentar a participação das instituições e dos cidadãos 
nos procedimentos de criação e de decisão. 

8. Promover a inovação, social, económica e ecológica. 

- Aumento dos processos 
colaborativos para a 
cooperação e cocriação 
intraurbana; 

- Reforço da sustentabilidade 
e da resiliência urbana num 
cenário de aceleradas 
alterações climáticas; 

- Promoção da inclusão 
social e do acesso à 
qualidade habitacional num 
contexto de envelhecimento e 
alterações demográficas; 

-Reforço da descarbonização 
nas cidades, nos transportes, 
nas residências, nas 
atividades económicas e nos 
edifícios e espaços públicos; 

- Aumento da 
desmaterialização, 
reutilização, reciclagem e 
recuperação nos processos 
produtivos, distributivos e de 
consumo nas áreas urbanas; 

- Intensificação da eficiência 
energética e hídrica e dos 
serviços ecossistémicos em 
contextos urbanos; 

- Aumento da participação 
das instituições e dos 
cidadãos nos procedimentos 
de criação e de decisão, 
potenciando um maior 
sentimento de pertença e de 
identidade por parte de todos; 

- Dinamização da inovação 
social, económica e 
ecológica, para responder aos 
novos desafios urbanos. 

 

5.8. Fortalecer as 
articulações rurais-
urbanas  

4. Encorajar a integração territorial através do acesso a 
serviços, emprego e amenidades em áreas urbanas e 
rurais integradas funcionalmente. 

5. Abordar os desafios territoriais a uma escala que tenha 
em conta as ligações funcionais entre as áreas urbanas e 
rurais, nomeadamente através do reforço das cadeias de 
valor e da implementação de circuitos curtos agroalimentares; 
do aumento do autoaprovisionamento alimentar/segurança 
alimentar; da fixação de atividades económicas e população 
jovem no setor primário; do reforço da atratividade dos 
recursos naturais e paisagísticos; do apoio a ações e planos 
de defesa, ampliação e gestão da estrutura verde e florestal 
nas áreas predominantemente e medianamente urbanas e 
rurais; e do aumento da eficiência energética associada ao 
metabolismo urbano. 

6. Estimular o desenvolvimento de agendas 
intermunicipais ou regionais, escalas mais apropriadas 
mais a operacionalização dos objetivos. 

7. Desenvolver “marcas territoriais”, assentes no 
comércio, nos produtos locais e nos valores culturais e 
patrimoniais, que promovam as especificidades 
urbanas/regionais e sejam fatores de diferenciação, 
integrando os espaços rurais com o tecido urbano de 
proximidade. 

- Melhoria dos 
relacionamentos 
institucionais entre os atores 
dos meios rurais e urbanos. 

- Exploração de novas 
oportunidades económicas 
baseada na capitalização 
integrada rural-urbana dos 
ativos locais e do capital 
natural. 

- Aumento da integração 
coesão e territorial rural-
urbana. 

- Atração de novos 
residentes e empresas. 

- Melhoria de gestão dos 
fluxos naturais e materiais 
entre área rurais e urbanas. 

- Aumento mútuo da 
qualidade de vida das áreas 
rurais e urbanas. 

 

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Programa de Ação (adaptado) 
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Para além do anteriormente exposto, a revisão do PDM de Montemor-o-Novo deverá ainda ter em consideração as diretrizes 

para os instrumentos de gestão territorial explanadas pelo PNPOT, na medida em que este Plano desempenha um papel 

fundamental no sistema de gestão territorial, pelo que deverá apresentar um conteúdo estratégico reforçado. 

“O PNPOT aponta para a necessidade de se ponderar a essência do PDM e de se adotarem orientações e práticas 

consentâneas com a necessidade de um planeamento mais explicito e firme nos princípios e regras gerais de organização 

e de regime de uso do solo e de salvaguarda de riscos e mais adaptativo nas regras de gestão, incorporando dispositivos 

orientadores da sua dinâmica futura, mecanismos de programação em função de informação de gestão e soluções de 

remissão para regulamentos municipais”.6 

Atendida a relevância da figura do PDM e o seu caráter determinante para a concretização das orientações e diretrizes 

de organização e funcionamento territorial estabelecidas no PNPOT, quer pelo seu âmbito territorial, quer pela sua índole 

estratégica à escala municipal, quer ainda pelo seu papel de articulação vertical, importará considerar o seguinte conjunto 

de diretrizes. 

Quadro 10 - Diretrizes de conteúdo do PNPOT para os Planos Diretores Municipais 

Diretrizes de Conteúdo 

1. Explicitar a estratégia territorial municipal e as decorrentes opções de organização, classificação e qualificação do solo e de regulamentação e 
programação adotadas, identificando princípios e objetivos 

2. Definir o sistema urbano e as áreas de localização empresarial tendo em conta a inserção das centralidades nas redes municipais e supramunicipais 
e considerando os sistemas de mobilidade e as adequadas condições de acesso da população a serviços de interesse geral e das empresas a serviços 
de interesse económico 

3. Considerar a perspetiva da eficiência energética nas opções de povoamento e mobilidade, promovendo a classificação e qualificação do solo 
sustentada e pressupostos de eficiência energética-ambiental e descarbonização, privilegiando a redução das necessidades de deslocação e potenciando 
o surgimento de novas formas de mobilidade sustentável 

4. Identificação de carências e necessidades habitacionais e promoção da disponibilização de habitação acessível em regime de arrendamento, através 
da reabilitação e regeneração urbana e de políticas sectoriais específicas, considerando a habitação como um fator determinante na atração de 
novos residentes 

5. Reforçar a dimensão do ordenamento agrícola e florestal, tendo em vista a valorização dos recursos endógenos, gestão de compatibilidade de usos, 
gerir a compatibilização de usos e gerar novas economias multifuncionais e novas relações urbano-rurais, assentes na promoção das atividades 
agrícolas e florestais, na valorização dos serviços dos ecossistemas, nomeadamente no que se refere à água, solo e biodiversidade e nas atividades de 
turismo, lazer, recreio e cultura  

6. Delimitar as áreas de suscetibilidade a perigos e de risco, tendo em presença os cenários de alteração climática e definição das medida de 
precaução, prevenção, adaptação e redução da exposição a riscos, incluindo a identificação de elementos expostos e sensíveis a gerir e a relocalizar, 
considerando a análise de perigosidade e risco próprias e à escala adequada e as macro vulnerabilidades territoriais críticas apontadas pelo PNPOT e 
desenvolvidas pelos PROT 

7. Identificar medidas de redução e de minimização das vulnerabilidades da interface urbano-florestal e de prevenção de risco de incêndio, 
através da identificação e definição de regras de gestão e segurança de aglomerados urbanos, de aglomerados rurais e de áreas de edificação dispersas, 
incluindo áreas de localização empresarial e unidades dispersas, identificando em cada situação tipo a sua articulação com os instrumentos de 
planeamento florestal e de prevenção e combate a incêndios 

8. Integrar estratégias, abordagens e diretrizes de sustentabilidade que garantam a salvaguarda e valorização de recursos e valores naturais, 
nomeadamente da água, solo e biodiversidade, a criação de estruturas ecológicas e infraestruturas verdes, a valorização dos serviços dos 
ecossistemas e a qualificação da paisagem 

9. Travar a artificialização do solo, adequar a extensão do solo urbano, promover a regeneração, reabilitação e revitalização urbana e restringir a nova 
edificação dispersa e isolada em solo rústico 

                                                           
6 In PNPOT (Alteração) – Programa de Ação. 
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Diretrizes de Conteúdo 

10. Identificar os passivos ambientais e o solo com os usos obsoletos e ocupações desqualificadas e definir estratégias e ações de incentivo à sua 
recuperação, reconversão e/ou reposição, tendo em vista a sua incorporação nas cadeias de valor económico e social, nomeadamente através de 
mecanismos de compensação pela instalação de novos usos 

11. Definir modelos de organização territorial e normativos de gestão que potenciem a descarbonização da economia e da sociedade, a mobilidade 
sustentável, a economia circular e de partilha e os consumos de proximidade  

12. Identificar os territórios com potencial de aptidão e condições para a instalação de fontes de energias renováveis e para a exploração de 
recursos naturais e estabelecer os requisitos de conciliação de usos e de exploração, sem prejuízo da manutenção do seu entretanto aproveitamento 
agrícola, florestal ou outro, que não condicione uma opção futura 

13. Considerar a paisagem e a arquitetura como recursos com valor patrimonial, cultural, social e económico, estabelecendo as bases para a 
gestão e qualificação da paisagem e a promoção de uma cultura territorial 

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT – Programa de Ação (adaptado) 

O desenvolvimento do PDM deverá ser assegurado através de Planos de Pormenor e Planos de Urbanização (sobretudo nos 

principais centros urbanos), devendo estes instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal ter igualmente em 

consideração os quadros de referência nacionais e regionais. 

4.2. ESTRATÉGIA PARA O TURISMO 
2027 (ET27) 

 

O turismo é uma atividade estratégica para Portugal, constituindo-se como um instrumento determinante para a promoção da 

coesão territorial e para a criação de emprego e de riqueza. 

Na sequência do reconhecimento da importância que o setor do turismo detém ao nível da economia portuguesa, o Governo 

Português viria a aprovar, em 2007, as principais linhas do Plano Estratégico Nacional de Turismo (PENT)7.  

Este plano assumia já que “o turismo é um setor estratégico prioritário para o país e deve dar um contributo significativo, 

nomeadamente através de receitas externas, para a cobertura do défice da nossa balança comercial e para o combate ao 

desemprego. Por outro lado, o turismo pode ter um contributo positivo para reforçar a imagem externa de Portugal para a 

valorização do património cultural e natural do país. Contribui assim para a melhoria da qualidade de vida dos Portugueses e 

para a promoção da coesão territorial e identidade nacional enquanto recurso indutor de inúmeras atividades com ele 

relacionadas, contribuindo para o desenvolvimento sustentado em termos ambientais, económicos e sociais”.  

A visão para o turismo em Portugal assumia então uma componente estratégica ambiciosa, mas ao mesmo tempo 

exequível e sustentada em três grandes pilares: 

1. Promover Portugal como um dos destinos de maior crescimento na Europa; 

2. Desenvolver o setor do turismo com base na qualificação e competitividade da oferta; 

3. Transformar o turismo num dos motores de crescimento da economia nacional. 

                                                           
7 Aprovado com a publicação da Resolução de Concelho de Ministros n.º 53/2010, de 4 de abril. 
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A concretização dos objetivos foi uma aposta efetiva em alguns fatores diferenciadores, designadamente: “clima e luz”, 

“história, cultura e tradição”, “hospitalidade” e “diversidade concentrada”, promovendo igualmente uma aposta em algumas 

vertentes capazes de reforçar a qualificação de Portugal no leque das opções turísticas, nomeadamente a “autenticidade 

moderna”, a “segurança” e a “qualidade competitiva”. Neste sentido viriam a ser definidos 10 produtos estratégicos enquanto 

elementos potenciadores do desenvolvimento e crescimento do turismo em Portugal: sol e mar, circuitos turísticos, touring 

cultural e paisagístico, estadias de curta duração em cidade (city break), turismo de negócios, turismo de natureza, turismo 

náutico (inclui os cruzeiros), saúde e bem-estar, golfe, conjuntos turísticos (resorts) integrados e turismo residencial e 

gastronomia e vinhos. 

Torna-se importante ressalvar o facto de que ao nível da região do Alentejo, o PENT assumia já a importância dos conjuntos 

turísticos (resorts) integrados e turismo residencial, bem como da gastronomia e vinhos, sendo o mesmo sustentado e 

ancorado no património natural e cultural que se encontra presente na região.  

Tendo presente o cariz multissetorial da atividade turística e as diferentes escalas territoriais de atuação do desenvolvimento 

que determinam a importância de se construir uma estratégia concertada entre agentes públicos e privados, viria num passado 

recente, e, após ter sido efetuado um diagnóstico da evolução da atividade turística em Portugal entre 2005 e 2015, a ser 

desencadeado um processo de participação e discussão pública sobre os grandes desafios, objetivos e metas para o turismo 

em Portugal nos próximos 10 anos. 

Em resultado deste processo, foi desenvolvida e posteriormente aprovada a Estratégia para o Turismo 2027 (ET27), nela 

se enquadrando uma visão que assume a afirmação do turismo como elemento nuclear para o desenvolvimento 

económico, social e ambiental em todo o território nacional, posicionando Portugal como um dos destinos turísticos mais 

competitivos e sustentáveis do mundo. 

A ET27, enquanto estratégia partilhada, visa os seguintes objetivos: 

 Proporcionar um quadro referencial estratégico a 10 anos para o turismo nacional; 

 Assegurar a estabilidade e a assunção de compromissos quanto às opções estratégicas para o turismo nacional; 

 Promover uma integração das políticas setoriais; 

 Gerar uma contínua articulação entre os vários agentes; 

 Agir com sentido estratégico no presente e no curto/ médio prazo. 

Na sequência do diagnóstico realizado, e tendo em vista a prossecução da sua visão, a ET27 identifica 10 desafios globais 

para uma estratégia de turismo em Portugal para os próximos 10 anos e que se elencam seguidamente. 

Quadro 11 - Desafios para uma estratégia a 10 anos 

Desafios subjacente à ET27 

1. Pessoas - promover o emprego, a qualificação e valorização das pessoas e o aumento dos rendimentos dos profissionais do turismo 

2. Coesão - alargar a atividade turística a todo o território e promover o turismo como fator de coesão social 

3. Crescimento em valor - ritmo de crescimento mais acelerado em receitas vs dormidas 

4. Turismo todo o ano - alargar a atividade turística a todo o ano, de forma a que o turismo seja sustentável 

5. Acessibilidades - garantir a competitividade das acessibilidades ao destino Portugal e promover a mobilidade dentro do território 
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Desafios subjacente à ET27 

6. Procura - atingir os mercados que melhor respondem aos desafios de crescer em valor e que permitem alargar o turismo a todo ano e em todo o 
território 

7. Inovação - estimular a inovação e empreendedorismo 

8. Sustentabilidade - assegurar a preservação e a valorização económica sustentável do património cultural e natural e da identidade local, enquanto 
ativo estratégico, bem como a compatibilização desta atividade com a permanência da comunidade local 

9. Simplificação - simplificar a legislação e tornar mais ágil a administração pública 

10. Investimento - garantir recursos financeiros e dinamizar o investimento 

Fonte: Turismo de Portugal – Estratégia para o Turismo 2027 

O referencial estratégico que se encontra subjacente à ET27 contempla a definição de 10 ativos estratégicos, agrupados em 

três categorias distintas, a que se une um ativo único e transversal - Pessoas. Este ativo assume particular importância no 

Turismo na medida em que é uma atividade de pessoas para pessoas.  

A generalidade dos ativos que integram este referencial estratégico, enquadram aspetos relevantes que poderão e deverão 

orientar a estratégia de desenvolvimento a estabelecer no âmbito da revisão do PDM. 

Quadro 12 - Ativos estratégicos da ET27 e sua relação com o concelho de Montemor-o-Novo 

Categorias de Ativos Ativos Aspetos relevantes para o concelho 

Ativos Diferenciadores - Ativos que consubstanciam 
atributos-âncora que constituem a base e a substância da 
oferta turística nacional e reúnem uma ou mais das 
seguintes características: 

 

• Endógenos - que refletem características intrínsecas e 
distintivas do destino/território, que possuem 
reconhecimento turístico internacional e/ou elevado 
potencial de desenvolvimento no futuro; 
 
• Não transacionáveis - que são parte de um destino/ 
território concreto, não transferíveis para outro local e não 
imitáveis; 
 
• Geradores de fluxos - que estimulam a procura. 

Clima e luz 
Montemor-o-Novo apresenta um clima ameno, com sol e 
luminosidade intensa durante grande parte do ano, com um 
registo anual de 2600 a 2700 horas por ano 

História, cultura e 
identidade 

Riqueza histórica e cultural, com um vasto património 
arqueológico, arquitetónico e religioso, (Exemplos: 
Castelo de Montemor-o-Novo, zona histórica envolvente 
(Arrabalde do Castelo), Gruta do Escoural e monumentos 
megalíticos  

Mar Ativo inexistente no território concelhio 

Natureza 
Património natural (SIC de Cabrela e de Monfurado; 
Montados, Paisagem); 

Água 
Albufeiras de grande dimensão (Minutos, Freixeirinha e 
Atabueira) - aposta na dinamização de atividades 
associadas ao turismo náutico 

Ativos Qualificadores - Ativos enriquecedores da 
experiência turística e/ou que acrescentam valor à oferta 
dos territórios, alavancados pelos ativos diferenciadores do 
destino 

Gastronomia e Vinhos 

Gastronomia regional constitui um ativo enriquecedor da 
experiência turística no concelho. 
A integração na Rota dos Vinhos do Alentejo constitui um 
cartão de visita para a potenciação do enoturismo 

Eventos artístico-
culturais, desportivos e 
de negócio 

Festas populares; Festival das Sopas; Festival do Pão e 
Doçaria; Contra-corrente; Cidade Preocupada, etc.. 

Feira da Luz, como uma aposta na divulgação e promoção da 
atividade económica, cultural e recreativa do concelho.  

Ativos Emergentes - Ativos que começam a ser 
reconhecidos a nível internacional e com elevado potencial 
de crescimento, podendo no futuro gerar movimentos de 
elevado valor acrescentado e potenciar o efeito multiplicador 
do turismo na economia 

Bem-estar 
Condições para prática de atividades desportivas e de 
natureza.  

Living – viver em 
Portugal 

Concelho de Montemor-o-Novo, pelo posicionamento 
geográfico e características naturais que apresenta, reúne 
condições propícias para atrair novos residentes. 

Fonte: Turismo de Portugal – Estratégia para o Turismo 2027 (adaptado) 

A ET27 assenta na combinação de uma visão de longo prazo com ação no presente. Consubstancia um pensamento 

estratégico e estrutural do turismo a 10 anos, comprometendo-se com uma ação no presente no horizonte 2020. 

A execução e materialização desta estratégia passa pela implementação de projetos assentes nas linhas de atuação dos 

seus cinco eixos estratégicos, que concorrem para alcançar as metas e a visão da ET27.  
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O referencial estratégico definido pela ET27 assenta em cinco eixos estratégicos, contendo, cada um deles, um conjunto 

de linhas de atuação, conforme se identifica seguidamente. 

Quadro 13 - Linhas de Atuação 

Eixo 1 - Valorizar o território e as comunidades 

Conservar, valorizar e usufruir do património histórico-cultural e identitário 

Valorizar e preservar a autenticidade do País e a vivência das comunidades locais 

Afirmar o turismo na economia do mar 

Potenciar economicamente o património natural e rural e assegurar a sua conservação 

Promover a regeneração urbana das cidades e regiões e o desenvolvimento turístico sustentável dos territórios / destinos 

Estruturar e promover ofertas que respondam à procura turística 

Eixo 2 - Impulsionar a economia 

Assegurar a competitividade das empresas de turismo numa perspetiva de curto, médio e longo prazo 

Reduzir os custos de contexto, simplificar, dar estabilidade jurídico -fiscal e desburocratizar 

Atrair investimento e qualificar a oferta turística 

Afirmar Portugal como um polo de referência internacional na inovação, no empreendedorismo e na produção de bens e serviços para o turismo 

Estimular a economia circular no turismo 

Eixo 3 - Potenciar o conhecimento 

Prestigiar as profissões do turismo e formar massa crítica adaptada às necessidades do mercado e promover a igualdade do género e de oportunidades 

Assegurar a transferência de conhecimento de instituições de ensino e centros de investigação para as empresas 

Difundir conhecimento e informação estatística 

Capacitar em contínuo os empresários e gestores para liderar o turismo do futuro - tecnológico, inclusivo e sustentável 

Afirmar Portugal como smart destination 

Eixo 4 - Gerar redes e conectividade 

Promover e reforçar rotas aéreas e captar operações de homeport e de turnaround de cruzeiros 

Melhorar os sistemas de mobilidade rodoferroviária e de navegabilidade 

Promover o «turismo para todos» numa ótica inclusiva que acolha os diferentes mercados/segmentos turísticos 

Envolver ativamente a sociedade no processo de desenvolvimento turístico do país e das regiões 

Mobilizar o trabalho em rede e a promoção conjunta entre os vários setores 

Eixo 5 - Projetar Portugal 

Reforçar a internacionalização de Portugal enquanto destino turístico para visitar, investir, viver e estudar 

Posicionar o turismo interno como fator de competitividade e de alavanca da economia nacional 

Valorizar a comunidade lusodescendente como ativo estratégico na promoção de Portugal e na captação de investimento 

Tornar Portugal como um destino de congressos e eventos culturais e desportivos de âmbito internacional 

Afirmar Portugal nas organizações mundiais e na cooperação internacional 

Fonte: Turismo de Portugal – Estratégia para o Turismo 2027 (adaptado) 

Para a operacionalização da respetiva estratégia num horizonte temporal de curto/médio prazo (2017-2020) é identificado um 

conjunto de projetos prioritários para o desenvolvimento turístico do país e das regiões, orientando assim o referencial 

estratégico da ET27 para um horizonte temporal de curto/médio prazo. Neste sentido, identificam-se no quadro seguinte, os 

projetos prioritários que poderão assumir relevância no desenvolvimento turístico do concelho de Montemor-o-Novo, 

bem como alguns aspetos a considerar no âmbito da revisão do PDM.  

Quadro 14 - Projetos Prioritários da ET27 com relevância para o concelho  
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EIXO 1 - VALORIZAR O TERRITÓRIO E AS COMUNIDADES 

Linhas 
Estratégicas de 
Atuação 

Tipologia de Projetos Prioritários com relevância para o 
concelho 

Aspetos a considerar na Revisão do PDM 

Conservar, 
valorizar e usufruir 
o património 
histórico -cultural 
e identitário 

 Projetos de conservação e valorização económica do 
património edificado de reconhecido valor histórico-cultural, 
tornando-o acessível e aberto à prestação de serviços de 
interesse público-turístico, designadamente, no âmbito do 
programa Revive 

 Desenvolvimento das ações previstas nas ARU da 
cidade de Montemor-o-Novo, na prossecução das linhas de 
intervenção estratégica e do quadro de ações a implementar já 
estabelecidas e promoção da reabilitação e requalificação 
funcional de imóveis municipais desocupados ou 
devolutos (ex. escolas primárias desativadas) 

 Produção e disponibilização de conteúdos e de 
elementos info-promocionais, incluindo de natureza 
tecnológica, sobre o património histórico-cultural 

 Implementação de um sistema de visitas guiadas nos 
principais elementos patrimoniais (Castelo, Gruta do Escoural, 
Museus) com recurso à utilização de novas soluções 
tecnológicas (áudio-guias/aplicações para telemóveis) 

 Desenvolvimento de suportes digitais e aplicações 
tecnológicas que permitam densificar a experiência turística 
nos territórios e nos seus patrimónios 

 Desenvolvimento de um site integrado de divulgação 
dos recursos turísticos presentes no concelho e sua 
integração/articulação com as plataformas turísticas existentes 
à escala regional e nacional  

 Criação de programas de utilização do património 
público, transformando-o em ativos turísticos 

 Requalificação de imóveis de interesse municipal ou 
património do município e subsequente reconversão em 
ativos turísticos estratégicos, tendo como exemplo a sua 
adaptação a pequenas unidades museológicas, centros 
interpretativos, entre outros  

 Ações de valorização dos produtos endógenos 
regionais, nomeadamente, no âmbito do ativo estratégico 
Gastronomia & Vinhos 

 Recuperar a certificação IGP do Borrego de Montemor-
o-Novo e potenciar a sua valorização comercial e, 
simultaneamente, a criação de um produto gastronómico de 
referência do concelho 

 Projetos de valorização e divulgação da identidade 
local, envolvendo as próprias comunidades 

 Reforço/continuidade do apoio municipal às 
associações e coletividades do concelho, sobretudo as que 
desenvolvem a sua ação na área cultural e na divulgação da 
identidade de Montemor-o-Novo 

Valorizar e 
preservar a 
autenticidade de 
Portugal e a 
vivência das 
comunidades 
locais 

 Iniciativas de valorização e ativação turística do 
património cultural imaterial português 

 Dinamização das iniciativas associadas à realização de 
festas e eventos de raiz cultural e religioso, das 
expressões populares ligadas às danças e costumes e 
salvaguarda e divulgação do património cultural do 
concelho, em estreita articulação com as associações 
culturais e recreativas. Aposta efetiva na dinamização do 
Centro Coreográfico de Montemor-o-Novo enquanto 
elemento estruturante da internacionalização cultural do 
concelho 

 Dinamização do comércio tradicional e das «lojas com 
história», promovendo a identidade e autenticidade de 
Portugal 

 Revitalização do comércio tradicional na cidade de 
Montemor-o-Novo (potenciando o papel do Mercado 
Municipal), e em particular nas áreas de maior relevância 
histórica da cidade  

 Projetos de valorização dos espaços de vivência das 
comunidades locais, estimulando a contribuição do turismo 
para a melhoria da qualidade de vida e para a fixação de 
residentes 

 Reabilitação dos principais espaços públicos e dos 
principais locais de sociabilidade na cidade de Montemor-o-
Novo e nos núcleos antigos dos aglomerados  

Potenciar 
economicamente o 
património natural 
e rural e assegurar 
a sua conservação 

 Desenvolvimento do turismo de natureza e espaço rural 
através de projetos de valorização económica e de uma 
gestão ativa do património natural e rural, onde se inclui a 
rede de nacional de áreas protegidas, as reservas da 
biosfera e os Geoparques reconhecidos pela UNESCO, 
nomeadamente, no contexto da promoção da marca 
Natural.PT 

 Potenciar os valores naturais do concelho e em 
particular os dos Sítios de Cabrela e Monfurado, promoção do 
Centro Interpretativo da Gruta do Escoural e do Núcleo de 
Interpretação Ambiental do Sítio de Cabrela e Monfurado 
(reativação) 

 Infraestruturas e serviços de apoio ao turismo de 
natureza e/ou ao turismo em espaço rural, sinalética e 
elementos de interpretação turístico -ambiental 

 Implementação/reforço de sinalética nos percursos 
pedestres e de BTT existentes e previstos e reativação do 
Núcleo de Interpretação Ambiental do Sítio de Cabrela e 
Monfurado  

 Operações de revitalização e dinamização económica 
de aldeias e centros rurais com vocação turística, 
nomeadamente em torno de redes temáticas e/ou de 
recursos endógenos dos territórios, como sendo as Aldeias 
de Xisto, as Aldeias Históricas e as Aldeias Vinhateiras 

 Potenciar a reabilitação / requalificação do património 
molinológico existente em torno do rio Almansor e criação 
de uma estrutura linear com vocação para o turismo de 
natureza (percurso pedonal temático centrado em torno da 
presença dos Moinhos do Almansor) 
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EIXO 1 - VALORIZAR O TERRITÓRIO E AS COMUNIDADES 

Linhas 
Estratégicas de 
Atuação 

Tipologia de Projetos Prioritários com relevância para o 
concelho 

Aspetos a considerar na Revisão do PDM 

 Ações de valorização turística e de promoção dos lagos 
e águas interiores, rios, albufeiras, nascentes e 
águas/estâncias termais 

 Aproveitamento do potencial da Escola de Ski Aquático 
do Ski Clube do Alentejo, através do reforço da presença de 
amenidades na envolvente deste plano de água que convidem 
à estadia e lazer; 

 Dotação da Albufeira dos Minutos com infraestruturas de 
apoio à atividade náutica , em conformidade com o previsto no 
Plano Estratégico para o Turismo Náutico no Alentejo e 
Ribatejo 

Promover a 
regeneração 
urbana das 
cidades e regiões e 
o desenvolvimento 
turístico 
sustentável dos 
territórios/destinos 

 Implementação em todo o território nacional de um 
sistema de indicadores de sustentabilidade de referência 
internacional para a gestão sustentável dos destinos, em 
parceria com a Organização Mundial do Turismo 

 Definição de indicadores qualitativos e quantitativos 
que suportem a avaliação prevista no RJIGT, 
nomeadamente na elaboração de Relatórios sobre o estado do 
ordenamento do território (REOT) e, em particular, no domínio 
da atividade turística 

 Operações de regeneração urbana de centros 
históricos/urbanos, a preservação da autenticidade e 
vivências locais, a promoção de um turismo acessível nas 
cidades envolvendo, nomeadamente: 

- Reabilitação e qualificação urbanística do edificado 

- Melhoramento do espaço público e eliminação de 
barreiras físicas 

- A funcionalização de equipamentos coletivos e de 
infraestruturas sem utilização e/ou em degradação para 
fins turísticos 

- Promoção da mobilidade sustentável visando melhorar 
as condições de visitação e usufruto das cidades 

- Promoção do comércio tradicional e das suas lojas 
com história 

- Melhoria da qualidade de vida das comunidades 
locais, incluindo o apoio à reabilitação de espaços e 
equipamentos comunitários (por ex., associações 
culturais, associações de bairro, clubes recreativos) 

 Desenvolvimento de ações de requalificação urbana e 
das áreas associadas aos núcleos urbanos antigos e de 
interesse cultural (Cabrela, Escoural, Lavre, São Cristóvão, 
São Geraldo, Santa Sofia) 

 Elaboração/implementação de estratégias de 
desenvolvimento turístico para destinos turísticos de âmbito 
regional/sub-regional/local, tendo em vista a sustentabilidade 
e competitividade dos territórios 

 Promoção do concelho em Feiras de Turismo 
Nacionais,, bem como noutros eventos generalistas de cariz 
socioeconómico.  

Estruturar e 
promover ofertas 
que respondam à 
procura turística 

 Ações de estruturação da oferta turística em torno de 
roteiros/itinerários temáticos com forte vocação turística de 
âmbito histórico-cultural e/ou natural, tendo subjacente os 
ativos turísticos estratégicos nacionais, nomeadamente, 
através da implementação dos seguintes projetos: 

- Portuguese Trails (alargar a todo o país o projeto piloto 
Cycling and Walking da região do Algarve) 

- Caminhos de Fátima 

- Caminhos de Santiago 

- Rede de turismo militar 

 Dinamizar a divulgação de alguns ativos turísticos 
estratégicos e promover a sua integração em rotas e/ou 
roteiros à escala regional/nacional (Rota dos Castelos do 
Alentejo, Rota do Montado, Rota do Fresco do Alentejo, Rota 
Turística da Estrada Nacional 2, Roteiro do Megalitismo) 

 Iniciativas de estruturação de produtos ajustados a 
diferentes segmentos da procura (em que se incluem, 
produtos específicos, designadamente, para famílias, 
seniores/smart age, jovens, surf, turismo equestre, turismo 
militar) 

 Potenciação da criação de uma oferta diversificada e 
sustentada em produtos turísticos integrados (turismo de 
natureza/ecoturismo, turismo cultural, turismo religioso, turismo 
sénior, turismo gastronómico, entre outros) 

 

EIXO 2 - IMPULSIONAR A ECONOMIA 

Linhas Estratégicas 
de Atuação 

Tipologia de Projetos Prioritários 
Ações com relevância para o concelho/  
Aspetos a considerar na Revisão do PDM 

Reduzir os custos de 
contexto, simplificar, 
dar estabilidade 

 Iniciativas que visem reduzir os custos empresariais 
inerentes a: 

- processos de licenciamento,  

- certificação 

 Agilização dos processos na vertente do licenciamento 
municipal  
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EIXO 2 - IMPULSIONAR A ECONOMIA 

Linhas Estratégicas 
de Atuação 

Tipologia de Projetos Prioritários 
Ações com relevância para o concelho/  
Aspetos a considerar na Revisão do PDM 

jurídico -fiscal e 
desburocratizar 

- acesso a financiamento e a outros relevantes para 
o desenvolvimento da atividade turística 

 Ações de apoio proativo e contínuo às empresas, 
envolvendo atividades que promovam a capacitação das 
empresas - modelos de negócio, conhecimento da 
procura, mentoring, internacionalização - e iniciativas 
que proporcionem uma comunicação simples e objetiva 
por parte da administração pública junto das empresas 
em diversas áreas - como sendo no licenciamento e no 
financiamento 

 Apoio ao desenvolvimento de iniciativas turísticas de 
base local e de cariz familiar- 

Atrair investimento e 
qualificar a oferta 
turística 

 Operações de captação ativa de investimento direto 
estrangeiro, envolvendo ações nos mercados externos, 
como roadshows, missões empresariais, dossiers e 
instrumentos de prospeção de mercados e de atração de 
investimento 

 Participação em feiras de turismo nacional e 
internacional 

 Ações de suporte e acompanhamento ao investidor 
e ao empresário - disponibilização de informação 
completa, acessível e com interfaces que permitam uma 
comunicação eficaz, permanente e interativa - incluindo 
a disponibilização de uma plataforma para o investidor 

 Apoio ao desenvolvimento de iniciativas turísticas de 
base local e de cariz familiar- 

Estimular a 
economia circular no 
turismo 

 Elaboração de referenciais para a sustentabilidade 
do turismo em Portugal nas vertentes económica, 
ambiental, social e de governance, permitindo fluxos 
circulares de reutilização, restauração e renovação, de 
forma integrada 

 Promoção da elaboração de um Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Turístico Sustentável 

 Projetos que estimulem a eficiência energética na 
cadeia de valor do turismo e a integração da economia 
circular naquela, designadamente na redução, 
reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e 
energia 

 Definição e regulamentação de boas práticas que 
promovam a eficiência energética e a utilização das 
melhores soluções técnicas e ambientais disponíveis na 
elaboração/execução de projetos turísticos 

 

EIXO 3 - POTENCIAR O CONHECIMENTO 

Linhas Estratégicas 
de Atuação 

Tipologia de Projetos Prioritários 
Ações com relevância para o concelho/ 
Aspetos a considerar na Revisão do PDM 

Afirmar Portugal 
como smart 
destination 

 Programas de «digitalização» da oferta turística  Desenvolvimento de um site integrado de divulgação dos 
ativos turísticos e sua integração / articulação com as 
plataformas turísticas existentes.  

 Disponibilização de rede WI-FI gratuita nos centros 
históricos, por forma a melhorar a experiência de 
usufruto do património nacional 

 Implementação/reforço da rede wireless na cidade e nos 
principais núcleos urbanos antigos de interesse cultural 

 

EIXO 4 - GERAR REDES E CONECTIVIDADE 

Linhas Estratégicas 
de Atuação 

Tipologia de Projetos Prioritários 
Ações com relevância para o concelho/ 
Aspetos a considerar na Revisão do PDM 

Melhorar os sistemas 
de mobilidade 
rodoferroviária e de 
navegabilidade 

 Qualificação de eixos de interesse turístico de 
âmbito rodoviário ou ferroviário que contribuam para a 
valorização da oferta turística 

 Estruturação de uma oferta turística integrada em torno da 
EN2, promovendo o potencial efeito da Rota da EN2, 
recentemente criada 

 Assegurar boas condições de mobilidade rodoviária 
nos destinos turísticos, especialmente naqueles que 
registam maior tráfego e intensidade turística 

 Reforço das acessibilidades e das condições de 
parqueamento em torno dos principais ativos turísticos 
presentes no território municipal 

 Implementação de projetos de sinalização turística  Reforço da sinalética nas zonas de maior relevância 
histórica da cidade e da sinalética informativa da localização dos 
principais elementos patrimoniais arquitetónicos e arqueológicos 
que se encontram disseminados um pouco por todo o concelho 

 Projetos de melhoramento da navegação fluvial, 
incluindo o melhoramento de cais fluviais e a criação de 
plataformas de acostagem de embarcações de recreio e 

 Instalação de infraestruturas e serviços de apoio à 
atividade náutica e do ordenamento e requalificação dos 
troços e das margens mais significativas para a atividade 
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EIXO 4 - GERAR REDES E CONECTIVIDADE 

Linhas Estratégicas 
de Atuação 

Tipologia de Projetos Prioritários 
Ações com relevância para o concelho/ 
Aspetos a considerar na Revisão do PDM 

de outras infraestruturas e serviços de apoio ao turismo 
nos rios e águas interiores do País 

turísticofluvial, designadamente nas barragens da Atabueira e 
dos Minutos 

Promover o «turismo 
para todos», numa 
ótica inclusiva, que 
acolha os diferentes 
mercados/segmentos 
turísticos 

 Projetos que promovam a acessibilidade e o 
usufruto da oferta turística, nomeadamente, operações 
de adaptação e melhoria de infraestruturas, 
equipamentos e de recursos turísticos 

 Implementação do Plano de Acessibilidade e Mobilidade 
da Cidade de Montemor-o-Novo, em estreita articulação com 
o Plano de Sinalização e Trânsito da cidade e elaboração de 
planos de sinalização e trânsito nos aglomerados que assumem 
maior expressão, sobretudo nos núcleos antigos de interesse 
cultural 

Envolver ativamente 
a sociedade no 
processo de 
desenvolvimento 
turístico do país e 
das regiões 

 Projetos de envolvimento da população 
residente/comunidades locais em iniciativas respeitantes 
ao acolhimento e bem-estar dos visitantes 

 Definição de eixos estratégicos, linhas de atuação e 
projetos específicos – a realizar no âmbito de um Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Turístico Sustentável  

 Implementação de orçamentos participativos para o 
Turismo, incluindo nas Escolas de Hotelaria e Turismo 

 Estabelecimentos de orçamentos participativos para o 
turismo, em articulação com a elaboração de um Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Turístico Sustentável 

Fonte: Turismo de Portugal – Estratégia para o Turismo 2027 (adaptado) 

Tendo em presença os ativos estratégicos em Montemor-o-Novo, bem como os recursos turísticos já existentes no concelho, 

a execução e materialização da ET27 à escala concelhia resultará numa qualificação e valorização do território e dos 

seus recursos turísticos distintivos. 

O território é o recurso turístico por excelência, constituindo conjuntamente com a qualidade dos serviços a grande 

motivação para a procura turística, pelo que a valorização territorial pode e deve ser encarada como uma questão 

fundamental para o sucesso do crescimento e desenvolvimento da atividade turística no concelho. 

A valorização do território concelhio poderá ser operacionalizada em áreas distintas, entre elas se incluindo as áreas urbanas, 

as áreas naturais / rurais, o património histórico e cultural e as infraestruturas de apoio, domínios de intervenção onde o PDM 

poderá assumir um importante contributo. 

Tendo por base este enquadramento e os desafios que se encontram subjacentes à revisão do PDM, assim como os eixos 

estratégicos de desenvolvimento definidos pelo Município, será de assumir a articulação dos projetos prioritários supra 

elencados com o modelo de ordenamento a formalizar para o concelho, procurando-se desta forma assumir um contributo 

efetivo para a projeção de Montemor-o-Novo enquanto espaço privilegiado em termos patrimoniais, culturais e 

turísticos, assumindo neste contexto uma aposta efetiva capaz de sustentar o reforço da complementaridade da oferta 

turística e de lazer concelhia com as componentes patrimonial e gastronómica já existentes. 

4.3. PLANO REGIONAL DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
DO ALENTEJO 

 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT-Alentejo) tem enquadramento legislativo na Resolução 

de Concelho de Ministros n.º 28/2006, de 23 de março (publicada no Diário da República, n.º 59 - I Série), objeto da Declaração 

de Retificação n.º 28 -A/2006, de 19 de maio (publicada no Diário da República, 1.ª série B, n.º 97, 2.º Suplemento), a qual 
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viria a definir as linhas de orientação para o desenvolvimento do Plano, quer em termos de opções estratégicas de base 

territorial, quer em matéria de modelo de organização do território regional. 

O plano viria a ser elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, conforme 

determinado, tendo o mesmo sido aprovado e entrado em vigor com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

53/2010, de 2 de agosto (publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 148, de 2 de agosto de 2010). O PROT-Alentejo viria 

no entanto a ser objeto de uma declaração de retificação, designadamente a Declaração de Retificação n.º 30-A/2010 

(publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 192, de e de outubro de 2010), nela se corrigindo algumas das inexatidões 

identificadas.  

O PROT-Alentejo constitui-se, conjuntamente com o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT), 

enquanto elemento orientador e de referência estratégica dos Planos Diretores Municipais e estabelece uma 

estruturação de um modelo de organização territorial que assenta numa proposta de configuração territorial da região 

do Alentejo, nele se integrando enquanto componentes territoriais estruturantes o sistema urbano propriamente dito, a 

estrutura regional de proteção e valorização ambiental, as atividades de cariz económico e as infraestruturas e também as 

principais redes de conetividade da região, traduzindo o novo mapa da região do Alentejo uma forte integração territorial entre 

as estruturas ambientais e agroflorestais e as estruturas urbanas e económicas. 
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Figura 9 - Modelo territorial do PROT-Alentejo  

Fonte: PROT-Alentejo (Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de outubro) 

O modelo territorial estabelecido define a relevância de uma nova organização territorial da região do Alentejo, sendo esta 

suportada nos fatores seguintes: 

1. O quadro das relações territoriais dentro da região do Alentejo e da região com o território envolvente, não apenas num 

contexto territorial nacional, mas também no contexto das relações económicas entre Portugal e Espanha e o restante 

espaço europeu; 
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2. O posicionamento da região do Alentejo no Eixo que estabelece a ligação entre Lisboa e Madrid e o seu papel enquanto 

espaço fundamental de intermediação entre a Área Metropolitana de Lisboa e o espaço económico de Espanha; 

3. A função assumida pelas sedes dos concelhos da região (Centros Urbanos Locais) enquanto elementos de suporte da 

coesão do território e a sua importância na constituição de polos de desenvolvimento de social e de atividades económicas 

de âmbito local e de pequenas economias de natureza residencial; 

4. A valorização dos recursos naturais enquanto elemento de suporte de um desenvolvimento viável e coeso e como 

garantia da defesa da biodiversidade e da paisagem e da identidade regional;  

5. O papel estruturante das fileiras agro-florestais, designadamente no que observa relação com a exploração e 

valorização do sistema de exploração de povoamentos de azinheira e sobreiro em montado e da indústria da cortiça e o 

potencial de modernização do modelo agrícola, associado à crescente expansão das áreas de regadio e à valorização 

das áreas de produção do olival e da vinha; 

6. A importância dos recursos geológicos, não apenas na sua vertente extrativa, mas também na perspetiva da sua 

transformação e subsequente valorização económica;  

7. A valorização do património cultural da região enquanto elemento desenvolvimento e de fator de diferenciação da 

identidade regional. 

8. O sistema das infraestruturas de mobilidade e de conetividade internacional, que visa garantir a adequação dos níveis 

de acessibilidade e articulação interna e promover uma boa ligação e articulação funcional com as regiões envolventes, 

com particular destaque para as ligações de importância internacional. 

Enquanto esboço de esquema global de ordenamento, o modelo territorial estabelecido pelo PROT-Alentejo assume a 

tradução espacial de um conjunto de opções estratégicas de base territorial, sustentando uma reconfiguração espacial e 

funcional da região do Alentejo assente em 5 sistemas estruturantes, designadamente: 

1. Sistema Ambiental e Riscos;  

2. Sistema da Base Económica Regional;  

3. Sistema das Atividades Agroflorestais;  

4. Sistema Urbano e de Suporte à Coesão Territorial;  

5. Sistema de Acessibilidades e de Conectividade Internacional; 

Encontram-se associados a cada um destes sistemas estruturantes diversos subsistemas e componentes estruturantes, 

alguns dos quais assumem relevância para o concelho de Montemor-o-Novo, apresentando-se os mesmos em 

conformidade com o constante do quadro seguinte. 
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Quadro 15 - Sistemas, subsistemas e componentes estruturantes do modelo territorial do PROT-Alentejo 

Sistemas Subsistemas Componentes estruturantes 

Ambiental e Riscos 
Subsistema Ambiental 

Recursos Hídricos 

Qualidade do Ar 

Gestão de Resíduos 

Unidades de paisagem 

Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) 

Riscos Naturais e Tecnológicos  

Base Económica Regional 
Componentes do Sistema da Base 
Económica Regional 

Rede de Centros Económicos Regionais 

Rede Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Sistema Regional de Logística Empresarial 

Rede de Aproveitamentos Hidroagrícolas 

Eixos e Redes de Especialização Industrial: Eixos de 
Especialização Industrial; Redes e Áreas de Especialização 
Industrial 

Corredor Central 

Atividades Agroflorestais 
Atividades Agroflorestais 

Sistemas Agrícolas de Regadio 

Outros Sistemas Agrícolas 

Sistemas Agrossilvopastoris 

Sistemas Florestais 

Espaços florestais multifuncionais 

Floresta de Produção 

Desenvolvimento Turístico Zona B - Envolvente de Évora 

Urbano e de Suporte à Coesão 
Territorial 

Corredores e Polaridades Regionais 

Corredor Lisboa - Vendas Novas - Montemor-o-Novo – Évora – 
Estremoz - Elvas - Campo Maior – Badajoz 

Eixo Vendas Novas - Montemor-o-Novo - Évora 

Tipologia de Centros Urbanos 
Estatuto de Montemor-o-Novo enquanto Centro Urbano Estruturante 
e o papel que deve assumir no contributo para o policentrismo do 
sistema urbano regional 

Subsistemas urbanos 

Subsistema Urbano do Alentejo Central 

Corredor urbano-logístico desenhado por Lisboa, Vendas Novas, 
Montemor-o-Novo, Évora, Estremoz, Elvas e Badajoz 

Acessibilidades e de Conetividade 
Internacional 

Infraestruturas terrestres 

Infraestruturas rodoviárias de nível nacional/europeu: corredor 
central Lisboa - Évora - Madrid: Eixo central Lisboa - Vendas Novas 
- Montemor-o-Novo -Évora -Elvas -Badajoz (IP7/A6)  

Infraestruturas ferroviárias de âmbito nacional/europeu: linha mista 
de alta velocidade que permitirá a ligação de Lisboa a Madrid; Troço 
da Linha do Alentejo entre o Pinhal Novo e Casa Branca e a Linha do 
Sul 

Infraestruturas ferroviárias de âmbito regional: troço da Linha do 
Alentejo Casa Branca - Beja - Funcheira 

 Infraestruturas aeroportuárias 
Rede de heliportos – identificação de ponto de aterragem alternativo 
para helicópteros 

 

Fonte: PROT-Alentejo (Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de outubro) (adaptado) 

Tendo em consideração o diagnóstico prospetivo regional e os desafios identificados no âmbito do PROT-Alentejo, houve 

lugar à definição de um conjunto de normas orientadoras e de natureza operacional, as quais assumem por objetivo a 

vinculação das entidades diretamente intervenientes nos procedimentos de ordenamento do território. Este conjunto de 

normas orientadoras traduz a definição de normas gerais e específicas e constitui, na sua globalidade, o quadro de 

referência de atuação que sustenta a operacionalização do modelo territorial e dos objetivos estratégicos que a ele 

se encontram associados. 
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As normas gerais preconizadas assumem a identificação dos princípios gerais de enquadramento que se encontram 

subjacentes à filosofia de regulação e de gestão territorial que sustenta a proposta do modelo territorial formalizada para a 

região do Alentejo, assim como o modelo de gestão tido como necessário à sua concretização. As normas específicas, que 

se apresentam agregadas em função dos diversos sistemas estruturantes constantes do modelo territorial proposto, assumem 

a definição do conjunto de orientações que deve ser observado e respeitado pelas entidades públicas intervenientes na 

concretização do modelo territorial estabelecido para a região do Alentejo. 

A abordagem que seguidamente se desenvolve tem como objetivo o enquadramento do PDM de Montemor-o-Novo com 

as normas orientadoras e de natureza operacional estabelecidas no PROT-Alentejo, procurando-se desta forma, 

identificar os condicionalismos decorrentes da vigência do PROT-Alentejo que interferem com o modelo de ordenamento 

territorial que se pretende ver implementado no concelho, entre elas se incluindo as normas que se articulam de forma direta 

com o conteúdo material do PDM ou que se encontram associadas a competências do município. 

Apresentam-se no quadro seguinte as normas orientadoras e de natureza operacional que se encontram diretamente 

associadas ao Sistema Ambiental e Riscos que observam incidência direta com a revisão do PDM. 

Quadro 16 - Normas orientadoras e de natureza operacional associadas ao Sistema Ambiental e Riscos 

Ref.ª Normas Específicas - Recursos Naturais Entidade 

7 

Com vista à prossecução dos interesses públicos e dos objetivos estratégicos estabelecidos relacionados com a proteção e 
valorização dos recursos naturais, competirá à (...) Administração Local:  

d) Integrar nos vários instrumentos de gestão territorial regulamentação que reflita as orientações relacionadas com 
o combate à desertificação, garantindo, simultaneamente, mecanismos de articulação das estratégias de nível regional e 
nacional;  

f) Definir e enquadrar, em sede de revisão de Plano Diretor Municipal (PDM), localizações para a instalação de 
unidades de gestão de resíduos (...); 

j) Incentivar a utilização de transportes públicos, os quais deverão funcionar com combustíveis menos poluentes, 
aumentar as áreas urbanas com circulação e estacionamento condicionados, criar espaços para peões, ciclistas e zonas de 
lazer e, ainda, desviar o tráfego de longas distâncias para o exterior das áreas urbanas e de zonas sensíveis. 

AC/AL 

12 

Cabe aos municípios, no âmbito da elaboração dos PMOT, a identificação da Estrutura Ecológica Municipal, de acordo 
com o normativo da ERPVA. Assim, os PMOT devem: 

a) Delimitar as áreas nucleares, em articulação com os municípios envolventes, quando tal se justifique. Estas áreas 
devem incluir a totalidade ou parte das áreas classificadas, definindo diferentes graus de proteção de acordo com os valores 
naturais em presença; 

b) Delimitar as áreas de conetividade ecológica/corredores ecológicos. Estas áreas devem incluir a rede hidrográfica, 
os povoamentos de azinhal, de sobreiral e outras formações de quercíneas que, pela sua dimensão e estrutura do 
povoamento, constituem sistemas equilibrados e estáveis, capazes de desempenhar as funções ecológicas essenciais à 
manutenção da biodiversidade, dos ciclos da água e dos nutrientes; 

c) Delimitar as áreas da estrutura ecológica municipal em solo urbano, que correspondem à estrutura ecológica 
urbana; 

d) Delimitar as áreas da estrutura ecológica municipal integrando-as em categorias de espaços compatíveis com a 
proteção dos valores e dos recursos naturais (nomeadamente, agrícolas, florestais e conservação da natureza). 

AL 

Ref.ª Normas Específicas – Áreas Nucleares Entidade 

13 

Com vista à prossecução dos interesses públicos e dos objetivos estratégicos estabelecidos para as áreas nucleares da 
ERPVA, competirá à (...) Administração Local: 

a) Nos territórios classificados no âmbito da Rede Natura 2000, os limites dos SIC e ZPE devem ser vertidos para as 
plantas de condicionantes dos PEOT e PMOT e as áreas de ocorrência de valores naturais protegidos ou necessárias 
para a sua conservação e restabelecimento, devem ser qualificadas com diferentes graus de proteção, de acordo com 
as exigências ecológicas e as necessidades de gestão. Sem prejuízo das especificações de cada caso, deverá ser ponderada 
a integração, total ou parcial, destas áreas na Estrutura Ecológica Municipal; 

b) O Plano Setorial da Rede Natura 2000 identifica orientações de gestão para cada uma das áreas classificadas (...). 
Competirá aos IGT de âmbito municipal, nomeadamente, aos PIMOT e aos PDM desenvolver estas orientações, em 
particular no que se refere à compatibilização da conservação dos habitats e das espécies naturais com as atividades 
urbanas, de turismo, recreio e lazer; 

d) Os PMOT, em particular o PDM, devem, em articulação com a autoridade de conservação da natureza (ICNB), incorporar 
informação sobre os valores naturais e a sua área de ocorrência no concelho, numa perspetiva de continuidade com 

AL/AC 
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os territórios vizinhos. O conteúdo das orientações que visam a preservação e conservação dos valores naturais deve ter 
uma tradução à escala local. 

Ref.ª Normas Específicas – Áreas de Conetividade Ecológica / Corredores Ecológicos  Entidade 

14 

Com vista à prossecução dos interesses públicos e dos objetivos estratégicos estabelecidos e relacionados com as Áreas de 
conectividade Ecológica (Corredores Ecológicos) competirá aos PMOT: 

a) Identificar e caracterizar as áreas com importância estratégica no âmbito dos corredores ecológicos, que deverão 
integrar a Estrutura Ecológica Municipal, garantindo a inclusão, nomeadamente, das linhas de água e das manchas de 
montado (azinhal e sobreiral), de bosques mediterrâneos e de matos mais relevantes para garantir a conservação da 
biodiversidade e a conetividade ecológica dessa estrutura; 

b) Nas áreas urbanas, identificar e garantir a conservação de áreas de habitats que podem constituir corredores 
ecológicos importantes, independentemente da sua riqueza biológica, como sejam, as zonas verdes urbanas, as linhas de 
água em zonas urbanas, as sebes de compartimentação; 

c) Assegurar que as áreas afetas à atividade agrícola e florestal relacionadas com as fileiras emergentes (vinha e 
culturas de regadio, entre outras) integram os espaços agrícolas e florestais de produção. 

AC 

15 

Nas áreas de corredor que irão integrar a Estrutura Ecológica Municipal deverá: 

a) Ser condicionada a abertura de novas vias ou acesso, excetuando o disposto no âmbito do Plano Nacional de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios e nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

b) Ser interditada a introdução de espécies não indígenas; 

c) Ser condicionada a expansão urbano-turística, exceto nos casos relativos a reconstrução ou novas ocupações 
destinadas ao apoio a atividades que visam a salvaguarda do património natural e rural; 

d) Ser condicionada a alteração do regime de uso do solo ou as atividades ou práticas que alterem as características 
dos sistemas ecológicos que se pretendem salvaguardar. 

AC 

Ref.ª Normas Específicas – Riscos Naturais e Tecnológicos Entidade 

21 

Com vista à prossecução dos interesses públicos e dos objetivos estratégicos estabelecidos e relacionados com os riscos 
naturais e tecnológicos, competirá às Administrações Central e Local aplicar as seguintes normas gerais: 

d) A cartografia de riscos naturais e tecnológicos deve ser integrada na carta de condicionantes ou ordenamento 
dos respetivos PEOT e PMOT; 

e) Promover uma efetiva articulação entre os Planos de Emergência de Proteção Civil e os PDM, nomeadamente entre 
as zonas de risco e as zonas a interditar ou a condicionar. 

AC/AL 

Ref.ª Normas Específicas – Desertificação  Entidade 

22 

Com vista à prossecução dos interesses públicos e dos objetivos estratégicos estabelecidos nesta componente, competirá 
às Administrações Central e Local: 

a) Integrar nos vários instrumentos de gestão territorial as orientações de combate à desertificação, garantindo, 
simultaneamente, mecanismos de articulação das estratégias de nível regional e nacional. 

AC/AL 

23 

Aos municípios competirá incorporar nos PMOT, nomeadamente nos PDM, a estratégia de intervenção local relativa à 
desertificação e à seca, atendendo aos objetivos nacionais de combate à desertificação (Plano de Ação Nacional de 
Combate à Desertificação), adequando, consequentemente, as determinações, condicionantes e incentivos destes planos, 
bem como as suas regras de uso e de ocupação do solo e da sua transformação e, ainda, a localização e desenvolvimento 
de atividades com incidência territorial. 

AC 

Ref.ª Normas Específicas – Risco Sísmico  Entidade 

24 

Competirá às Administrações Central e Local: 

a) Delimitar e cartografar, nos PMOT, as zonas urbanas mais antigas e ou degradadas, principalmente, as que estejam 
localizadas em áreas de maior perigosidade. A requalificação destas zonas deve ter em consideração os seguintes 
aspetos: 

i) Devem ser consideradas zonas destinadas a espaços abertos, por exemplo jardins públicos, que possam ser utilizadas 
como áreas de segurança para as atividades a desenvolver pós sismo. 

ii) Devem ser planeadas e construídas novas vias com o objetivo de segmentar a superfície construída, de modo a aumentar 
a segurança contra incêndios urbanos, impedindo o seu alastramento, e facilitar o socorro; 

c) Proibir a edificação de hospitais, escolas, estruturas de grande concentração populacional e de edifícios afetos à 
emergência, em áreas de perigosidade elevada a moderada; 

d) Planear as novas áreas urbanas de forma a reduzir a vulnerabilidade dos edifícios face às “solicitações sísmicas” 
e a facilitar a intervenção de socorro em situação de emergência, sobretudo para as zonas de perigosidade sísmica 
elevada e moderada, incluindo as faixas adjacentes às falhas ativas. 

AC/AL 

Ref.ª Normas Específicas – Risco de Movimentos de Massas em Vertentes  Entidade 

26 

Competirá às Administrações Central e Local: 

a) Delimitar e cartografar, em PEOT e PMOT, as zonas de perigo elevado de instabilidade de vertentes;  

b) Definir, nas zonas de perigo elevado, em sede de PMOT, as medidas preventivas relativamente à segurança de 
pessoas e bens face à instabilização de vertentes que poderão incluir: 

i) Proibição da construção de hospitais, escolas, edifícios com importância na gestão da emergência e edifícios de habitação; 

ii) Realização de obras de estabilização e reforço a fim de aumentar a segurança de estruturas já existentes. 

AC/AL 
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Ref.ª Normas Específicas – Risco de Cheia Entidade 

27 

Competirá às Administrações Central e Local: 

a) Delimitar, cartografar e regular, em sede de PEOT e PMOT, as áreas inundáveis em perímetros urbanos. Para as 
restantes áreas, não deverá ser permitida a construção de estruturas que ponham em perigo pessoas e bens; 

b) Promover a gestão dos leitos de cheia nas áreas urbanas consolidadas ou em consolidação, como espaços 
abertos vocacionados para atividades de recreio e lazer, podendo incluir eventuais estruturas ligeiras de apoio; 

c) Promover a gestão dos leitos de cheia fora dos aglomerados urbanos, como espaços vocacionados para a 
atividade agrícola, turística e como corredores ecológicos. 

AC/AL 

Ref.ª Normas Específicas – Risco de Seca  Entidade 

28 

Competirá às Administrações Central e Local: 

c) Promover as orientações do Programa Nacional para o Uso Eficiente da água, com o qual os PEOT e PMOT se 
devem articular. 

AC/AL 

Ref.ª Normas Específicas – Risco de Fogos Florestais Entidade 

29 

Competirá às Administrações Central e Local: 

a) Interditar a construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria nos terrenos classificados 
conforme as Cartas de Risco Florestal, com risco de incêndio elevado ou muito elevado; 

b) Implementar as redes regionais de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI), previstas na legislação em vigor, 
articuladas com os Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI); 

c) Regulamentar, em sede de PEOT e PMOT os usos compatíveis nas áreas classificadas com risco de incêndio 
elevado ou muito elevado, respeitando as restrições previstas nos Planos Regionais de ordenamento florestal e em Planos 
Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

AC/AL 

Ref.ª Normas Específicas – Riscos Tecnológicos  Entidade 

30 
Competirá às Administrações Central e Local: 

a) Identificar, nos PEOT e PMOT, as unidades industriais perigosas, gasodutos e oleodutos. 
AC/AL 

Ref.ª Normas Específicas – Risco de Rotura de Barragens Entidade 

31 

Competirá às Administrações Central e Local: 

b) Interditar a construção de estabelecimentos industriais perigosos, abrangidos pela legislação em vigor, que estejam 
obrigados ao dever de notificação e apresentação de um relatório de segurança, nas áreas suscetíveis à ação de ondas 
de inundação provenientes da rotura total ou parcial de barragens; 

c) Proibir a construção de hospitais, escolas e edifícios com importância na gestão da emergência, nomeadamente 
Quartéis de Bombeiros, instalações da PSP e GNR, Centros Distritais de Operações de Socorro, e instalações das Forças 
Armadas e da Cruz Vermelha, em áreas suscetíveis a ondas de inundação provenientes da rotura total ou parcial de 
barragens. 

AC/AL 

Fonte: PROT-Alentejo (Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de outubro) 
Nota: AC - Administração Central; AL - Administração Local 

Serão igualmente de considerar, no âmbito da revisão do PDM, as normas orientadoras seguidamente elencadas, relativas 

ao Sistema da Base Económica Regional. 

Quadro 17 - Normas orientadoras e de natureza operacional associadas ao Sistema da Base Económica Regional 

Ref.ª Normas Específicas – Atividades Agroflorestais Entidade 

35 

Em termos de desenvolvimento sustentável agroflorestal consideram-se as seguintes orientações para uso dos espaços 
agrícolas e florestais: 

a) Preservar todas as áreas com potencialidades para a agricultura, nomeadamente, as áreas afetas à atividade agrícola 
e florestal, fomentando as fileiras nos domínios estratégicos regionais, os produtos de qualidade diferenciada e as 
fileiras emergentes; 

d) Admitir nas alterações do uso e ocupação agrícola e florestal do solo decorrentes nomeadamente, da influência das 
políticas e do funcionamento do mercado as seguintes situações: 

i) O alargamento da prática de sistemas agrícolas de regadio a solos que possuam condições técnicas para o efeito 
desde que o mesmo não colida com a conservação de valores naturais e patrimoniais protegidos; 

ii) A exploração dos solos de produtividade mediana ou de arvoredo disperso de azinheira e sobreiro, que se 
encontrem associados a sistemas agro-silvo-pastoris, com sistemas competitivos que manifestem um aproveitamento 
adequado das potencialidades do solo; 

iii) Alargamento da exploração em regime florestal (Floresta de Produção e Floresta Multifuncional) poderá ser alargada 
a solos que se encontrem em áreas onde a atividade agrícola se encontre em recessão e com perspetivas elevadas de 
abandono. 

f) Proibir ou condicionar usos alternativos nos solos que apresentam aptidão e potencialidades para a prática de 
atividades agrícolas, nomeadamente os que integrem o regime da RAN, os ocupados com sistemas produtivos integrados 

AC/AL 
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em fileiras estratégicas, bem como, os que se encontrem devidamente infraestruturados para o regadio ou tenham sido 
sujeitos a investimentos setoriais públicos significativos. 

Ref.ª Normas Específicas – Zonas de Potencial Aproveitamento de Recursos Geológicos Entidade 

41 Deverá ser incentivado o desenvolvimento das indústrias extrativas e a gestão sustentável do seu ciclo de vida (...) AL 

42 
Deverão ser garantidas, ao nível do ordenamento e da gestão territorial, as condições necessárias a uma correta 
exploração dos recursos geológicos, nomeadamente como modo de salvaguarda das oportunidades para novos 
investimentos ao nível da prospeção e exploração de novas jazidas. 

AL 

44 
Os PDM devem delimitar as áreas de reserva para o aproveitamento de recursos geológicos e as áreas cativas para 
a exploração de massas minerais, definindo para estas áreas um regime de usos do solo compatível com as atividades de 
prospeção e de exploração dos recursos. 

AL 

45 
As áreas de reserva para o aproveitamento de recursos geológicos devem manter o uso atual até à entrada em 
atividade da exploração do respetivo recurso. 

AL 

47 

Caberá aos municípios no âmbito do processo de elaboração ou revisão dos PMOT aplicáveis estabelecer um 
adequado ordenamento das zonas de exploração e definir normas de utilização que contribuam para a articulação 
entre as diversas atividades produtivas por forma a não comprometer a exploração das áreas com potencial extrativo, 
atribuindo-lhes a classificação de solo rural. 

AL 

48 

Caberá aos municípios com explorações de recursos geológicos a realização de estudos de ordenamento do 
território, estabelecendo unidades operativas e planeamento e gestão, identificando a necessidade de elaboração de 
Planos de Pormenor e estabelecendo as orientações genéricas para a elaboração dos Planos Ambientais e de Recuperação 
Paisagística, bem como planos de escoamento dos subprodutos que viabilize o seu aproveitamento. 

AL 

Ref.ª Normas Específicas – Sistema Regional de Logística Empresarial Entidade 

57 

As redes municipais ou supramunicipais de Parques Empresariais deverão ser definidas no âmbito dos PMOT, 
nomeadamente pelos PIOT e PDM, onde deverão ser estabelecidas as linhas de orientação com vista à sua articulação 
funcional e à sua qualificação como infraestrutura de apoio à dinamização da economia local no quadro da estratégia de 
desenvolvimento municipal e intermunicipal. 

AL 

58 
A concretização dos Espaços de Incubação e de Acolhimento Empresarial em ambiente urbano deverá ser 
enquadrada na estratégia de ordenamento e de desenvolvimento urbano estabelecida ao nível do PDM  e, 
particularmente, ao nível do PU. 

AL 

69 
Competirá ainda aos municípios dos Centros Económicos Regionais garantir, no âmbito dos PMOT, um ajustado 
enquadramento dos Espaços de Incubação e Acolhimento Empresarial em Ambiente Urbano como infraestrutura de 
apoio à animação económica urbana. 

AL 

Ref.ª Normas Específicas - Energia  Entidade 

76 

Os instrumentos de gestão territorial deverão acolher as orientações que emanam do Programa Nacional para as 
Alterações Climáticas, tendo presente, entre outros aspetos, que o maior volume de emissões de gases de efeito estufa 
(GEE) se deve ao setor dos transportes e que os setores residencial e de serviços são aqueles em que se tem verificado o 
maior aumento percentual dessas emissões. 

AC/AL 

77 
Os municípios deverão também fundamentar as intervenções no setor dos transportes em programas de mobilidade 
sustentável, conferindo importância primordial às preocupações com a eficiência energética e com a utilização de formas de 
energia menos poluentes. 

AC/AL 

78 

Deverá constituir uma aposta estratégica da região, a promoção da energia hídrica, da energia solar térmica, da energia solar 
fotovoltaica, dos biocombustíveis e da energia das ondas. Embora possuam, à partida, menos condições favoráveis quando 
comparadas com outras zonas do País, importa também referir as possibilidades oferecidas pela energia eólica e pela 
biomassa. 

AC/AL 

81 

(...) releva-se o interesse na criação de instrumentos que facilitem o desenvolvimento das infraestruturas energéticas de 
caráter linear, em particular através da consideração nos planos municipais de ordenamento do território de “espaços-canal” 
para a sua implantação, os quais podem, assim, contribuir, simultaneamente, para um melhor ordenamento do território e 
maior agilização do processo da concretização dos projetos no terreno. 

AL 

Ref.ª Normas Específicas - Energia Solar Fotovoltaica Entidade 

86 

As iniciativas de construção sob promoção da Administração Central, das autarquias locais e de cooperativas de 
habitação devem também constituir uma oportunidade para a implementação de soluções descentralizadas de 
produção de energia, devendo os planos municipais de ordenamento do território desenvolver um quadro normativo 
adequado a esse fim. 

AC/AL 

Ref.ª Normas Específicas - Energia Eólica  Entidade 

88 

Os PDM deverão avaliar as potencialidades concelhias para a instalação de parques eólicos, delimitando, se for o caso, 
áreas com potencialidades para este tipo de aproveitamento, atendendo, contudo, ao quadro de condicionantes aplicáveis. 
Esta avaliação poderá ser substancialmente valorizada nos concelhos do litoral quando a tecnologia permitir, do ponto de 
vista económico, a implementação de parques eólicos no mar (tecnologia Offshore), atendendo a que aí a magnitude 
energética de vento é de grande intensidade. 

AL 

Ref.ª Normas Específicas – Desenvolvimento Turístico Entidade 

91 
Caracterizado pela elevada qualidade do património cultural e natural - assente na valorização e preservação dos recursos 
históricos e culturais e na proteção e valorização ambiental - caberá às políticas de ordenamento do território e do urbanismo 
e, particularmente, aos diversos instrumentos de gestão territorial, contribuírem para consolidar o Alentejo como destino 

AC/AL 
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turístico associado a uma oferta ajustada às características ambientais, naturais paisagísticas e patrimoniais e desenvolver 
um cluster regional de atividades turísticas marcado por características de elevada qualidade, autenticidade e identidade. 

92 

A orientação estratégica de posicionamento turístico do Alentejo deverá privilegiar produtos que associem o recreio e lazer 
com o património histórico e ambiental, a gastronomia, o artesanato, a cultura, a natureza e a descoberta, bem como com a 
interação entre as atividades turísticas e as atividades agrícolas e florestais no espaço rural. Neste sentido, devem ser 
estimuladas iniciativas inovadoras (de preferência em rede), que contribuam para uma maior afirmação e dinâmica de 
produtos já com tradição e consolidados na região, de que se destacam:  

a) Circuito turístico (touring cultural, patrimonial e paisagístico); 

b) Sol e Mar; 

c) Gastronomia e vinhos; 

d) Turismo de Natureza, 

e) Turismo no Espaço Rural (TER), 

f) Turismo Cinegético. 

AC 

93 

(...) Devem também ser promovidas as novas potencialidades assentes em recursos e produtos diversificadores da oferta 
atual visando, nomeadamente, segmentos turísticos mais direcionados, tais como: 

a) Conjuntos turísticos (resorts); 

b) Golfe; 

c) Saúde e bem-estar; 

d) Turismo náutico de recreio, 

e) Turismo equestre, 

f) Geoturismo. 

AC 

114 

Cabe ainda aos instrumentos de planeamento de âmbito municipal, nomeadamente, aos PIMOT e aos PDM, estabelecer as 
opções estratégicas e programas de desenvolvimento turístico de nível local, bem como o correspondente sistema territorial 
de desenvolvimento turístico, no respeito pelos regimes de salvaguarda dos PEOT aplicáveis, definindo, nomeadamente: 

a) A intensidade turística máxima concelhia efetiva (ou intermunicipal), em conformidade com os limites estabelecidos pelo 
PROT (...); 

b) As tipologias de estabelecimentos turísticos a privilegiar; 

c) Os critérios e orientações quanto à localização dos empreendimentos turísticos; 

d) A definição de áreas homogéneas de desenvolvimento turístico e respetivas orientações de desenvolvimento setorial; 

e) A articulação da estratégia local de desenvolvimento turístico com as estratégias setoriais de nível regional e nacional. 

AL 

Ref.ª Normas Específicas - Desenvolvimento dos Territórios Rurais Entidade 

120 

O desenvolvimento dos territórios rurais é uma prioridade comum das políticas agrícolas, florestal e de 
desenvolvimento rural, do ambiente e conservação da natureza, do ordenamento do território e desenvolvimento 
regional, ao mesmo tempo que a dinamização económica e a atratividade das zonas rurais exige uma boa articulação com 
os centros urbanos num quadro modernizador das relações urbano-rural. Neste contexto a ação da Administração orientar-
se-á para: 

a) Desenvolver, tendo por base os aglomerados existentes, uma rede de polos de excelência (em termos residenciais, 
ambientais, de serviços e de produções) estruturantes do povoamento rural e promover projetos de valorização 
urbanística dos pequenos aglomerados; 

b) Estimular a capacitação e cooperação dos atores económicos para o desenvolvimento em parceria de programas 
de ação de valorização económica e mercantil dos recursos endógenos do território; 

c) Promover uma estratégia de gestão sustentável dos espaços rurais e dos recursos naturais que: privilegie a 
manutenção da atividade agrícola ou florestal em zonas com condicionantes ou desvantagens naturais; preserve os 
recursos naturais e a paisagem no âmbito da atividade agrícola e florestal; torne a floresta mais estável e resistente aos 
agentes bióticos e abióticos; incentive os sistemas florestais e agroflorestais compatíveis com o ambiente e promover a 
ecoeficiência; 

e) Assegurar a generalização da disponibilidade de serviços em banda larga, proporcionando os benefícios e as 
oportunidades da era digital às áreas rurais - educação ao longo da vida, possibilidades de formação especializada, procura 
de emprego, saúde e outros serviços públicos; 

f) Assegurar níveis elevados de acessibilidades através de soluções inovadoras e flexíveis de transporte adaptadas 
à especificidade das áreas de baixa densidade populacional, permitindo um adequado equilíbrio entre o urbano e o rural; 

g) Criar condições de continuidade das atividades não agrícolas (do comércio e serviços, do artesanato, das 
agroindústrias, etc.) existentes, nomeadamente com medidas de apoio à sua transmissão pelos titulares idosos, e promover 
a criação de microempresas que diversifiquem a economia das áreas rurais; 

h) Adaptar as respostas em termos de serviços e bens públicos à necessidade de atrair e fixar novos residentes; 

i) Valorizar o turismo em espaço rural e facilitar o desenvolvimento de alojamento turístico de pequena escala; 

j) Incentivar parcerias urbano-rural para o ordenamento de áreas específicas do território, recorrendo (...) à elaboração 
e implementação dos Planos de Intervenção em Espaço Rural (PIER). 

AC/AL 

 

Fonte: PROT-Alentejo (Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de outubro) 
 

Nota: AC - Administração Central; AL - Administração Local 
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Carecem igualmente de ponderação as normas que se encontram associadas ao Sistema Urbano de Suporte à Coesão 

Territorial, observando as mesmas conformidade com o que se encontra sumarizado no quadro que se apresenta.  

Quadro 18 - Normas orientadoras e de natureza operacional associadas ao Sistema Urbano de Suporte à Coesão Territorial 

Ref.ª Normas Específicas - Rede de Equipamentos e Serviços - Cultura Entidade 

138 

Competirá à Administração Local, em colaboração com a Administração Central: 

a) Criar redes de espaços culturais, reutilizando o património arquitetónico e as infraestruturas existentes (por 
exemplo, das escolas), de forma a desenvolver uma maior polivalência funcional e garantir a sustentabilidade na gestão 
destes recursos; 

b) Impulsionar programas de atividades culturais favorecendo a participação e a iniciativa de todos e das entidades 
privadas; 

c) Proteger e divulgar o património histórico e artístico e fomentar a sua conservação e restauro; 

d) Colaborar no desenvolvimento e implementação de uma estratégia para a Salvaguarda do Património Cultural 
Imaterial do Alentejo, desenvolvimento projetos-âncora ou integrando redes, tendo em consideração as manifestações 
culturais mais representativas e o desenvolvimento de estratégias de salvaguarda das mesmas. 

AC/AL 

Ref.ª Normas Específicas - Rede de Equipamentos e Serviços - Desporto  Entidade 

139 

Para a territorialização da política pública dos serviços desportivos a nível nacional competirá à Administração Central, 
em colaboração com a Administração Local: 

a) Todos os centros urbanos, sedes de concelho, devem proporcionar à população uma dotação mínima de 
equipamentos desportivos que contemple: 1 grande campo de jogos de relva artificial, 1 pavilhão desportivo, 1 
piscina de aprendizagem com um corredor, no mínimo, de 25 m, 1 pequeno campo polidesportivo, 1 minicampo 
(espaços que promovam a prática de atividade física informal); 

b) A Administração Local deve fomentar a prática desportiva, melhorando as infraestruturas e ordenando os espaços 
para atividade desportiva em meio rural e urbano; 

c) As entidades públicas devem estabelecer estratégias de colaboração com entidades privadas e associativas, no sentido 
de se estabelecerem parcerias para a oferta e rentabilização de equipamentos, para o desenvolvimento de políticas 
comuns e para a localização e gestão de equipamentos desportivos supraconcelhios. 

AL 

Ref.ª Normas Específicas - Planeamento Urbano, Urbanização e Edificação – Planeamento e Edificação em Solo Urbano Entidade 

140 

A política de ordenamento urbano deve assentar na elaboração e implementação de instrumentos de planeamento 
territorial, nomeadamente, de Planos de Urbanização e Planos de Pormenor, no estabelecimento de mecanismos de 
execução coordenada e programada do planeamento urbano e na definição de uma política de solos e de taxas urbanísticas, 
em estreita consonância com a estratégia de desenvolvimento local e o com o modelo do sistema urbano estabelecidos, 
nomeadamente, no Plano Diretor Municipal. Neste sentido, a administração local deve: 

a) Elaborar Planos de Urbanização em todos os centros urbanos sedes de concelho; 

b) Qualificar as periferias degradadas ou desqualificadas existentes, programando as expansões urbanas, preservando 
o caráter concentrado tradicional e acautelando a integração (formal, funcional e material) das novas construções, e 
mantendo as características de transição entre as áreas urbanas e rurais; 

c) Estabelecer nos planos municipais de ordenamento do território, particularmente nos Planos de Urbanização e Planos de 
Pormenor, as opções e medidas de valorização e qualificação dos espaços públicos e da imagem urbana, como fatores 
fundamentais de promoção da qualidade de vida e da identidade urbana; 

d) Privilegiar nos núcleos urbanos antigos (independentemente da respetiva classificação patrimonial), sempre que 
possível, a afetação das áreas ainda livres de edificação para espaços públicos equipados e espaços verdes, 
necessários à resolução das questões de desafogo, de remate, regeneração da vida urbana e de articulação dos tecidos 
urbanos. 

AL 

141 

A Administração Local deve privilegiar a consolidação e densificação das polaridades urbanas existentes e promover 
uma intervenção urbanística conducente à contenção dos perímetros (...). A reclassificação do solo rural como solo 
urbano reveste-se de caráter excecional e depende da comprovação da respetiva indispensabilidade face ao 
desenvolvimento demográfico, económico e social do município e às necessidades de qualificação urbana e ambiental dos 
aglomerados populacionais. No âmbito do planeamento territorial, o solo urbano deve respeitar cumulativamente as 
seguintes condições: 

a) Destinar se à edificação e ao desenvolvimento de funções urbanas; 

b) Ter infraestruturas completas e respetivos serviços ou previsão da sua instalação no horizonte do plano, 
devidamente inscrita no respetivo programa de execução e financiamento; 

c) Inserir-se na rede urbana municipal ou na rede municipal ou regional de áreas de atividades económicas. 

AL 

142 

No quadro da política municipal de povoamento e sistema urbano, os municípios devem definir um sistema urbano 
municipal que responda adequadamente à procura residencial, nomeadamente em ambiente rural, contrariando 
processos de edificação dispersa e de fracionamento da propriedade rústica. Competirá nomeadamente ao PDM: 

a) Definir o sistema urbano municipal; 

b) Identificar os aglomerados a sujeitar à revisão ou delimitação de perímetro urbano, fundamentando as respetivas 
necessidades de reclassificação e ou requalificação do uso do solo, em função do sistema urbano. Este exercício deve estar 

AL 



 

 

 

  ENQUADRAMENTO REGIONAL E 
SISTEMA DE PLANEAMENTO - 50 VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

sustentado numa avaliação do grau de concretização dos planos municipais de ordenamento do território em vigor, com base 
na execução física, nos compromissos em vigor, e na necessidade de novas áreas para atividades económicas; 

c) Definir estratégias para a qualificação dos pequenos aglomerados e regulamentar a sua ocupação atendendo a 
critérios de integração paisagística nos espaços rurais; 

d) Garantir um faseamento da ocupação urbana e programação dos solos urbanizáveis que se verifiquem necessários em 
articulação formal e funcional com as áreas urbanas contíguas, transmitindo coerência, continuidade e qualidade ao tecido 
urbano existente e ao seu respetivo crescimento, no pressuposto que deve-se privilegiar a recuperação/colmatação dos 
tecidos urbanos existentes; 

e) Definir para cada aglomerado ou tipo de aglomerado os sistemas de infraestruturas, com recurso a soluções 
ajustadas às suas características, com vista à racionalização de custos de construção e de manutenção. 

143 

A delimitação dos perímetros urbanos, em sede de elaboração e revisão de planos municipais de ordenamento do 
território, nomeadamente PDM, deve respeitar os seguintes critérios 8: 

a) Dar prioridade à consolidação da área urbana, recorrendo à conservação, colmatação e densificação dos tecidos 
existentes. Neste sentido, em cada aglomerado, a ampliação dos perímetros urbanos deve ocorrer apenas quando o 
somatório das áreas urbanas consolidadas e comprometidas atinjam os 70 % (não contabilizando as áreas de estrutura 
ecológica urbana) do perímetro urbano; 

b) Condicionar a dimensão das áreas de expansão (solo cuja urbanização seja possível programar) ao limite máximo de 
30 %, da área do perímetro urbano existente (excluindo os solos afetos às zonas industriais e os solos afetos à estrutura 
ecológica urbana); 

c) Delimitar a estrutura ecológica municipal em solo urbano. Estas áreas devem estabelecer ligações funcionais com as 
áreas rurais envolventes, podendo incluir, nomeadamente, parques, jardins (públicos ou privados), linhas de água e 
respetivas margens, áreas de povoamento de sobreiro e azinheira, e ou hortas/zonas agrícolas urbanas, matas, espaços 
verdes educativos/desportivos, sebes naturais. Estas áreas destinam-se a promover a qualidade de vida urbana e procuram 
minimizar e compensar os efeitos da forte impermeabilização do solo urbano; 

d) Considerar o princípio da reclassificação do solo urbano em solo rural, quando se verifique que a sua dimensão 
é excessiva face à fundamentação técnica ou quando as áreas delimitadas no perímetro urbano não reúnam as 
condições para integrar solo urbano; 

e) Promoção de um desenvolvimento urbano compacto, que contrarie a urbanização dispersa e contenha a expansão 
urbana, respeitando os imperativos de economia do solo e dos demais recursos territoriais, conforme as orientações 
estabelecidas no PNPOT. 

AL 

144 

A Administração Local deve contrariar a monofuncionalidade e promover a valorização de centralidades 
intraurbanas, nomeadamente, nas sedes dos concelhos, através de: 

a) Preservar uma diversidade funcional nas áreas urbanas consolidadas e nos solos urbanos programados; 

b) Evitar a monofuncionalidade nas intervenções urbanísticas de grande dimensão e garantir uma maior relação entre 
as centralidades urbanas e as infraestruturas principais preexistentes; 

c) Qualificar as centralidades urbanas existentes, beneficiando o espaço público, concentrando equipamentos 
estruturantes e localizando atividades (de lazer, restauração, comércio) que promovam a atratividade urbana. 

AL 

145 

A Administração Local, em colaboração e com o apoio da Administração Central, deve preservar a função residencial 
e conceber um tecido urbano integrador em termos sociais: 

a) Definir uma política municipal de habitação, em sede do PDM ou eventualmente recorrendo à conceção de um 
Programa Local de Habitação enquanto instrumento estratégico para a definição de programas na área habitacional, em 
articulação com outras políticas de desenvolvimento social e económico (...); 

b) De forma a atenuar progressivamente carências habitacionais observadas a nível municipal, a administração local 
poderá definir a afetação de quotas de habitação a custos controlados nas novas urbanizações a garantir pelos 
promotores privados. Um Programa Local de Habitação ou a regulamentação dos PMOT podem ser instrumentos de 
previsão de quotas mínimas de habitação acessível a estratos sociais com menores recursos, atendendo às diferentes 
realidades territoriais; 

c) Dados os valores patrimoniais em presença, deve-se fomentar a reabilitação do parque edificado existente, 
estabelecendo medidas de discriminação positiva para a reabilitação dos tecidos habitacionais existentes, 
promovendo ações de reabilitação urbana e dando prioridade à intervenção e requalificação dos espaços públicos 
em áreas consolidadas, em prol de um reforço da qualidade residencial. 

AL 

146 

O planeamento municipal das atividades comerciais e de serviços deve contribuir para a consolidação do sistema 
urbano regional e para a estruturação urbana: 

b) O planeamento urbano, ao tratar especificamente da regulação espacial do pequeno e médio comércio das áreas urbanas, 
deve favorecer um modelo de cidade funcionalmente diversificada. Nas áreas centrais antigas ou históricas, deve-se 
favorecer a implantação das atividades comerciais com o objetivo de inovar e valorizar os tecidos antigos ou a 
qualidade histórica e patrimonial da escala urbana; 

c) As novas formas de comércio, sobretudo a implantação de grandes estabelecimentos ou conjuntos comerciais, têm cada 
vez mais repercussões na morfologia e a imagem urbana, afetando a estrutura urbana, assim como a rede urbana. Assim, a 
localização de novos empreendimentos comerciais deve realizar-se segundo uma conceção urbanística integradora, 
cuidando os valores de ordem ambiental e urbanístico, de forma a contribuir para o reforço da centralidade, permitir o 
acesso adequado em transportes coletivos e em boas condições para o acesso pedonal. Não é admissível a sua localização 
fora dos perímetros urbanos; 

AL 

                                                           
8 A articular com os critérios que se encontram definidos no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), 
assim como os critérios constantes do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, que estabelece os critérios de classificação e reclassificação do 
solo, bem como os critérios de qualificação e as categorias de solo rústico e solo urbano em função do uso dominante, aplicáveis a todo o solo nacional. 
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d) Os serviços de natureza social, em especial os que atraem um elevado número de pessoas de origens geográficas 
variadas (escolas, hospitais, tribunais, etc.) devem ser definidos em sede de plano municipal de ordenamento do 
território, nomeadamente em PDM e PP, ter uma localização central ou favorecer a qualificação e consolidação de espaços 
pericentrais ou periféricos, permitindo sempre um acesso generalizado por transporte público e uma ligação fácil para quem 
circule a pé; 

e) Os estabelecimentos de serviços de natureza económica, em especial os mais vocacionados ao serviço às empresas, 
de acordo com a sua dimensão e natureza, devem articular-se com o comércio no reforço de centralidades já existentes, 
contribuir para a valorização urbanística de espaços a consolidar, favorecer a diversificação funcional e a proximidade a áreas 
residenciais mais densas e favorecer uma acessibilidade por transporte público ou a pé; 

f) Cabe aos Planos Diretores Municipais: 

i) Desenvolver as opções estratégicas específicas para o modelo de centralidades concelhio, contemplando a 
localização preferencial e sempre que possível de grandes estabelecimentos ou conjuntos comerciais e de serviços 
nos centros antigos ou históricos; 

ii) Identificar nas novas centralidades as áreas a afetar ao uso comercial e de serviços garantindo um bom 
funcionamento do sistema urbano. 

Ref.ª Normas Específicas - Planeamento Urbano, Urbanização e Edificação – Planeamento e Edificação em Solo Rural  Entidade 

149 

Classifica-se como solo rural o que se destina ao aproveitamento agrícola, pecuário e florestal ou de recursos geológicos, a 
espaços naturais de proteção ou de lazer ou a outros tipos de ocupação humana que não lhe confiram o estatuto de solo 
urbano. Assim, a edificação em solo rural deve justificar-se como suporte das atividades, diretamente associadas aos 
usos e funções referidos, e regendo-se por princípios gerais de contenção da edificação isolada e do parcelamento 
da propriedade, pela racionalização das infraestruturas e pelo fomento à reabilitação de construções existentes. 

AL 

150 

No solo rural não são admitidas novas edificações que possam conduzir a padrões de ocupação dispersa, sendo a 
edificação em solo rural excecional e apenas admissível quando necessária para o suporte de atividades económicas 
associadas à valorização dos recursos naturais, culturais e paisagísticos e à multifuncionalidade dos espaços rurais. 
A edificação em solo rural reger-se-á pelos princípios de contenção da edificação isolada, de contenção do parcelamento da 
propriedade e da racionalização das operações de infraestruturação. 

AL 

151 

Na nova edificação e na construção de edifícios para fins habitacionais em espaço rural, o número máximo de pisos 
acima da cota de soleira será definido em PDM de acordo com o respeito pela morfologia e as características paisagísticas 
do local em que se insere e o padrão de construção tradicional no que respeita nomeadamente à volumetria, sendo que o 
número máximo de pisos admitido não ultrapassará dois. 

AL 

152 

Deve-se promover a recuperação de edificações isoladas em solo rural. Cabe aos PDM definir os parâmetros de 
edificabilidade a aplicar às operações de reconstrução, reabilitação e ampliação, quando admissíveis, devendo-se 
promover a qualidade ambiental e paisagística e assegurar infraestruturas autónomas, racionais e ambientalmente 
sustentáveis. 

AL 

153 

Respeitando as circunstâncias enunciadas nas normas anteriores, a nova edificação em solo rural pode ocorrer sob 
quatro formas, devendo o PDM densificar a sua regulamentação ajustada às características territoriais específicas dos 
respetivos municípios: 

a) Edificação Isolada; 

b) Aglomerados rurais; 

c) Áreas de Edificação Dispersa: 

i) Área de Edificação em Solo Rural Periurbano (AESRP); 

ii) Outras Áreas de Edificação Dispersa desestruturadas; 

d) Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT). 

AL 

154 

Os Aglomerados rurais existentes são os núcleos populacionais com funções residenciais e de apoio a atividades 
localizadas em solo rural, os quais devem ser delimitados no Plano Diretor Municipal, constituindo uma categoria 
de solo rural com um regime de uso que promova a melhoria da qualidade de vida da população residente e enquadre 
futuras operações de qualificação ambiental e paisagística e de edificação, para os quais competirá ao PDM: 

a) Definir estratégias para a qualificação dos pequenos aglomerados e regulamentar a sua ocupação atendendo a 
critérios de integração paisagística nos espaços rurais; 

b) Definir para cada aglomerado ou tipo de aglomerado os sistemas de infraestruturas, com recurso a soluções 
ajustadas às suas características, com vista à racionalização de custos de construção e de manutenção. 

AL 

155 

A Edificação Isolada pode destinar-se a: 

a) Construções de apoio às atividades agrícolas, pecuárias e florestais: a necessidade destas construções e a 
localização deve ser comprovada pelos serviços setoriais competentes. Os planos municipais de ordenamento do território 
aplicáveis devem definir as condições de edificação destas construções, nomeadamente uma área de implantação máxima 
ou índices de ocupação máximos do solo e critérios de integração ambiental e paisagística; 

b) Residência própria do proprietário-agricultor de exploração agrícola, respeitando as seguintes condições: 

i) O requerente é agricultor, nos termos regulamentares setoriais, responsável pela exploração agrícola e proprietário do 
prédio onde se pretende localizar a habitação, facto que deve ser comprovado pelas entidades competentes; 

ii) A área mínima do prédio não poderá ser inferior a 4 ha podendo ser excecionada até aos 2 ha nas freguesias com forte 
presença de pequena propriedade. Consideram-se, para efeito de aplicação da presente norma, freguesias com forte 
presença de pequena propriedade as freguesias onde a soma da Superfície Agrícola Útil (SAU) das explorações com SAU 
inferior a 5 ha seja superior a 5,00 % (arredondamento feito à centésima da percentagem) da Superfície Agrícola Útil total da 
respetiva freguesia (os dados a utilizar para os cálculos da SAU são os dados do recenseamento agrícola mais recente, 

AL 
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publicado pelo INE). A presente exceção apenas é aplicável nas situações em que não ponha em causa as opções 
estratégicas e o modelo territorial do PROT-Alentejo e não promova padrões de edificação dispersa; 

iii) A área de construção máxima admitida é 500 m2; 

iv) O número máximo de pisos admitido acima da cota de soleira é dois; 

c) Estabelecimentos industriais de primeira transformação de produtos agrícolas ou florestais, podendo ocorrer 
apenas nas seguintes condições: é imprescindível a localização destes estabelecimentos na proximidade da produção 
primária ou porque há inconvenientes técnicos na sua instalação nas zonas industriais. Ambas as situações devem ser 
devidamente comprovadas pela entidade reguladora do licenciamento. Os planos municipais de ordenamento do território 
devem definir as condições de edificação destas construções, nomeadamente índices de ocupação máximos do solo e altura 
da fachada; 

d) Empreendimentos turísticos: a sua edificação deve estar em conformidade com as normas da Edificação Turística (...), 
nomeadamente com as normas relativas aos empreendimentos turísticos isolados; 

e) Estabelecimentos industriais afetos à atividade extrativa ou de transformação primária de produtos minerais: a 
transformação pode ocorrer na proximidade do local de extração quando tal seja imprescindível ou quando existem 
inconvenientes técnicos na sua instalação em zonas industriais, delimitadas nos planos municipais de ordenamento do 
território em vigor. Ambas as situações devem ser devidamente comprovadas pela entidade reguladora do licenciamento. O 
PDM deve definir as condições de implantação destas construções, nomeadamente índices de ocupação máximos do solo e 
altura da fachada; 

f) Construção de outros edifícios indispensáveis à diversificação de atividades produtivas dentro e fora das 
explorações: devem ser edifícios indispensáveis à diversificação de atividades produtivas dentro e fora das explorações 
agrícolas9 que contribuam para reforçar a base económica e para promover o emprego nos espaços rurais e que, pela sua 
natureza técnica e económica, só possam ser instaladas em solo rural. A instalação destes edifícios depende da autorização 
fundamentada dos serviços sectoriais competentes, nos termos legalmente previstos. 

156 

As áreas de edificação dispersa com função residencial existentes em solo rural na envolvente dos perímetros 
urbanos ou excecionalmente em áreas isoladas onde o fenómeno se evidencie à data da entrada em vigor do PROT-
Alentejo e que apresentem mais de 0,25 edifícios por hectare devem ser objeto de uma análise específica no âmbito 
da revisão do plano diretor municipal, com vista à identificação das necessidades de reordenamento e programação 
de operações de qualificação: 

a) Em áreas que apresentem mais de 4 edifícios por hectare e se justifique a sua integração no modelo do sistema 
urbano podem ser classificadas como solo urbano, sendo obrigatório a elaboração de plano de urbanização que 
promova a qualificação ambiental e urbanística da área em causa para efeitos da sua inserção no sistema urbano 
municipal. 

b) Nas áreas de edificação dispersa o Plano Diretor Municipal deve definir os objetivos, critérios e parâmetros 
aplicáveis, respeitando o princípio da contenção da edificação para habitação em solo rural. 

AL 

157 

As Áreas de Edificação em Solo Rural Periurbano (AESRP) são espaços preexistentes à data da aprovação do PROT 
e com um padrão de edificação segundo os critérios abaixo mencionados. Estas áreas localizam-se na envolvente dos 
perímetros urbanos e registam uma dependência formal e funcional do aglomerado urbano. A atividade agrícola é 
incipiente ou mesmo inexistente sendo elevado o nível de fracionamento da propriedade. Contudo, o padrão de edificação 
destas áreas, pelas características funcionais, morfológicas e tipológicas que apresentam, não configura características de 
centros urbanos. 

AL 

158 

Para ser classificada, no âmbito do PDM, como AESRP ou como outras áreas de edificação dispersa 
excecionalmente identificadas nos termos da norma 156 a área deve verificar um padrão de edificação, verificando 
os seguintes critérios: 

a) As áreas a delimitar apresentam uma densidade de edifícios superior a 0,25 edifícios por hectare (0,25 edifícios/ 
ha) e inferior a quatro edifícios por hectare (4 edifícios/ ha) ou superior a quatro edifícios por hectares (4 edifícios/ha) 
quando não se justifique a sua classificação como urbano nos termos da alínea a) da norma 156; 

b) A área máxima da AESRP não deve ultrapassar 20 % da área total do perímetro urbano do aglomerado urbano 
adjacente, admitindo-se, excecionalmente, uma majoração fundamentada por especificidades locais, nomeadamente 
requalificação de áreas edificadas desestruturadas, sem prejuízo da garantia da proporcionalidade face ao aglomerado; 

c) O número de pisos acima da cota de soleira não deve ser superior a dois; 

d) O PDM deve identificar, caracterizar e delimitar estas áreas, definindo, nomeadamente, parâmetros de 
edificabilidade de referência, salvaguardando as áreas estratégicas de produção agrícola e florestal e os valores 
naturais e ambientais e a Estrutura Ecológica Municipal. 

AL 

159 

As AESRP ou outras áreas de edificação dispersa excecionalmente identificadas nos termos da norma 156 
constituem uma categoria específica de solo rural, a qual deve ser abrangida por Plano de Urbanização (PU) do 
aglomerado urbano que lhe é adjacente, ou sujeita à elaboração de Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER). 
Cabe a estes planos municipais de ordenamento do território: 

a) Definir as condições e parâmetros de edificabilidade a aplicar, nomeadamente à área do prédio, nomeadamente, o 
número máximo de fogos, a área de construção máxima, a altura máxima dos edifícios (altura das fachadas ou altura da 
edificação) e o índice de impermeabilização; 

b) Identificar as necessidades de infraestruturas e de qualificação paisagística e ambiental e definir as condições 
para a sua concretização; 

c) Delimitar as áreas ou valores de interesse natural e patrimonial, incluindo de importância local, e definir medidas 
de salvaguarda. 

AL 

                                                           
9 Consideram-se integradas na exploração agrícola todas as atividades lucrativas diretamente relacionadas com a atividade agrícola e que utilizam recursos 
da exploração, por exemplo turismo e lazer, artesanato, primeira transformação de produtos agrícolas, energias renováveis, cinegética.  
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Ref.ª Normas Específicas - Planeamento Urbano, Urbanização e Edificação – Planeamento e Edificação Turística Entidade 

161 

O PROT define as condições gerais de localização e de implementação dos usos turísticos e de lazer no contexto das 
estratégias de desenvolvimento e do ordenamento territorial da Região do Alentejo. Caberá aos planos municipais de 
ordenamento do território, e em particular ao PDM, desenvolver as regras de localização, as características tipológicas 
e os parâmetros urbanísticos da ocupação dos solos, no contexto das respetivas estratégias de desenvolvimento local e 
de ordenamento do território respeitando os parâmetros de edificabilidade estabelecidos neste capítulo e orientações gerais 
estabelecidas para o subsistema de desenvolvimento turístico estabelecidos no capítulo respetivo, sem prejuízo do disposto 
nos PEOT, cuja implementação não é posta em causa pelo PROT-Alentejo (...). 

AL 

166 
A Intensidade Turística máxima para as restantes três sub-regiões10 é dada pela relação de 1 cama turística por 2 
habitantes residentes (0,5:1). 

AL 

167 

A distribuição por concelho da intensidade turística máxima definida para cada uma das sub-regiões, acima referidas, é obtida 
através da ponderação diferenciada da variável população (proporção da população residente concelhia no total da população 
da sub-região onde se localiza o concelho), e da variável área (proporção da área do concelho no total da área da sub-região 
onde se localiza o concelho). A variável população é ponderada pelo fator 0,6 e a variável área é ponderada pelo fator 0,4. 

AL 

168 

A intensidade turística concelhia efetiva é definida em PDM 11, no quadro das opções de estratégia de desenvolvimento 
turístico local, não podendo ultrapassar o limite máximo resultante da aplicação do método de cálculo estabelecido nas 
normas anteriores. Para o cálculo da intensidade turística é considerada a capacidade de alojamento de todos os 
empreendimentos turísticos existentes, concretizados e aprovados. 

AL 

172 

Poderão estabelecer-se acordos entre municípios com vista a uma redistribuição interconcelhia da intensidade turística, 
sujeitos às seguintes condições: 

a) O acordo estabelece-se apenas entre concelhos de cada uma das sub-regiões acima definidas, mantendo-se, para o 
conjunto de concelhos envolvidos no acordo, o limite de intensidade turística resultante de aplicação das normas 164 a 167 
acima estabelecidas; 

b) A celebração do acordo intermunicipal pode induzir um acréscimo do nível máximo de intensidade turística concelhia, nos 
concelhos que vierem a beneficiar de uma transferência positiva de camas turísticas, num máximo de 20 % relativamente ao 
limite da intensidade turística concelhia; 

c) O acordo de redistribuição interconcelhia da intensidade turística é sujeito à celebração de um protocolo envolvendo os 
municípios intervenientes, a CCDR Alentejo e o Turismo de Portugal; 

d) É da responsabilidade dos municípios a opção de definição de contrapartidas no âmbito do acordo. 

AL 

177 
Compete aos municípios, no âmbito do processo de monitorização dos respetivos PDM e da avaliação do estado do 
ordenamento do território municipal, manter uma regular avaliação da evolução dos níveis de intensidade turística 
registados ao nível municipal, bem como dos respetivos impactes em termos de sustentabilidade territorial. 

AL 

178 

No quadro do ordenamento territorial da região, a inserção territorial dos novos empreendimentos turísticos poderá adotar as 
seguintes formas de implementação: 

a) Em solo rural: 

i) Empreendimentos Turísticos Isolados (ETI); 

ii) Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT). 

b) Em solo urbano: 

i) Empreendimentos Turísticos em perímetros urbanos; 

ii) Empreendimentos Turísticos em Núcleos Urbanos de Turismo e Lazer (NUTL). 

AL 

179 

Formas de implementação dos novos empreendimentos turísticos em solo rural: 

a) Empreendimentos Turísticos Isolados (ETI): 

i) São admitidos os seguintes tipos de empreendimentos turísticos: Estabelecimentos Hoteleiros associados a 
temáticas específicas (saúde, desporto, atividades cinegéticas, da natureza, educativas, culturais, sociais, etc.); 
Empreendimentos de TER; Empreendimentos de turismo de habitação; Parques de Campismo e de Caravanismo e 
empreendimentos de turismo da natureza nas tipologias previstas na presente norma; 

ii) Os edifícios não podem ter mais que dois pisos acima da cota de soleira; 

iii) O índice de impermeabilização do solo, o qual também pode variar em termos territoriais, em função de critérios 
objetivos estabelecidos em PDM, não pode ser superior a 0,2 (20 % da área total do prédio), exceto nos empreendimentos 
de turismo no espaço rural, nas modalidades de casas de campo e agroturismo e nos empreendimentos de turismo de 
habitação; 

iv) A capacidade máxima admitida, com exceção para os Parques de Campismo e Caravanismo, é de 200 camas; 

v) Parques de Campismo e Caravanismo, os quais deverão responder aos seguintes requisitos complementares aos 
estabelecidos em legislação específica: 

- Adaptação ao relevo existente de todas as componentes do parque de campismo: áreas para acampamento, vias, 
caminhos de peões, estacionamentos e instalações complementares - de forma a garantir a drenagem natural, a 
predominância de superfícies permeáveis e a adequada integração no local; 

- Organização criteriosa do espaço, equilibrando a privacidade e o sossego das instalações, com a animação e segurança 
dos espaços de uso comum; 

- Adoção de soluções ecologicamente sustentáveis e eficientes para as origens e redes de abastecimento, 
saneamento, energia, resíduos e acessibilidades; 

AL 

                                                           
10 Inclui a NUT III Alentejo Central, excluindo os concelhos inseridos no polo turístico nacional Alqueva 
11 A intensidade turística máxima concelhia para Montemor-o-Novo de acordo com a fórmula apresentada é de 5573 camas turísticas. (dados Censos 2001. 
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- Utilização de materiais apropriados à sua adequada integração paisagística; 

- Valorização de vistas, do território e da respetiva inserção paisagística. 

b) Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT): 

i) Os NDT integram empreendimentos turísticos e equipamentos de animação turística, bem como outros 
equipamentos e atividades compatíveis com o estatuto de solo rural. Os NDT são áreas de ocupação turística em 
solo rural com aptidão para o uso turístico, não sendo delimitados em Plano Diretor Municipal; 

ii) Os núcleos de desenvolvimento turístico devem ser desenvolvidos através de planos de urbanização ou de 
pormenor; 

iii) Quando já regulamentado em PDM eficaz, a instalação de empreendimentos turísticos poder-se-á efetuar através de 
operações urbanísticas; 

iv) A área de implantação de um NDT constitui, para efeitos de concretização das operações urbanísticas, uma 
Unidade de Execução, estabelecida ao abrigo do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial; 

v) Nos NDT podem ser incluídos equipamentos e infraestruturas de apoio ao turismo e os seguintes tipos de 
Empreendimentos Turísticos: Estabelecimentos hoteleiros, Aldeamentos turísticos, Conjuntos turísticos (resorts), 
Empreendimentos de turismo de habitação, Empreendimentos de turismo no espaço rural, Parques de campismo e 
caravanismo e Empreendimentos de turismo da natureza; 

vi) A execução das operações necessárias à concretização dos NDT está sujeita à prévia celebração de um contrato 
de execução entre o município, os promotores dos NDT e o Turismo de Portugal. Este contrato de execução pode 
envolver outras entidades públicas e privadas de relevante interesse para a boa execução dos NDT. O contrato estabelece, 
entre outros, os seguintes aspetos: 

- A identificação das ações a concretizar pelas entidades contratantes, públicas e privadas, 

- O prazo de execução global do programa de investimentos e uma adequada programação temporal da execução das 
iniciativas e investimentos, nomeadamente, no que se refere às ações de edificação e urbanização da área, 

- O sistema de execução das operações urbanísticas, bem como, no caso de se aplicar, os mecanismos de perequação de 
benefícios e encargos, 

- A compensação derivada do excedente de edificação relativamente à edificabilidade média estabelecida no Pano Diretor 
Municipal para a categoria de solo rural onde se insere o núcleo de desenvolvimento turístico, 

- O quadro de sanções, nomeadamente, de caducidade do contrato, de reversão do uso do solo e perca do direito de utilização 
da capacidade de alojamento atribuída, devidas, designadamente, ao incumprimento nos prazos de realização dos 
investimentos. 

i) Os NDT devem cumprir os seguintes critérios de inserção territorial, integração paisagística, e qualidade 
urbanística e ambiental, garantindo, nomeadamente, os seguintes aspetos: 

- A solução de ocupação do solo deve promover a concentração da edificação e das áreas impermeabilizadas; 

- A relação entre a área infraestruturada e a área do NDT, constante no PMOT, deve ser inferior a 30 %; 

- A área de espaços livres/verdes, de utilização comum, por unidade de alojamento deve ser superior a 100m2, 
incluindo as áreas integradas na estrutura ecológica; 

- A área mínima dos NDT deve variar entre 50 a 100 hectares, podendo variar em função de critérios objetivos 
estabelecidos em PDM; 

- As soluções arquitetónicas devem ser adequadas ao clima e valorizadoras da paisagem e da identidade regional, 
com adequada inserção na morfologia do terreno; 

- As soluções paisagísticas devem valorizar o património natural e cultural do local e da envolvente; 

- A estrutura ecológica deve ser contínua e em articulação com a estrutura ecológica municipal; 

- Devem ser delimitadas as áreas de povoamento de sobreiro e azinheira, que deverão integrar a estrutura ecológica, 
não sendo permitido edificações nestas áreas. 

ii) Cabe aos PDM: 

- Estabelecer os objetivos e prioridades para este tipo de ocupação do solo, determinando critérios para a localização 
dos NDT, os parâmetros de edificabilidade de referência, os requisitos de qualidade arquitetónica, ambiental e 
paisagística. 

- Definir a área mínima (em hectares) dos NDT; 

- Definir a capacidade mínima de cada NDT; 

- Definir a articulação funcional que os NDT devem garantir com os Centros Urbanos ou os NUTL mais próximos; 

- Definir o sistema de execução e a compensação derivada do excedente de edificação relativamente à edificabilidade 
média estabelecida no Plano Diretor Municipal para a categoria de solo rural onde se insere o núcleo de 
desenvolvimento turístico. 

180 

Formas de implementação dos novos empreendimentos turísticos em solo urbano: 

a) Empreendimentos turísticos em qualquer perímetro urbano: nos perímetros urbanos são admitidos todos os tipos 
de empreendimentos turísticos; 

b) Empreendimentos Turísticos em Núcleos Urbanos de Turismo e Lazer (NUTL) - os NUTL são núcleos urbanos com 
funções dominantemente turísticas, com elevada procura de alojamentos turísticos, restauração e serviços de apoio 
às atividades turísticas e de lazer. Nos NUTL são admitidos todos os tipos de empreendimentos turísticos; 

c) Cabe em exclusivo ao PDM: 

i) identificar os NUTL, ou seja os núcleos urbanos com potencial para o desenvolvimento turístico, atendendo 
nomeadamente aos de especial valor patrimonial; 

ii) fomentar a implementação de funções turísticas e de lazer em edifícios ou conjuntos de especial interesse 
histórico ou cultural; 

AL 
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iii) definir a rede viária que deverá garantir a integração local e regional de acessibilidades rodoviárias. 

Ref.ª 
Normas Específicas - Planeamento Urbano, Urbanização e Edificação - Outras Condicionalismos à Edificação - 

Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental 
Entidade 

196 

Constituem normas específicas de enquadramento e orientação da ocupação urbano-turística na ERPVA, a integrar 
nos planos municipais de ordenamento do território as seguintes: 

a) Nas áreas nucleares da ERPVA pertencentes à Rede Nacional de Áreas Protegidas, a edificabilidade com fins 
urbano-turísticos deve atender às disposições dos respetivos planos de ordenamento a transpor para os planos 
municipais de ordenamento do território; 

b) Nas restantes áreas nucleares, a edificabilidade com fins urbano-turísticos deve ocorrer exclusivamente dentro 
dos perímetros urbanos e nos Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT). Os critérios de edificabilidade serão 
estabelecidos pelos planos municipais de ordenamento do território; 

c) Nas áreas de conetividade ecológica/corredores ecológicos o planeamento urbano deverá garantir a continuidade 
do desempenho das funções ambientais como componente da ERPVA; 

d) Tanto nas áreas nucleares como nas áreas de conetividade ecológica/corredores ecológicos, os NDT devem 
contribuir para a salvaguarda da qualidade ambiental e paisagística prevendo mecanismos de beneficiação para a 
recuperação/reabilitação de tecidos urbanos existentes, em detrimento de novas edificações. 

AL 

197 

Os planos municipais de ordenamento do território devem interditar a instalação de parques de campismo e 
caravanismo nos seguintes espaços, salvo opção em contrário devidamente fundamentada: 

a) A menos de 100 metros das linhas de água e zonas inundáveis; 

b) Nas zonas de risco natural ou tecnológico previsível, salvo se trabalhos específicos puderem garantir a existência no 
local de dispositivos de informação, alerta e evacuação; 

c) Nas zonas de proteção integral definidas em PEOT; 

d) A menos de 500 metros de uma zona especial de proteção a edifícios ou sítios classificados; 

e) A menos de 200 metros dos pontos de captação de água para consumo humano. 

AL 

Ref.ª Normas Específicas - Planeamento Urbano, Urbanização e Edificação – Património Cultural Entidade 

199 

Competirá à Administração Local, em parceria com a Administração Central: 

b) Elaborar, nos termos legais, sempre que considerarem pertinente ou estratégico: “Planos de salvaguarda e 
valorização”, onde são identificados os valores patrimoniais arquitetónicos, etnográficos e arqueológicos e o património 
rural, e se estabelecem medidas para a sua proteção e salvaguarda; Cartas do Subsolo” para os aglomerados e conjuntos 
urbanos de relevância patrimonial arqueológica, onde se identificam e delimitam as áreas de sensibilidade arqueológica, 
com a respetiva valoração e medidas de salvaguarda, transpondo os resultados para os Planos Municipais de Ordenamento 
do Território; “Cartas do Património”, que identificam e caracterizam o património material existente (arqueológico, 
etnográfico, arquitetónico erudito e vernacular, urbano e rural, classificado e não classificado, em meio terrestre ou 
subaquático), e desenvolvam uma estratégia articulada com a estratégia regional; 

d) Regulamentar em sede de plano municipal de ordenamento do território a obrigatoriedade dos grandes 
empreendimentos (turísticos, comerciais ou outros) incluírem ações de valorização de elementos patrimoniais e 
ambientais. 

AC/AL 

200 

Competirá à Administração Local: 

a) Identificar, atualizar e caracterizar, nos planos municipais de ordenamento do território, os valores patrimoniais, 
com base em levantamentos de campo e estabelecer medidas de proteção e salvaguarda dos valores patrimoniais 
identificados; 

b) Garantir, a nível de PDM, que os planos de urbanização e planos de pormenor venham a integrar as medidas de 
salvaguarda, proteção e valorização do património arquitetónico e arqueológico, tendo em particular atenção o 
património arqueológico, o património rural e os conjuntos urbanos de relevância patrimonial; 

c) Nos aglomerados urbanos relevantes em termos patrimoniais, as intervenções de regeneração urbana devem 
preferencialmente incorporar projetos de requalificação do espaço público e da imagem urbana, dando importância à 
qualidade do desenho urbano, enquadrando valorativamente o património existente e promovendo a criação de novos valores 
patrimoniais, tanto nas áreas urbanas consolidadas como nas zonas de expansão. No âmbito do licenciamento das operações 
urbanísticas os projetos devem avaliar os impactes sobre o Património; 

AL 

Fonte: PROT-Alentejo (Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de outubro) 

Nota: AC - Administração Central; AL - Administração Local 

De referir ainda, as normas relativas ao Sistema de Acessibilidades e Conetividade Internacional, as quais se encontram 

no quadro seguinte.  
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Quadro 19 - Normas orientadoras e de natureza operacional associadas ao Sistema de Acessibilidades e Conectividade 
Internacional 

Ref.ª Normas Gerais Entidade 

202 

A abordagem da mobilidade no contexto do planeamento de iniciativa da administração pública deve passar 
nomeadamente, por: 

a) Desenvolver as ações necessárias a assegurar a coerência das várias intervenções de iniciativa pública com o 
sistema de acessibilidades e conetividade previsto no modelo territorial; 

c) Incentivar modelos de ocupação do território e de ordenamento urbano potenciadores de boas práticas de gestão 
da mobilidade, contribuindo para regular a procura de transporte e minimizar as necessidades de deslocação de passageiros 
e mercadorias; 

d) Incorporar nos IGT uma visão integrada da mobilidade, segundo uma lógica de coerência e articulação global, 
afirmando o seu caráter transversal e evitando lógicas aditivas de infraestruturação. 

AC/AL 

Ref.ª Normas Específicas - Mobilidade Entidade 

209 

A administração local deverá conferir à mobilidade um lugar central na gestão e planeamento urbanístico, de modo 
a assegurar: 

a) A compatibilidade de todas as intervenções no espaço urbano (ações de requalificação, novas áreas de expansão, 
implantação de equipamentos, serviços e infraestruturas, etc.) com a estruturação de redes de mobilidade sustentável e 
incorporando nessas intervenções contributos para a implantação de vias pedonais e cicláveis; 

b) A incorporação do adequado nível técnico de abordagem dos sistemas de transportes e estacionamento em todas 
as intervenções urbanísticas, definindo com clareza, segundo a sua escala, as soluções de mobilidade e equacionando a 
pertinência da implantação de infraestruturas de apoio ao transporte público de passageiros (paragens, corredores de 
circulação, abrigos para passageiros, interfaces, etc.). 

AL 

212 
Em consonância com a melhoria das condições proporcionadas aos utentes do transporte público rodoviário, deve ser 
estudada pela administração local a adequada dotação de abrigos para passageiros. 

AL 

Ref.ª Normas Específicas - Rede Rodoviária  Entidade 

213 

A administração central deve assegurar a conformidade dos níveis de funcionalidade da rede rodoviária com o estipulado 
no PRN2000 e com a estrutura estabelecida no PNPOT e no modelo territorial do PROT atribuindo também a devida 
prioridade à execução de variantes a traçados urbanos sempre que o volume e as características do tráfego se 
revelem incompatíveis com a desejável qualidade do ambiente urbano, com a segurança dos habitantes e com o 
adequado ordenamento e desenvolvimento dos aglomerados urbanos. 

AL 

217 

A administração local deve planear as intervenções sobre a rede viária municipal de acordo com os planos de 
mobilidade tendo como quadro de referência regional o modelo territorial do PROT. Neste sentido deverão ser 
estabelecidos, no domínio da rede rodoviária, processos de articulação de âmbito supramunicipal, devendo ser garantida 
uma adequada articulação com as intervenções na rede estabelecida pelo PRN2000 e com as prioridades em matéria de 
segurança rodoviária. 

AL 

Ref.ª Normas Específicas - Rede Ferroviária  Entidade 

220 

Os municípios devem: 

b) Promover, em articulação com a administração central, a construção ou melhoria de parques de estacionamento 
e a criação de acessos pedonais mais atrativos às estações e apeadeiros da rede convencional. 

AC/AL 

Ref.ª Normas Específicas - Sistema Aeroportuário  Entidade 

223 
Os municípios, em articulação com a administração central, devem: 

b) Identificar em cada concelho, no âmbito do respetivo PDM, um ponto de aterragem alternativo para helicópteros. 
AC/AL 

225 
A criação de qualquer outro aeródromo civil, de iniciativa municipal ou de um agente privado, para uso público ou 
privado, não integrado na rede de aeródromos do PROT, deverá observar, à semelhança destes últimos, as 
condições de construção, certificação e exploração estabelecidas no regime normativo aplicável. 

AL 

Ref.ª Normas Específicas - Ciclovias  Entidade 

228 
A administração central deve zelar pela manutenção continuada dos espaços-canal das linhas ferroviárias 
desativadas, de modo a não comprometer a sua eventual reativação futura ou a reutilização para ecopistas, 
prevenindo situações extemporâneas de aquisição de direitos de utilização por particulares. 

AC 

229 
A administração central e administração local devem planear e implementar uma rede regional de ecopistas de 
âmbito supramunicipal que integre os troços ferroviários desativados, preveja soluções de interligação dos vários 
espaços-canal e integre outras vias públicas (urbanas e rurais). 

AC/AL 

Ref.ª Normas Específicas - Tecnologias de Informação e de Comunicação Entidade 

233 
A administração local deve também prever a dotação das infraestruturas adequadas ao acesso à banda larga nas 
várias operações urbanísticas e proporcionar, tanto quanto possível, o acesso gratuito à banda larga em centros urbanos 
considerados estratégicos, com modelos de sustentabilidade suportados pelo mercado. 

AL 

Fonte: PROT-Alentejo (Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de outubro) 

Nota: AC - Administração Central; AL - Administração Local 
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4.4. PROGRAMA REGIONAL DE 
ORDENAMENTO FLORESTAL DO 
ALENTEJO (PROF ALT) 

 

“Os programas regionais de ordenamento florestal (PROF) são instrumentos de política setorial de âmbito nacional, nos 

termos estabelecidos pela Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, na sua redação atual, e desenvolvido pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, 

de 15 de maio, que definem para os espaços florestais o quadro estratégico, as diretrizes de enquadramento e as normas 

específicas quanto ao uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala regional, por forma a promover e garantir 

a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços.”12 

Para a NUT II – Alentejo foi aprovado o Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT) pela 

Portaria n.º 54/2019, de 11 de fevereiro que corresponde à revisão dos anteriores PROF Alto Alentejo, Alentejo Central, 

Alentejo Litoral e Baixo Alentejo. 

Este plano resulta da necessidade de “reforçar a articulação com a Estratégia Nacional para as Florestas, aprofundando o 

alinhamento com as suas orientações estratégicas, nomeadamente nos domínios da valorização das funções ambientais dos 

espaços florestais e da adaptação às alterações climáticas, e ainda com a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza 

e Biodiversidade.13”  

O PROF ALT apresenta-se alinhado com a visão definida pela Estratégia Nacional para as Florestas, adotando como horizonte 

temporal de referência para as suas metas e objetivos os anos de 2030 e 2050, visando a prossecução dos seguintes objetivos 

estratégicos:  

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. 

O Programa reflete uma análise estratégica sustentada na caracterização biofísica, socioeconómica e dos recursos florestais 

e na definição das funções dos espaços florestais e áreas florestais sensíveis, formalizando subsequentemente uma análise 

prospetiva, bem como o estabelecimento de objetivos e das normas e modelos gerais de silvicultura e de gestão a adotar, 

não omitindo em momento algum a articulação com os instrumentos de gestão territorial assumidos como relevantes em 

matéria de espaços florestais, tendo em vista o cumprimento dos objetivos do plano. 

O PROF Alentejo concretiza o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e compatibiliza -se com os demais 

programas setoriais e com os programas especiais, assegurando a contribuição do setor florestal para a elaboração e 

alteração dos restantes instrumentos de gestão territorial. Neste contexto, são obrigatoriamente integradas nos planos 

                                                           
12 (Portaria nº54/2019 de 11 de fevereiro) 
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territoriais de âmbito municipal as normas do PROF Alentejo que condicionem a ocupação, uso e transformação do solo nos 

espaços florestais. Com uma abordagem multifuncional, integra as funções de produção, proteção, conservação de 

habitats, de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos, bem como as funções de recreio e valorização da paisagem 

e silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores. 

É um dos objectivos e prioridades do PROF a proteção e defesa de espécies florestais que, pelo seu valor económico, 

patrimonial e cultural, pela relação com a história e cultura da região, pela sua raridade, bem como pela sua função de suporte 

de habitat são merecedores de um estatuto de proteção especial, nomeadamente o Sobreiro (Quercus suber), a Azinheira 

(Quercus rotundifolia) e Azevinho espontâneo (Ilex aquifolium)), assim como alguns exemplares espontâneos de espécies 

florestais que são merecedores de medidas de proteção específica (Carvalho -negral (Quercus pyrenaica), Carvalho -roble 

(Quercus robur) e Teixo (Taxus baccata)). 

A organização dos espaços florestais é concretizada ao nível de 21 sub-regiões homogéneas, definidas em função das 

características, objectivos e funções dos espaços florestais, sendo comuns a todas sub-regiões homogéneas os objetivos 

seguintes, tendo em vista a prossecução de uma nova orientação estratégica para o ordenamento florestal.  

Quadro 20 - Objetivos comuns a todas as sub-regiões homogéneas 

 Reduzir o número médio de ignições e de área ardida anual 

 Reduzir a vulnerabilidade dos espaços florestais aos agentes bióticos nocivos 

 Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados  

 Garantir que as zonas com maior suscetibilidade à desertificação e à erosão tem uma gestão de acordo com as corretas normas 
técnicas 

 Assegurar a conservação dos habitats e das espécies da fauna e flora protegidas 

 Aumentar o contributo das florestas para a mitigação das alterações climáticas 

 Promover a gestão florestal ativa e profissional 

 Desenvolver e promover novos produtos e mercados 

 Modernizar e capacitar as empresas florestais 

 Aumentar a resiliência dos espaços florestais aos incêndios 

 Aumentar a resiliência dos espaços florestais relativa a riscos bióticos 

 Reconverter povoamentos mal adaptados e/ou com produtividade abaixo do potencial 

 Assegurar o papel dos espaços florestais na disponibilização de serviços do ecossistema 

 Promover a conservação do solo e da água em áreas suscetíveis a processos de desertificação 

 Controlar e mitigar os processos associados à desertificação 

 Promover a conservação do regime hídrico 

 Revitalizar a atividade apícola 

 Aperfeiçoar a transferência do conhecimento técnico e científico mais relevante para as entidades gestoras de espaços florestais 

 Promover a conservação e valorização dos valores naturais e paisagísticos 

 Promover a melhoria da gestão florestal 

 Potenciar o valor acrescentado para os bens e serviços da floresta 

 Promover a Certificação da Gestão Florestal Sustentável 

 Promover a melhoria contínua do conhecimento e das práticas 

 Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais 

 Aumentar a qualificação técnica dos prestadores de serviços silvícolas e de exploração florestal 



 

 

 

  ENQUADRAMENTO REGIONAL E 
SISTEMA DE PLANEAMENTO - 59 VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

Face a esta delimitação, o concelho de Montemor-o-Novo é abrangido por quatro sub-regiões: Charneca do Tejo e do 

Sado, Montados do Alentejo Central, Montados do Sado, Viana e Portel e Serra do Monfurado, como se observa na 

figura seguinte.  

 

Figura 10 - Identificação das sub-regiões homogéneas e corredores ecológicos no concelho de Montemor-o-Novo  

Fonte: ICNF - Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (adaptado) 
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Para além da delimitação das sub-regiões, a Carta Síntese do PROF ALT identifica as seguintes áreas sensíveis no concelho 

de Montemor-o-Novo: 

1. Áreas Classificadas - SIC de Monfurado (PTCON 0031) e Cabrela (PTCON 0033); 

2. Áreas Florestais Sensíveis, que correspondem a áreas que, do ponto de vista do risco de incêndio, da exposição a 

pragas e doenças, da sensibilidade à erosão, e da importância ecológica, social e cultural, carecem de normas e medidas 

especiais de planeamento e intervenção; 

3. Corredores Ecológicos14, que compreendem as faixas de território que visam promover ou salvaguardar a conexão 

entre áreas florestais dispersas ou as diferentes áreas de importância ecológica, favorecendo o intercâmbio genético 

essencial para a manutenção da biodiversidade, com uma adequada integração e desenvolvimento das atividades 

humanas. 

Importará referir que as intervenções florestais a preconizar nos corredores ecológicos, pela sensibilidade que estas faixas 

apresentam, devem respeitar as normas de silvicultura e gestão definidas no PROF ALT15., devendo estes ser objeto de 

tratamento específico no âmbito dos planos de gestão florestal e devem ainda contribuir para a definição da estrutura ecológica 

municipal no âmbito da revisão do PDM. 

Tendo em vista a caracterização sumária das sub-regiões que abrangem o concelho, seguidamente identificam-se os pontos 

fortes e fracos, os objetivos específicos bem como a identificação das normas definidas por este programa associados a cada 

uma destas sub-regiões. 

Quadro 21 - Caracterização sumária das sub-regiões 

Sub-região Pontos Fortes Pontos Fracos 

CHARNECA 
DO TEJO E 

SADO 

- Elevado potencial produtivo lenhoso – Pinheiro-bravo, 
Pinheiro-manso, Eucalipto.  

- Bom potencial para a produção de cortiça.  

- Existência de áreas com bom potencial para a produção de 
produtos não lenhosos (cogumelos, ervas aromáticas e pinhão).  

- Potencial para o desenvolvimento da atividade cinegética, 
resultante de uma grande abundância de caça e existência de 
áreas concessionadas (ZCA e ZCT).  

- Potencial para a atividade piscatória nas águas interiores. 

- Região com interesse paisagístico - paisagem com valor 
estético centrado no mosaico onde alternam manchas agrícolas e 
florestais de montado ou pinhais. 

- Existência de áreas significativas com valor para a 
conservação 

- Solos com suscetibilidade à desertificação, nas linhas de 
água e locais de declive acentuado 

MONTADOS 
DO 

ALENTEJO 
CENTRAL 

- Elevado potencial para a atividade silvopastoril - associada 
ao gado ovino e bovino, com produtos de origem protegida (DOP)  

- Elevado potencial para o desenvolvimento da atividade 
cinegética, resultante de uma grande abundância de caça e 
existência de áreas concessionadas (ZCA e ZCT).  

- Boa aptidão para o sobreiro e azinheira.  

- Elevada ocupação florestal, centrada nos povoamentos e 
montados de sobro e azinho.  

- Reduzida densidade populacional e população 
envelhecida.  

- Falta de mão-de-obra qualificada – Relevo para os 
operários especializados como tiradores de cortiça.  

- Montado envelhecido e com fraca regeneração natural – 
Consequência de desequilíbrios na gestão destes 
ecossistemas a favor de uma maximização dos rendimentos 
provenientes da atividade silvopastoril. A prazo pode conduzir 
a um colapso deste sistema. 

                                                           
14 A delimitação dos corredores ecológicos no PDM de Montemor-o-Novo teve por base a informação digital disponibilizada no portal do ICNF. Face aos 
objetivos que se encontram associados a estes corredores, nomeadamente o favorecimento do intercâmbio genético essencial para a manutenção da 
biodiversidade e a adequada integração e desenvolvimento das atividades humanas, a sua integração no PDM decorreu da sua inclusão na Estrutura 
Ecológica Municipal, fazendo parte integrante das áreas de conetividade ecológica. 
15 Vd. Anexo I do Regulamento do PROF ALT (Portaria n.º 54/2019, de 11 de fevereiro). 
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- Elevada dimensão da propriedade  

- Existência de áreas com bom potencial para a produção de 
produtos não lenhosos – cogumelos silvestres e ervas 
aromáticas. 

MONTADOS 
DO SADO, 
VIANA E 
PORTEL 

- Elevado potencial para a atividade silvopastoril - associada 
ao gado ovino e bovino, com produtos com origem protegida 
(DOP)  

- Elevado potencial para o desenvolvimento da atividade 
cinegética, resultante de uma grande abundância de caça e 
existência de áreas concessionadas (ZCA e ZCT).  

- Elevada dimensão da propriedade. 

- Solos com suscetibilidade à desertificação, nas linhas de 
água e locais de declive acentuado  

- Reduzida densidade populacional e população 
envelhecida.  

- Falta de mão-de-obra qualificada – Relevo para os 
operários especializados como tiradores de cortiça.  

- Montado envelhecido e com fraca regeneração natural – 
Consequência de desequilíbrios na gestão destes 
ecossistemas a favor de uma maximização dos rendimentos 
provenientes da atividade silvopastoril.  

SERRA DO 
MONFURADO 

- Zonas de elevado valor para a conservação de habitats e 
espécies da flora e fauna (PTCON0031 - Monfurado e 
PTCON0033 – Cabrela.  

- Elevado potencial produtivo lenhoso – Pinheiro-bravo, 
Pinheiro-manso, Eucalipto e folhosas produtoras de madeiras de 
qualidade (freixo e nogueira), nos vales férteis abandonados.  

- Bom potencial para a produção de cortiça.  

- Elevado potencial para a atividade silvopastoril - associada 
ao gado ovino e bovino, com produtos com origem protegida 
(DOP) 

- Elevado potencial para o desenvolvimento da atividade 
cinegética, resultante de uma grande abundância de caça e 
existência de áreas concessionadas (ZCA e ZCT).  

- Interesse paisagístico - paisagem com valor estético centrado 
nos valores arqueológicos existentes, maciços florestais 
característicos e bem desenvolvidos e pelas características 
orográficas contrastantes.  

- Potenciais de recreio e lazer - caminhadas organizadas, 
turismo de natureza e cultural, entre outras potencialidades.  

- Baixa densidade de população rural.  

- Falta de mão-de-obra qualificada – Relevo para os 
operários especializados como tiradores de cortiça.  

- Elevada proporção de zonas ocultas – aumenta o risco de 
atraso e correta identificação dos pontos de ignição de 
incêndios florestais.  

- Montado envelhecido e com fraca regeneração natural – 
Consequência de desequilíbrios na gestão destes 
ecossistemas a favor de uma maximização dos rendimentos 
provenientes da atividade silvopastoril. A prazo pode conduzir 
a um colapso deste sistema  

Fonte: ICNF - Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (adaptado) 

O quadro seguinte identifica as funções a implementar e a incrementar em cada sub-região, assumindo-se idêntico nível de 

prioridade. 

Quadro 22 - Funções a implementar e a incrementar nas sub-regiões 

Sub-região Funções 

CHARNECA DO TEJO E SADO Produção (pd) Proteção (pt) 
Silvopastorícia, caça e pesca 

nas águas interiores (sp/c) 

MONTADOS DO ALENTEJO 
CENTRAL 

Produção (pd) Proteção (pt) 
Silvopastorícia, caça e pesca 

nas águas interiores (sp/c) 

MONTADOS DO SADO, VIANA E 
PORTEL 

Produção (pd) Proteção (pt) 
Silvopastorícia, caça e pesca 

nas águas interiores (sp/c) 

SERRA DO MONFURADO 
Conservação de habitats, de 

espécies de fauna e flora e de 
geomonumentos (c) 

Produção (pd) Proteção (pt) 

Fonte: ICNF - Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (adaptado) 

A síntese dos objetivos específicos assumidos para cada sub-região homogénea é apresentada no quadro seguinte, a eles 

se associado igualmente as funções estabelecidas para os espaços florestais. 
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Quadro 23 - Síntese dos objetivos específicos por sub-região homogénea 

Objetivos específicos 
Charneca do 
Tejo e Sado 

Montados do 
Alentejo 
Central 

Montados do 
Sado, Viana e 

Portel 

Serra de 
Monfurado 

Assegurar a gestão sustentável das áreas cinegéticas     

Aumentar a atividade associada à pesca nas águas interiores     

Aumentar a produtividade por unidade de área     

Conservação da biodiversidade e riqueza paisagística     

Melhorar a estrutura produtiva dos espaços florestais existentes nas suas 
funções produtiva e silvopastoril      

Melhorar a gestão dos terrenos silvopastoris, harmonizando-a com os outros 
usos do solo  

    

Melhorar o estado de conservação dos habitats florestais classificados      

Promover o aproveitamento de biomassa para energia      

Recuperação das galerias ripícolas     

Recuperação do montado de sobro e azinho e promoção da regeneração 
natural     

Promover o aproveitamento de produtos não lenhosos     

Fonte: ICNF - Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (adaptado) 

Legenda:  produção (pd) / proteção (pt) / silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores (sp/c) 

  conservação de habitats, de espécies de fauna e flora e de geomonumentos (c) / produção (pd) / proteção (pt) 

Tendo em consideração o disposto no regulamento do PROF ALTC, as sub-regiões que foram objeto de delimitação no âmbito 

do Plano devem obedecer a orientações para a realização de ações nos espaços florestais, tendo para o efeito havido lugar 

à definição de modelos de organização territorial para cada sub-região, modelos estes que assentam em normas de 

intervenção nos espaços florestais e modelos de silvicultura e gestão florestal sustentável. 

Tendo por base o presente enquadramento, são de considerar as normas de intervenção e os modelos de silvicultura 

que se identificam no quadro seguinte. 

Quadro 24 - Normas aplicáveis ao planeamento florestal da função produção 

 

Subfunções Objetivos de gestão e intervenções florestais 

Produção de madeira 
- Condução dos povoamentos 

- Proteção da regeneração natural e das plantações 

Produção de cortiça - Condução do montado e sobreiral 

Produção de biomassa para energia - Condução dos povoamentos com objetivo de fornecimento de energia 

Produção de frutos e sementes - Condução dos povoamentos florestais para a produção de fruto. 

Produção de resinas naturais - Condução dos povoamentos florestais para a produção de resina 

Produção de outros materiais vegetais e orgânicos. - Condução dos povoamentos florestais para a produção de cogumelos 

Fonte: ICNF - Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (adaptado) 
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Quadro 25 - Normas aplicáveis ao planeamento florestal da função Proteção 

Subfunções Objetivos de gestão e intervenções florestais 

Proteção da rede hidrográfica 

- Ordenamento e planeamento da floresta para proteção da rede hidrográfica 

- Condução de povoamentos nas galerias ripícolas 

- Recuperação de galerias ripícolas 

Proteção contra a erosão hídrica e cheias 
- Fixação de vertentes, correção torrencial e amortecimento de cheias 

- Proteção e recuperação do solo 

Proteção microclimática - Instalação de cortinas de abrigo 

Proteção ambiental - Gestão dos espaços florestais com o objetivo de proteção, sequestro e armazenamento 
de carbono. 

Fonte: ICNF - Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (adaptado) 

Quadro 26 - Normas aplicáveis ao planeamento florestal da função silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores 

Subfunções Objetivos de gestão e intervenções florestais 

Suporte à caça e conservação das espécies cinegéticas - Melhoria das condições de habitat, de alimentação e de proteção 

Suporte à pastorícia 

- Ordenamento de áreas de pastagem em povoamentos florestais 

- Instalação de pastagens 

- Condução do pastoreio. 

Suporte à apicultura - Fomento das espécies melíferas 

Suporte à pesca em águas interiores 
- Melhoria das condições de habitat, de alimentação e de proteção 

- Melhoria do ordenamento dos recursos aquícolas e minimização de impactes. 

Fonte: ICNF - Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (adaptado) 

Quadro 27 - Normas aplicáveis ao planeamento florestal da função conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de 
geomonumentos 

Subfunções Objetivos de gestão e intervenções florestais 

Conservação de habitats classificados - Fomento e manutenção de habitats de grande valor natural 

Conservação de espécies da flora e da fauna protegida. 

- Ordenamento florestal para a conservação da flora e fauna 

- Conservação de núcleos florísticos de elevado valor natura 

- Conservação e fomento de habitats para a fauna com valor de conservação 

Conservação de geomonumentos - Conservação de geomonumentos 

Conservação de recursos genéticos - Manutenção da diversidade genética dos povoamentos florestais 

Fonte: ICNF - Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (adaptado) 

Quadro 28 - Modelos de Silvicultura e gestão florestal sustentável   

Normas aplicáveis ao planeamento florestal 
da função de produção 

Composição do povoamento e objetivos  

Alfarrobeira (Ceratonia siliqua) - Povoamento puro de Alfarrobeira, para produção de fruto 

Azinheira (Quercus rotundifolia) - Povoamento puro de Azinheira (Azinhal), para produção de fruto e/ou lenho, em alto fuste 

- Povoamento puro de Azinheira em montado, para produção de fruto e silvopastorícia 

- Povoamento misto de Azinheira e Sobreiro (em montado), para produção de fruto e/ou lenho e 
cortiça. 

- Povoamento misto permanente de Azinheira e Pinheiro manso, para produção de frutos e lenho 

Carvalho-negral (Quercus pyrenaica) - Povoamento puro de Carvalho-negral, para produção lenho e fruto em montado 

- Povoamento puro de Carvalho-negral, para produção lenho, em talhadia 

- Povoamento puro de Carvalho-negral, para produção lenho, em alto fuste 

Carvalho-português (Quercus faginea) - Povoamento puro de Carvalho -português, para produção de lenho e fruto, em alto fuste 

- Povoamento puro de Carvalho -português, para produção de lenho e fruto, em talhadia 

Castanheiro (Castanea sativa) - Povoamento puro de Castanheiro em alto fuste, para produção de lenho 
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Normas aplicáveis ao planeamento florestal 
da função de produção 

Composição do povoamento e objetivos  

- Povoamento puro de Castanheiro em talhadia, para produção de lenho 

- Povoamento puro de Castanheiro em alto fuste, para produção de fruto 

Cerejeira (Prunus avium) - Povoamento puro de Cerejeira, para a produção de lenho 

Cipreste-comum (Cupressus sempervirens) - Povoamento puro de Cipreste -comum, para produção de lenho 

Cipreste-da-califórnia (Cupressus macrocarpa) - Povoamento puro de Cipreste-da-califórnia, para produção de lenho 

Cipreste-do-buçaco (Cupressus lusitanica) - Povoamento puro de Cipreste-do-buçaco, para produção de lenho 

Eucalipto (Eucalyptus spp.) - Povoamento puro de Eucalipto, em talhadia, para produção de lenho para trituração 

- Povoamento puro de Eucalipto, em alto fuste, para a produção de lenho para serração 

Medronheiro (Arbutus unedo) - Povoamento puro de Medronheiro, para produção de fruto e biomassa 

Nogueira (Juglans spp.) - Povoamento puro de Nogueira, para produção de fruto 

Pinheiro-bravo (Pinus pinaster) 

- Povoamento puro de Pinheiro-bravo para produção de lenho 

- Povoamento misto de Pinheiro-bravo e Castanheiro para produção de lenho 

- Povoamento misto de Pinheiro-bravo e Medronheiro para produção de lenho e fruto 

Pinheiro-de-alepo (Pinus halepensis) - Povoamento puro de Pinheiro-de-alepo, para produção de lenho 

Pinheiro-manso (Pinus pinea) - Povoamento puro de Pinheiro-manso, para produção lenho e fruto 

- Povoamento puro de Pinheiro-manso, para produção de fruto 

Ripícolas - Povoamento misto de Ripícolas, para proteção 

Sobreiro (Quercus suber) - Povoamento puro de Sobreiro em sobreiral, para produção de cortiça 

- Povoamento puro de Sobreiro em montado, para produção de cortiça e silvopastorícia 

- Povoamento misto de Sobreiro e Azinheira (em montado), para produção de fruto e/ou lenho e 
cortiça. 

- Povoamento misto permanente de Sobreiro e Pinheiro-manso, para produção de cortiça, frutos e 
lenho. 

- Povoamento misto temporário de Sobreiro e Pinheiro -bravo, para produção de cortiça e lenho 
(madeira, rolaria ou estilha). 

 

Fonte: ICNF - Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (adaptado) 

Para cada sub-região homogénea são identificadas as espécies florestais a privilegiar, distinguidas em dois grupos (Grupo I 

e Grupo II) em resultado da avaliação da aptidão do território para as mesmas, com tradução no quadro seguinte. Não podem 

ser efetuadas reconversões para outras espécies de áreas ocupadas com espécies do Grupo I, exceto se for utilizada na 

replantação outra espécie igualmente do Grupo I, sem prejuízo dos regimes legais específicos de proteção de determinadas 

espécies e do regime jurídico das ações de arborização e rearborização. O recurso a outras espécies que não se encontrem 

identificadas no Grupo I ou Grupo II, ou reconversões em situações distintas das referidas no número anterior, tem de ser 

tecnicamente fundamentado, com base nas características da espécie a usar e condições edafoclimáticas do local de 

instalação, e ser devidamente autorizado pelo ICNF. 

Quadro 29 - Identificação de Espécies a privilegiar por sub-região homogénea (Grupos I e II) 

Espécie 
Charneca do Tejo e 

Sado 
Montados do 

Alentejo Central 
Montados do Sado, 

Viana e Portel 
Serra de Monfurado 

Alfarrobeira (Ceratonia siliqua) I II II  

Azinheira (Quercus rotundifolia) II I I I 

Carvalho-negral (Quercus pyrenaica) II II II I 

Carvalho-português (Quercus faginea) II II II I 

Castanheiro (Castanea sativa)   II II 

Cipreste-do-buçaco (Cupressus lusitanica)   II II 



 

 

 

  ENQUADRAMENTO REGIONAL E 
SISTEMA DE PLANEAMENTO - 65 VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

Espécie 
Charneca do Tejo e 

Sado 
Montados do 

Alentejo Central 
Montados do Sado, 

Viana e Portel 
Serra de Monfurado 

Cerejeira (Prunus avium)   II II 

Cipreste-comum (Cupressus sempervirens) II II II II 

Cipreste-da-califórnia (Cupressus macrocarpa) II II II II 

Eucalipto (Eucalyptus spp.) I II II I 

Medronheiro (Arbutus unedo) I I I I 

Nogueira (Juglans spp.) II II II I 

Pinheiro-bravo (Pinus pinaster) I II II I 

Pinheiro-de-alepo (Pinus halepensis) II I I I 

Pinheiro-manso (Pinus pinea) I I I I 

Ripícolas I I I I 

Sobreiro (Quercus suber) I I I I 

Nota: Grupo I - Espécies com aptidão Boa e Regular numa área igual ou superior a 50% da área da SRH e espécies que tecnicamente se considerem dever 
ser especialmente fomentadas na SRH, nomeadamente por critérios ambientais. 
Grupo II - Das espécies que não fazem parte do Grupo I são selecionadas aquelas cuja aptidão é Boa e Regular numa área > 0% da área da SRH. 

Importará igualmente no presente contexto observar a necessidade de adoção de outras normas de intervenção nos espaços 

florestais que assumem um caráter de transversalidade e que extravasa os limites estabelecidos para cada uma das sub-

regiões homogénea que marcam presença no concelho de Montemor-o-Novo. 

Assumem relevância, não obstante o caráter genérico que as elas se encontra associado, as normas gerais de silvicultura, 

que incidem sobre a Instalação de povoamentos e que determinam como objetivos de gestão e intervenções florestais a 

seleção dos locais e das espécies, a preparação da estação, e ainda a plantação, sementeira e regeneração. De considerar 

igualmente as normas gerais de silvicultura associadas à gestão dos povoamentos, gestão esta que promove enquanto 

objetivos de gestão e intervenções florestais a condução dos povoamentos, a gestão da vegetação espontânea e a exploração 

e extração do material lenhoso. 

Assumem igualmente relevância as normas de silvicultura preventiva e operações silvícolas mínimas, sobretudo quando 

se atende ao facto que estas normas mínimas são passíveis de aplicação às explorações florestais e agroflorestais privadas 

de área inferior à mínima obrigatória submetida a Plano de Gestão Florestal (PGF) ou seja todas as explorações com áreas 

inferiores a 100 ha. 

Quadro 30 - Normas de silvicultura preventiva e operações silvícolas mínimas 

Objetivo geral Objetivos de gestão e intervenções florestais 

Silvicultura preventiva - Gestão dos povoamentos florestais visando dificultar a progressão do fogo 

Gestão de combustíveis - Criar descontinuidades de inflamabilidade e combustibilidade 

Controle de invasoras lenhosas - Controlo de invasoras lenhosas 

Fonte: ICNF – Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (adaptado) 

O cumprimento destas normas mínimas estabelecidas para esta tipologia de explorações é cumulativo com o cumprimento 

das normas gerais de silvicultura suprarreferidas e ao estabelecimento de modelos de silvicultura adaptados à sub-região 

homogénea onde se inserem estas explorações não sujeitas a PGF. 
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Particularmente relevantes, pela incidência territorial que observam, são as normas aplicáveis ao planeamento florestal 

em corredores ecológicos e áreas florestais sensíveis, ambos presentes no território concelhio. 

Quadro 31 - Normas aplicáveis ao planeamento florestal em corredores ecológicos e áreas florestais sensíveis 

Objetivo geral Objetivos de gestão e intervenções florestais 

Áreas Florestais Sensíveis 

Proteção contra a erosão 

Importância Ecológica  

Importância social e cultural 

Perigosidade de incêndio florestal 

Suscetibilidade a pragas e doenças 

Corredores Ecológicos - Corredores ecológicos 

Fonte: ICNF - Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (adaptado) 

Estas áreas são merecedoras de atenção particular e do estabelecimento de medidas especiais de planeamento, sendo 

imperativo que as áreas florestais abrangidas pelos corredores ecológicos observem um tratamento específico, 

nomeadamente e sempre que as intervenções a promover se enquadrem em explorações sujeitas a PGF. 

De referir igualmente as normas aplicáveis ao planeamento em espaços florestais não arborizados, orientadas no sentido de 

garantir a promoção de uma gestão florestal compatível com as funções associadas a cada uma das sub-regiões homogéneas 

presentes no território concelhio e das respetivas normas aplicáveis a cada função. 

Quadro 32 - Normas aplicáveis ao planeamento em espaços florestais não arborizados 

Objetivo geral Objetivos de gestão e intervenções florestais 

Gestão dos espaços florestais não arborizados tendo 
em conta a sua função 

- Função de suporte à produção 

- Função de proteção 

- Função de conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos. 

- Função de suporte à silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores  

- Função de recreio e valorização da paisagem 

Fonte: ICNF - Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (adaptado) 

Importará por último observar o conjunto de normativas em matéria de infraestruturas florestais, de prevenção de incêndios e 

de recuperação de áreas ardidas, assumidas como determinantes na defesa da floresta contra incêndios, sendo que esta 

matéria está amplamente contemplada em legislação própria. 

Quadro 33 - Normas a considerar no âmbito das infraestruturas florestais, de prevenção de incêndios e de recuperação de áreas 
ardidas 

Objetivo geral Objetivos de gestão e intervenções florestais 

Infraestruturas florestais 

- Rede viária 

- Rede divisional 

- Pontos de água 

Prevenção de incêndios 
- Rede primária de faixas de gestão de combustíveis  

- Mosaico de parcelas de gestão de combustíveis 

Recuperação de áreas ardidas 
- Expansão ou redução da floresta 

- Alteração da composição dos povoamentos 
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- Gestão e recuperação de galerias ribeirinhas 

- Integração com usos não florestais 

Fonte: ICNF - Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (adaptado) 

O PROF ALT, na sua natureza e âmbito, concretiza assim um contributo para o setor florestal e para a elaboração de outros 

instrumentos de gestão territorial, entre os quais se enquadra a figura do PDM, definindo um conjunto de normas que 

condicionam a ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais e que devem ser integradas neste plano 

territorial de âmbito municipal. 

Tendo por base esta premissa, a revisão do PDM de Montemor-o-Novo deverá ter em consideração o disposto no regulamento 

do PROF ALT, bem como a sua articulação com as disposições estabelecidas no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (SNDFCI), designadamente as seguintes orientações: 

1. Integração das normativas que condicionem a ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais; 

2. Integração dos corredores ecológicos definidos no âmbito do PROF ALT na estrutura ecológica municipal, dada a sua 

função de áreas de conetividade ecológica, e definição de medidas básicas e parâmetros de ocupação de utilização do 

solo adequados à sua salvaguarda e valorização; 

3. A identificação das espécies a privilegiar,  

4. A definição das normas de intervenção nos espaços florestais e modelos de silvicultura e gestão florestal sustentável 

aplicáveis a cada SRH a adotar; 

5. A indicação das explorações sujeitas a PGF;  

6. A definição das normas mínimas a cumprir nas explorações florestais e agroflorestais privadas não sujeitas a PGF; 

7. O condicionamento de ações de arborização com espécies do género Eucalyptus s. p., que resultem no incumprimento 

dos limites máximos de área a ocupar por esta espécie, como tal definidos no PROF ALT para o concelho de Montemor-

o-Novo; 

No âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI), e face aos objetivos comuns de proteção 

e salvaguarda da floresta devem ser observadas as seguintes orientações: 

1. A classificação e qualificação do solo definidas no âmbito do PDM deve considerar a cartografia de 

perigosidade de incêndio rural definida em Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) a 

integrar, obrigatoriamente, na planta de condicionantes; 

2. Fora das áreas edificadas consolidadas não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas classificadas 

na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade; 

3. A construção de novos edifícios ou a ampliação de edifícios existentes apenas são permitidas fora das áreas 

edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida em PMDFCI 

como de média, baixa e muito baixa perigosidade, desde que se cumpram, cumulativamente, os seguintes 

condicionalismos: 



 

 

 

  ENQUADRAMENTO REGIONAL E 
SISTEMA DE PLANEAMENTO - 68 VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

a) Garantir, na sua implantação no terreno, a distância à estrema da propriedade de uma faixa de proteção nunca 

inferior a 50 m, quando confinantes com terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais, ou a 

dimensão definida no PMDFCI respetivo, quando inseridas ou confinantes com outras ocupações, de acordo com 

os critérios estabelecidos no anexo ao Decreto-lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual;  

b) Adotar medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e nos respetivos 

acessos; 

c) Existência de parecer favorável da Comissão Municipal de Defesa Floresta.  

As orientações supra estabelecidas serão ainda complementadas com as regras que formalizarão a articulação entre as 

disposições do PMDFCI e o PDM. 

4.5. PLANOS DE GESTÃO DE 
REGIÃO HIDROGRÁFICA 

 

Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) são instrumentos de planeamento que têm por objetivo a constituição 

de uma base de suporte à gestão, à proteção e à valorização ambiental, social e económica das águas, respeitando os 

objetivos da Diretiva Quadro da Água (DQA) - Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, 

transposta para a ordem jurídica nacional pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (LA), e pelo Decreto-Lei nº 77/2006, de 

30 de Março, complementada pela Portaria n.º 1284/2009, de 19 de Outubro.  

A DQA/LA tem por objetivo proteger as massas de água costeiras, as massas de água de transição, as restantes massas de 

água de superfície interiores (rios, lagos, fortemente modificadas e artificiais) e as massas de água subterrâneas e fixa 2015 

como o ano em que devem ser atingidos os objetivos ambientais nelas estabelecidos, através da execução de programas de 

medidas especificados em Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH). 

Nos termos da Diretiva Quadro da Água (DQA) e da Lei da Água (LA), o planeamento de gestão dos recursos hídricos está 

estruturado em ciclos de 6 anos. Os primeiros Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), elaborados no âmbito deste 

quadro legal, estão vigentes até ao final 2015 e correspondem ao primeiro ciclo de planeamento. 

Cumprindo o calendário da DQA/LA, está em curso o segundo ciclo de planeamento, que visa preparar os Planos de Gestão 

de Bacia Hidrográfica vigentes entre 2016 e 2021.  

Esta revisão implica uma atualização da caracterização das massas de água com a identificação das pressões e descrição 

dos impactes significativos da atividade humana sobre o estado das massas de água e a análise económica das utilizações 

da água (artigo 5º da DQA e do artigo 29º da LA), a síntese das questões significativas relativas à gestão da água (QSiGA) 

identificadas na RH e a elaboração do respetivo programa de medidas, orientações a ações estratégicas. Serão analisadas 

as melhorias introduzidas pelas medidas já implementadas e incluído novo conhecimento entretanto adquirido.  

A metodologia utilizada na definição dos objetivos estratégicos articula e integra os principais objetivos estabelecidos nos 

diversos instrumentos de planeamento de cariz nacional e regional, conduzindo à definição das áreas temáticas do PGRH. 
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Em Portugal foram delimitadas dez regiões hidrográficas sendo o concelho de Montemor-o-Novo abrangido por duas 

delas: Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH05) e a Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH06), 

apresentando-se de seguida os principais aspetos associados aos respetivos planos de bacia.  

4.5.1. PLANO DE GESTÃO DE 
REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO 
E RIBEIRAS DO OESTE (RH5) 

 

A Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5) é uma região hidrográfica internacional com uma área total em 

território português de 30502 km2 e integra a bacia hidrográfica do rio Tejo e ribeiras adjacentes, a bacia hidrográfica 

das Ribeiras do Oeste, incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes, conforme Decreto-Lei 

n.º 347/2007, de 19 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 117/2015, de 23 de junho. 

No 1º ciclo de planeamento, as bacias hidrográficas das ribeiras do Oeste, estavam inseridas na RH4, tendo sido incluídas 

na RH5, após alteração da Lei da Água.  

Elaborados por ciclos de planeamento e revistos e atualizados de seis em seis anos, os Planos de Gestão da Região 

Hidrográfica (PGRH) encontram-se no seu segundo ciclo de planeamento16, tendo sido aprovado o PGRH do Tejo e Ribeiras 

do Oeste (RH5), pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela 

Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, para vigorar no período compreendido entre 2016 e 2021.  

                                                           
16 O primeiro ciclo de planeamento compreendeu o período 2009-2015. 

https://dre.pt/application/conteudo/75367887
https://dre.pt/application/file/75774049
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Figura 11 - Delimitação da Região Hidrográfica 5  

Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, Maio 2016, APAmbiente 

Em termos globais encontram-se definidos no PGRH um conjunto de objetivos estratégicos e operacionais, tendo em para 

o efeito em consideração 7 áreas temáticas. Os objetivos operacionais estão, sempre que possível e adequado, quantificados 

e concretizados no tempo e no espaço de modo a permitir monitorizar o grau de realização, sendo para tal definidas as metas 

e os indicadores.  

Quadro 34 - Objetivos estratégicos da RH5 - 2º Ciclo 

Área temática Objetivos estratégicos Eixo das Medidas 

1 - Governança  

OE1 - Adequar a Administração Pública na gestão da água  

PTE9 - Adequação do quadro normativo 
OE8 - Assegurar a compatibilização da política da água com 
as políticas setoriais  

OE9 - Posicionar Portugal no contexto luso-espanhol 

2 - Qualidade da água  
OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de 
água  

PTE1 - Redução ou eliminação de cargas 
poluentes 
PTE3 - Minimização de alterações 
hidromorfológicas 
PTE4 - Controlo de espécies exóticas e pragas 

3 - Quantidade de água  
OE3 - Assegurar as disponibilidades de água para as 
utilizações atuais e futuras  

PTE2 - Promoção da sustentabilidade das 
captações de água 

4 - Investigação e conhecimento 
OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos 
hídricos  

PTE7 - Aumento do conhecimento 

5 - Gestão de riscos  
OE5 - Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos 
associados à água  

PTE5 - Minimização dos Riscos 

6 - Quadro económico e financeiro  
OE6 - Promover a sustentabilidade económica da gestão da 
água  

PTE6 - Recuperação de custos dos serviços de 
água 

7 - Comunicação e Sensibilização  
OE7 - Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma 
participação ativa na política da água  

PTE8 - Promoção de Sensibilização 

Fonte: Projecto do PGRH 2016/2021 do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5) - Parte 5 - Objetivos – Maio 2016 
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Assumem particular interesse para o processo de revisão do PDM, os objetivos assumidos no âmbito do PGBH que possam 

orientar condicionalismos à ocupação física do território, sobretudo ao nível das atividades que, de forma direta ou indireta, 

possam vir a constituir-se se enquanto ocupações ou utilizações com potenciais impactes significativos sobre o meio hídrico. 

No que respeita a Montemor-o-Novo, e embora a RH5 envolva mais do que uma bacia, a área do concelho abrange apenas 

a Bacia do Tejo, onde ocorrem duas sub-bacias: a sub-bacia do Almansor e a sub-bacia do Divor, identificando-se 

seguidamente as massas de água que existem no concelho, bem como a classificação do seu estado global, elaborado com 

base na informação disponível no PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste RH5. 

Quadro 35 - Massas de água identificadas no PGBH-RH5 

Massa de Água Superficiais Sub-bacia 
Classificação do Estado 

Global (2º Ciclo) 
PT05TEJ1108A - Ribeira da Freixeirinha (HMWB - Jusante B. Freixeirinha) Almansor Inferior a bom 

PT05TEJ1108B - Albufeira da Freixeirinha Almansor Bom e superior 

PT05TEJ1140 - Rio Almansor (HMWB - Jusante B. Minutos) Almansor Inferior a bom 

PT05TEJ1142 - Albufeira dos Minutos Almansor Bom e superior 

PT05TEJ1068 - Ribeira da Fanica Divor Inferior a bom 

PT05TEJ1096 - Ribeira das Barrosas Divor Inferior a bom 

PT05TEJ1079 - Afluente da Ribeira das Barrosas Divor Bom e Superior 

PT05TEJ1083 - Ribeira de Lavre Almansor Inferior a bom 

PT05TEJ1105 - Ribeira de Lavre Almansor Inferior a bom 

PT05TEJ1109 - Ribeira de Lavre Almansor Inferior a bom 

PT05TEJ1110 - afluente da Ribeira de Lavre Almansor Bom e superior 

PT05TEJ1097 - Ribeira de Canha Almansor Inferior a bom 

PT05TEJ1125 - Ribeira de Canha Almansor Inferior a bom 

PT05TEJ1107 - Ribeiro do Vale de Simarros Almansor Bom e superior 

PT05TEJ1112 - Ribeira de Espargal Almansor Bom e superior 

PT05TEJ1132 - Ribeira de Cuncos Almansor Bom e superior 

PT05TEJ1135 - Ribeira da Laje Almansor Bom e superior 

PT05TEJ1143 - Ribeiro da Serra Almansor Bom e superior 

PT05TEJ1147 - Ribeira da Giesteira Almansor Bom ou superior 

Massa de Água Subterrâneas Sub-bacia 
Classificação do Estado 

Global (2º Ciclo) 
PTAOx1RH5 - Maciço antigo indiferenciado da Bacia do Tejo (aquíferos insignificantes – água 
subterrânea com importância local) 

- Bom 

PTTO1RH5 - Bacia do Tejo-Sado indiferenciado da Bacia do Tejo (aquíferos insignificantes – água 
subterrânea com importância local) 

- Bom 

PTT3 - Bacia do Tejo-Sado /Margem Esquerda (poroso – muito produtivo) - Bom 

Fonte: Anexo II e III do PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste RH5 – Maio 2016 

Cerca de 45% das massas superficiais apresentam um estado global “inferior a bom”, devido a pressão associadas aos 

setores agrícola, pecuário e urbano.  

No que respeita às massas de água fortemente modificadas ou artificiais (artigo 5.1 da DQA) foram identificadas a Barragem 

dos Minutos, Barragens da Freixeirinha, Ribeira da Freixeirinha e o Rio Almansor. 

No concelho estão identificadas duas albufeiras de águas públicas classificadas: Albufeira da Freixeirinha de “utilização 

livre” e Albufeira dos Minutos como “protegida”, não existindo os respetivos planos de ordenamento, cuja elaboração é da 

competência da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).  
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Algumas das massas de água superficiais classificadas estão abrangidas por zonas protegidas referentes a “proteção de 

habitats e da fauna e flora selvagens e conservação das aves selvagens”, coincidindo com o Sítio de Interesse Comunitário 

Monfurado. 

As massas de água subterrâneas existentes no concelho estão identificadas como protegidas, inseridas na tipologia “Zonas 

de captação de água para a produção de água para consumo humano”.  

Não se encontram constituídos os perímetros de proteção às captações de água subterrânea destinadas ao abastecimento 

público existente no concelho. 

O programa do Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5) apresenta medidas de caráter 

regional e específico, identificando-se no quadro seguinte as medidas com incidência direta no concelho. 

Quadro 36 - Medidas do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste com incidência direta no concelho 

Medida Entidade Responsável Tipo de Medida 
PTE1P01M18_SUP_RH5 - Construção da nova ETAR de Montemor-o-Novo, em 
substituição da ETAR de S. Pedro 

Águas Públicas do Alentejo Base 

PTE1P01M35_SUP_RH5 - Construção da ETAR de Lavre  Águas Públicas do Alentejo Suplementar 

PTE1P01M39_SUP_RH5 - Remodelação da ETAR de Cortiçadas de Lavre  CM de Montemor-o-Novo Suplementar 

PTE1P01M46_SUP_RH5 - Remodelação da ETAR de Santa Sofia  CM de Montemor-o-Novo Suplementar  

PTE1P01M67_SUP_RH5 - Remodelação da ETAR de Foros de Vale de Figueira  CM de Montemor-o-Novo Suplementar  

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente - Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5) - Parte 6 - Programas de Medidas 

Sempre que da concretização destas medidas resulte a necessidade de afetação de novas áreas de território, deverá a 

proposta de revisão do PDM observar esta premissa, no sentido de verificar / prever as condicionantes eventualmente 

associadas. 

4.5.2. PLANO DE GESTÃO DE 
REGIÃO HIDROGRÁFICA DO SADO 
E MIRA (RH6) 

 

A Região Hidrográfica do Sado e Mira - RH6, com uma área total de 12149 km2, integra as bacias hidrográficas dos rios 

Sado e Mira e as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras 

adjacentes, conforme Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 117/2015, de 23 de junho. 

Tal como anteriormente referido, os PGRH encontram-se no seu segundo ciclo de planeamento, que ficará vigente de 2016 

a 2021, tendo sido aprovado o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6), pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de 

novembro. 

https://dre.pt/application/conteudo/75367887
https://dre.pt/application/conteudo/75367887
https://dre.pt/application/file/75774049
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Figura 12 - Delimitação geográfica da Região Hidrográfica 6 

Fonte: ARH Alentejo – PGBH integradas na Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6) 

Em termos globais encontram-se definidos no PGRH um conjunto de objetivos estratégicos e operacionais, tendo em conta 7 

áreas temáticas. Os objetivos operacionais estão, sempre que possível e adequado, quantificados e concretizados no tempo 

e no espaço de modo a permitir monitorizar o grau de realização, sendo para tal definidas as metas e os indicadores. 

Quadro 37 - Objetivos estratégicos da RH6 - 2º Ciclo  

Área temática Objetivos estratégicos Eixo das Medidas 

1 - Governança  

OE1 - Adequar a Administração Pública na gestão da 
água  

PTE9 - Adequação do quadro normativo 
OE8 - Assegurar a compatibilização da política da água 
com as políticas setoriais  

2 - Qualidade da água  
OE2 - Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das 
massas de água  

PTE1 - Redução ou eliminação de cargas poluentes PTE3 
- Minimização de alterações hidromorfológicas PTE4 - 
Controlo de espécies exóticas e pragas 

3 - Quantidade de água  
OE3 - Assegurar as disponibilidades de água para as 
utilizações atuais e futuras  

PTE2 - Promoção da sustentabilidade das captações de 
água 

4 - Investigação e 
conhecimento 

OE4 - Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos 
hídricos  

PTE7 - Aumento do conhecimento 

5 - Gestão de riscos  
OE5 - Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos 
associados à água  

PTE5 - Minimização dos Riscos 

6 - Quadro económico e 
financeiro  

OE6 - Promover a sustentabilidade económica da gestão 
da água  

PTE6 - Recuperação de custos dos serviços de água 

7 - Comunicação e 
Sensibilização  

OE7 - Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma 
participação ativa na política da água  

PTE8 - Promoção de Sensibilização 

Fonte: Projeto do PGRH do Sado e Mira (RH6) (versão junho 2015) 
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Tendo em consideração o conjunto de objetivos que o PGBH se propõe atingir, torna-se particularmente relevante, tendo em 

consideração o processo de revisão do PDM, a materialização dos objetivos que possam determinar condicionalismos à 

ocupação física da área de abrangência territorial do concelho de Montemor-o-Novo, e, em particular, ao nível das atividades 

que possam traduzir ocupações potencialmente geradoras de impactes significativos ao nível do meio hídrico.   

No que respeita a Montemor-o-Novo, embora a RH6 envolva mais do que uma bacia, a área do concelho é abrangida 

apenas pela Bacia do Sado, incluindo as sub-bacias do Sado e de Alcáçovas. No quadro seguinte identificam-se as 

massas de água existentes, bem como a classificação do seu estado global tendo em conta a informação disponível do Projeto 

de PGRH do Sado e Mira. 

No que respeita ao estado global de conservação verifica-se que cerca de 67% das massas de água superficiais do 

concelho, apresentam estado global inferior a bom, com pressões significativas ao nível do setor da agricultura, da 

pecuária e por vezes do urbano, sendo o parâmetro P-total um valor a reduzir.  

Quadro 38 - Massas de água identificadas no PGRH-RH6 

Massa de Água Superficiais Sub-bacia 
Classificação do Estado 

Global (2º Ciclo) 

PT06SAD1191- Ribeira de São Romão Sado Bom e superior 

PT06SAD1195 - Ribeira da Marateca Sado Inferior a bom 

PT06SAD1196 - Ribeira de São Martinho Sado Bom e superior 

PT06SAD1203 Albufeira Venda Nova (Sado)  Sado Bom e superior 

PT06SAD1205 -Ribeira de São Cristóvão  Alcáçovas Bom e superior 

PT06SAD1214 - Ribeira de São Brissos Alcáçovas Inferior a bom 

PT06SAD1215- Ribeira de São Cristóvão Alcáçovas Inferior a bom 

PT06SAD1216 - Rio do Porto Alcáçovas Bom e Superior 

PT06SAD1223 Ribeira das Alcáçovas Alcáçovas Inferior a bom 

PT06SAD1224 Ribeira das Alcáçovas Alcáçovas Inferior a bom 

PT06SAD1225 Ribeiro do Cai Água Alcáçovas Inferior a bom 

PT06SAD1226 Ribeiro do Freixial Alcáçovas Inferior a bom 

PT06SAD1227 Ribeira de São Martinho Sado Inferior a bom 

PT06SAD1232 Ribeirinha  Alcáçovas Inferior a bom 

PT06SAD1234 Ribeiro do Canas  Alcáçovas Inferior a bom 

Massa de Água Subterrâneas Sub-bacia 
Classificação do Estado 

Global (2º Ciclo) 

PTAOx1RH6_C2 - Maciço antigo indiferenciado da Bacia do Sado (aquíferos insignificantes – água 
subterrânea com importância local) 

- Bom 

PTTO1RH6 - Bacia do Tejo-Sado indiferenciado da Bacia do Sado (aquíferos insignificantes – água 
subterrânea com importância local) 

- Bom 

Fonte: PGRH do Sado e Mira RH6 – Maio 2016 

Em alguns casos verificou-se uma evolução negativa do 1.º para o 2.º ciclo, sendo que apenas na massa de água 

PT06SAD1205 se verificou uma evolução positiva de “inferior a bom” para “bom ou superior”.  

As ribeiras da Marateca, S. Martinho e Alcáçovas, presentes no concelho, fazem parte integrante dos principais afluentes 

da bacia do Sado, na sua margem direita. De referir ainda que, todas as massas de água superficiais classificadas no 

concelho, com exceção da PT06SAD1223, estão abrangidas por zonas de proteção de habitats e da fauna e flora 

selvagens e conservação das aves selvagens, coincidindo com o Sítio de Monfurado e o com o Sítio de Cabrela. 
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As duas massas de água subterrâneas que ocorrem no concelho estão classificadas como protegidas, sendo referentes a 

zonas de captação de água para a produção de água para consumo humano. Refira-se contudo, que na RH6, no período 

2010-2013, não foram publicadas portarias a estabelecer perímetros de proteção para captações de água subterrânea para 

abastecimento público.17  

De acordo com o projeto de PGRH do Sado e Mira, identificam-se no quadro seguinte as medidas previstas no plano com 

incidência específica no território do concelho. 

Quadro 39 - Medidas do PGBH-RH6 com incidência no concelho de Montemor-o-Novo 

Medida Entidade Responsável Tipo de Medida 

PTE1P1M01_SUP_RH6 - Remodelação da ETAR de Cabrela CM de Montemor-o-Novo Suplementar 

PTE1P1M23_SUP_RH6 - Construção da nova ETAR de Escoural Águas Públicas do Alentejo Suplementar 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente - Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6) - Parte 6 - Programas de Medidas 

No âmbito da revisão do PDM deverá ser ponderado se estas medidas necessitam de afetação de novas áreas do território, 

no sentido de verificar/prever as condicionantes eventualmente associadas.  

4.6. PLANO SETORIAL DA REDE 
NATURA 2000 

 

A Rede Natura 2000 constitui-se como uma rede ecológica de âmbito europeu, tendo a sua criação resultado da aplicação 

das Diretivas n.º 79/409/CEE (Diretiva Aves) e n.º 92/43/CEE (Diretiva Habitats). Constitui o seu objetivo primordial assegurar 

a manutenção da biodiversidade, designadamente através da conservação dos habitats naturais e da fauna e flora 

selvagens na superfície territorial integrante da União Europeia.  

Esta rede é composta por áreas de importância comunitária para a conservação de determinados habitats e espécies, áreas 

estas em que as atividades humanas são compatíveis com a preservação dos valores naturais identificados, por forma 

a garantir uma gestão sustentada e sustentável do ponto de vista ecológico, não sendo de omitir em momento algum as 

exigências de ordem económica, social e cultural, assim como as especificidades e fatores de identidade de cada região e 

local. 

O Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000) foi aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-

A/2008, de 21 de julho, constituindo-se como um instrumento de gestão territorial que regula e sustenta a concretização da 

política nacional de conservação da biodiversidade. 

Em termos sumários a Rede Natura compreende áreas que se apresentam classificadas como Zonas Especiais de 

Conservação (ZEC) e Zonas de Proteção Especial (ZPE). 

                                                           
17 Parte 2 – Caracterização e Diagnóstico  
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As Zonas Especiais de Conservação, criadas ao abrigo da Diretiva Habitats, assumem por objetivo expresso assegurar a 

biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e de espécies da fauna e flora selvagens. Estas zonas integram 

os Sítios de Importância Comunitária e os Sítios da Lista Nacional.  

As Zonas de Proteção Especial, criadas ao abrigo da Diretiva Aves, são sobretudos destinadas a garantir a conservação das 

espécies de aves e seus habitats e das espécies de aves migratórias e que ocorram de forma regular. 

De acordo e para efeitos do PSRN 2000, consideram-se as áreas classificadas, nas fases intermédias do processo, ou seja 

os Sítios de Importância Comunitária e os Sítios da Lista Nacional, sendo que os 60 sítios da Lista Nacional (criados ao abrigo 

das Resoluções do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto, e n.º 76/2000, de 5 de Julho) foram já designados 

como sítios de importância comunitária (SIC), nos termos das Decisões da Comissão n.º 2004/813/CE, de 7 de Dezembro 

(adopta a lista dos SIC da região biogeográfica atlântica), e n.º 2006/613/CE, de 19 de Julho (adopta a lista dos SIC da região 

biogeográfica mediterrânica). 

De acordo com o estabelecido, o PSRN 2000 vincula as entidades públicas, pelo que as orientações estratégicas e 

normas programáticas dele constantes devem ser integradas nos planos territoriais, devendo estes instrumentos de 

gestão territorial proceder à identificação dos recursos e valores naturais presentes, definir os parâmetros de ocupação e de 

utilização do solo adequados à salvaguarda destes valores e conter igualmente as medidas necessárias para garantir a 

conservação dos habitats e das populações das espécies cuja presença constitui fundamento à classificação dos Sítios e das 

Zonas de Proteção Especial. 

De acordo com a informação disponibilizada no sítio da internet do Instituto Nacional de Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF), para assegurar a implementação da Rede Natura 2000 em Portugal Continental foram classificados 40 

Zonas de Proteção Especial. 

Tendo em consideração a abrangência geográfica que se encontra associada a cada uma das ZPE identificadas, pode inferir-

se que nenhuma delas apresenta qualquer interferência com a área do concelho de Montemor-o-Novo, não havendo por esta 

razão lugar à consideração de quaisquer condicionalismos decorrentes das orientações de gestão que a elas se encontram 

associadas. 

Igualmente de acordo com a informação disponibilizada pelo ICNF, a implementação da Rede Natura 2000 observa 

igualmente suporte na classificação de 60 Sítios de Importância Comunitária, aos quais acresce o Sítio da Ria de Aveiro 18, 

entre eles se incluindo o Sítio de Monfurado (PTCON 0031) e o Sítio da Cabrela (PTCON 0033), cuja abrangência 

territorial se desenvolve, ainda que parcialmente, no concelho de Montemor-o-Novo.  

O Sítio de Monfurado (PTCON0031) foi classificado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/00 de 5 de julho, 

assumindo uma expressão territorial da ordem dos 23947 ha, abrangendo parte dos concelhos de Montemor-o-Novo 

(16340 ha) e de Évora (7607 ha). 

 

                                                           
18 A Ria de Aveiro constitui um Sítio da Lista Nacional de Sítios, encontrando-se em curso processo de designação como SIC a submeter, 
brevemente, junto da Comissão Europeia. O Sítio Ria de Aveiro foi incluído na Lista Nacional de Sítios em 2014, não integrando o Plano 
Setorial da Rede Natura 2000. 
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Figura 13 - Âmbito territorial dos Sítios da Cabrela e de Monfurado  

A área do concelho de Montemor-o-Novo que se apresenta integrada no Sítio de Monfurado abrange parte da freguesia de 

Santiago do Escoural, assim como parte da área que se encontrava associada à anteriormente designada freguesia de Nossa 

Senhora da Vila, assumindo uma expressão territorial bastante significativa, ainda que represente apenas cerca de 6% da 

área total do concelho, correspondendo a mesma a cerca de 32% da área total do sítio. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo ICNF no âmbito do PSRN2000, o Sítio de Monfurado apresenta um claro 

domínio de montados (6310), extensos e em bom estado de conservação, maioritariamente compostos por sobro (Quercus 
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suber), mas também de azinho (Quercus rotundifolia) ou mistos em zonas mais restritas. Em subcoberto dispõem-se 

arrelvados mediterrânicos xerófilos, de floração primaveril ou estival, dominados por Poa bulbosa (6220*) habitat que observa 

excelente representatividade neste Sítio. 

Bastante originais são os montados mistos de sobro e carvalho-negral (Quercus pyrenaica), uma espécie que tem aqui o 

limite sul da sua área de distribuição. Regista-se ainda na área de abrangência territorial do sítio a presença de alguns 

sobreirais (9330) de pequena dimensão. Neste Sítio ocorrem os melhores exemplos de comunidades de espinhais de 

Calicotome villosa (5330), matagais densos que em Portugal são exclusivos da região de Évora. 

O Sítio apresenta-se igualmente atravessado por diversas ribeiras, com vegetação ripícola de amiais (91E0) e salgueirais 

(92A0), que se encontram em razoável estado de conservação, onde se observam também comunidades de ranúnculos 

flutuantes (3260), de Potamogeton (3150), e vegetação bentónica de Chara (3140). 

Uma análise centrada em torno das características faunísticas do sítio permite sustentar que nos encontramos na presença 

de uma zona de grande importância para os quirópteros, sendo de salientar a este nível o morcego-rato-grande (Myotis 

myotis) (criação e hibernação) e o morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) (hibernação). As áreas de montado 

assumem um papel relevante como zonas de alimentação destas espécies, assim como para o rato de Cabrera (Microtus 

cabrerae), espécie que tem neste Sítio numerosas colónias confirmadas. 

A área abrangida pelo Sítio de Monfurado apresenta ainda características de habitat adequadas ou suscetíveis de serem 

otimizadas de forma a promover a ocorrência de lince-ibérico (Lynx pardinus) ou permitir a sua reintrodução a médio/longo 

prazo, num programa integrado com os Sítios circundantes. Em matéria de ictiofana, assume papel de destaque a presença 

da boga-portuguesa (Chondrostoma lusitanicum), endemismo lusitano criticamente em perigo. 

Torna-se igualmente importante referir que os espaços florestais assumem uma expressão muito importante, com 

particular relevância para os povoamentos de sobreiro. No sob-coberto dos montados de sobro e azinho verifica-se uma 

prática de sistemas culturais extensivos, de cereais e pastagens naturais ou semeadas, integrados com sistemas pecuários 

extensivos de bovinos de carne ou pequenos ruminantes e suínos. 

De acordo com a ficha de caracterização disponibilizada pelo ICNF, os fatores de ameaça que maior expressão assumem 

ao nível da realidade territorial abrangida pelo Sítio de Monfurado observam relação direta com a intensificação da 

atividade agrícola; com o abandono do pastoreio extensivo; com a degradação de troços de ribeiras devido a 

utilização agrícola das margens, pisoteio por gado e poluição da água (por agropecuárias intensivas); com as 

intervenções nos cursos de água, designadamente as intervenções associadas a ações de regularização, corte de 

vegetação e represamentos; com a florestação com base na introdução de espécies exóticas; com os incêndios 

florestais; e com a construção de vias rodoviárias. 

Atendidas as características do sítio, e dados os valores naturais em presença, encontram-se definidas no PSRN2000 

algumas orientações de gestão, orientações estas que deverão ser desenvolvidas tendo em consideração dois eixos de 

atuação prioritários, designadamente: 

1. Acompanhamento das ações de ordenamento e gestão florestal, designadamente através da proteção das áreas de 

montado, evitando lavouras profundas (mobilizações), uma vez que estas destroem as raízes pastadeiras, contribuindo 

para potenciais doenças e mesmo para a morte do sobreiro. Em algumas áreas de montado pode ser necessário controlar 
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a dinâmica vegetal, sendo a mesma concretizada através de pastoreio adequado e da realização de desmatações 

seletivas; 

2. Preservação das linhas de água e vegetação ribeirinha, assegurando o seu continuum natural, nomeadamente através 

das seguintes ações: melhoria da qualidade da água; condicionamento da realização de obras de compartimentação do 

leito, de regularizações e corte de vegetação ribeirinha, sem prejuízo das limpezas necessárias ao adequado escoamento; 

do condicionamento do acesso do gado e do uso agrícola nas bandas ripícolas; e ainda através da recuperação das 

galerias ripícolas degradadas. 

Tendo em consideração a crescente procura da área abrangida pelo Sítio de Monfurado, nomeadamente numa vertente 

de cariz urbano-turístico, deverá desenvolver-se um modelo de planeamento sustentável, por forma a minimizar os 

problemas de fragmentação de habitats decorrentes da realização de ações de natureza construtiva. Assume 

igualmente importância assegurar o ordenamento das atividades de recreio e lazer, sobretudo as atividades motorizadas, 

tendo em consideração a necessidade de preservação de áreas mais sensíveis. 

Tendo por base o disposto na Resolução de Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho, e o disposto no anexo II 

(Fichas de Sítios da Lista Nacional e Zonas de Proteção Especial (ZPE)), verifica-se uma desagregação das orientações de 

gestão em função de diferentes blocos temáticos (Agricultura e Pastorícia, Silvicultura, Construção e Infraestruturas, Outros 

usos e Atividades e Orientações específicas), sendo as mesmas detalhadas com referência aos valores naturais em presença.  

As orientações de gestão que se encontram definidas no âmbito do PSRN2000, ainda que numa perspetiva global, uma vez 

que assumem uma abrangência territorial à escala do Sítio de Monfurado, estão indicadas no quadro seguinte. 

Quadro 40 - Orientações de gestão - Sítio de Monfurado 

Bloco temático Orientação de gestão 

Agricultura e Pastorícia  

Adoção de práticas de pastoreio específicas; Manter as práticas de pastoreio extensivo; Salvaguardar de ações 
de pastoreio; Assegurar mosaico de habitats; Conservar / promover sebes, bosquetes e arbustos; Manter / 
melhorar ou promover as manchas de montado aberto; Assegurar a manutenção de usos agrícolas extensivos; 
Condicionar a intensificação agrícola; Condicionar mobilização do solo; 
Condicionar a realização de queimadas; Condicionar o uso de agroquímicos /adotar técnicas alternativas; 
Condicionar o uso de agroquímicos /adotar técnicas alternativas em áreas contíguas ao habitat; Condicionar a 
expansão do uso agrícola 

Silvicultura 

Conservar / recuperar povoamentos florestais autóctones; Conservar / recuperar vegetação dos estratos herbáceo 
e arbustivo; Promover áreas de matagal mediterrânico; Manter árvores mortas ou árvores velhas com cavidades; 
Adotar práticas silvícolas específicas; Promover a regeneração natural; Condicionar / proibir a florestação; Reduzir 
risco de incêndio. 

Construção e Infraestruturas 

Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes; Condicionar a construção de 
infraestruturas; Condicionar expansão urbano-turística; Condicionar construção de açudes em zonas sensíveis; 
Condicionar construção de barragens em zonas sensíveis; Melhorar transposição de barragens /açudes; 
Assegurar caudal ecológico; Condicionar transvases; Reduzir mortalidade acidental. 

Outros usos e Atividades  

Incrementar a sustentabilidade económica de atividades com interesse para a conservação; Conservar / recuperar 
vegetação ribeirinha autóctone; Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água; Monitorizar, 
manter / melhorar qualidade da água; Condicionar captação de água; Condicionar drenagem; Regular o uso de 
açudes e charcas; Regular as dragagens e extração de inertes; Interditar deposições de dragados ou outros 
aterros; Ordenar acessibilidades; Ordenar atividades de recreio e lazer; Ordenar prática de desporto da natureza; 
Reduzir mortalidade acidental; Implementar gestão cinegética compatível com conservação espécie. 

Orientações específicas 

Condicionar o acesso; Consolidar galerias de minas importantes; Desobstruir a entrada de abrigos; Impedir 
encerramento de grutas, minas e algares com dispositivos inadequados; Manter as edificações que possam 
albergar colónias /populações; Criar caixas de abrigo; Recuperar zonas húmidas; Promover a manutenção de 
prados húmidos; Manter / recuperar habitats contíguos; Definir zonas de proteção para a espécie / habitat; 
Estabelecer programa de repovoamento / reintrodução; Estabelecer programa de repovoamento / fomento / 
reintrodução de presas; Impedir introdução de espécies não autóctones / controlar espécies existentes; Controlar 
a predação e/ou parasitismo e/ou a competição interespecífica; Controlar efetivos de animais assilvestrados; 
Efetuar desmatações seletivas; Efetuar gestão por fogo controlado.  

Fonte: www.icnf.pt 
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Tendo em consideração a importância que as orientações de gestão estabelecidas assumem em matéria de ordenamento do 

território, serão as mesmas objeto de uma abordagem pormenorizada, num conteúdo documental próprio, no qual será 

orientada uma abordagem em torno da conformidade do Plano Diretor Municipal com o PSRN2000. Constará desta 

abordagem, para além da especificação das orientações de gestão assumidas no âmbito do PSRN2000 para a área do 

concelho, a identificação e localização dos valores naturais em presença, não apenas ao nível dos habitats, mas também ao 

nível das espécies de fauna e flora. 

Será ainda importante referir que toda a área do concelho que se encontra abrangida pelo Sítio de Monfurado foi objeto 

da elaboração de um plano de pormenor, assumindo este a designação de Plano de Intervenção no Espaço Rural do Sítio 

de Monfurado. Este plano observa presentemente eficácia legal, tendo sido publicado através do Aviso n.º 3453/2011 (Diário 

da República, 2.ª série, n.º 22, de 1 de fevereiro de 2011).  

De acordo com o estabelecido no regulamento do Plano, este tem como objetivo promover a manutenção e recuperação do 

estado de conservação favorável dos habitats e populações das espécies ameaçadas e características do Sítio de 

Monfurado, designadamente através do estabelecimento de regras de ocupação e da implementação de medidas e ações 

adequadas de planeamento e gestão do território, que permitam a compatibilização das atividades socioeconómicas com os 

valores naturais existentes, garantindo assim uma utilização sustentável do território. 

Para além do Sítio de Monfurado, o concelho de Montemor-o-Novo apresenta-se igualmente integrado na área de abrangência 

territorial do Sítio de Cabrela, tendo o mesmo sido classificado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97 

de 28 de agosto. Com uma abrangência territorial de 56555 ha, o Sítio abrange parte dos concelhos de Montemor-o-

Novo (18970 ha), Alcácer do Sal (25271 ha) e Viana do Alentejo (12314 ha). 

A área do concelho de Montemor-o-Novo que se apresenta integrada no Sítio de Cabrela na zona Sul do concelho 

corresponde a cerca de 33% da área total do sítio e a cerca de 15% da área total do concelho de Montemor-o-Novo, o 

que permite sustentar que cerca de 21% da área total do concelho se apresenta associada a Sítios que fazem parte 

integrante da Rede Natura 2000.  

Tendo por base os elementos informativos disponibilizados pelo ICNF no âmbito do PSRN2000, o Sítio de Cabrela caracteriza-

se por um predomínio claro das áreas de montado (6310), sobretudo de azinho (Quercus rotundifolia), mas também de 

sobro (Quercus suber) ou mistos, nos quais, em subcoberto, se distribuem arrelvados xerófilos, dominados por gramíneas 

anuais e/ou perenes (6220*) e sujeitos a pastoreio. 

Estas áreas apresentam-se entrecortadas por vales, cujas encostas, quando de caráter xérico e acentuado declive, exibem 

medronhais (Arbutus unedo) (5330), atingindo estas formações portes significativos na Ribeira de São Cristóvão. Observa-se 

igualmente a ocorrência, em situação reliquial, de azinhais (9340) e sobreirais (9330), os quais se encontram geralmente 

confinados a situações declivosas e de difícil acesso. 

Nas linhas de água é frequente a presença de vegetação flutuante com ranúnculos (3260) e de galerias ripícolas, em estado 

de conservação variável. Os tamargais (92D0), em razoável estado de conservação, ocorrem sobretudo nalguns troços das 

ribeiras de São Cristóvão e Alcáçovas, assumindo-se os freixiais (91B0) como sendo a formação ripícola mais frequente. Os 

amiais (91E0), bosques ripícolas com elevado interesse nesta região, sobretudo porque são pouco frequentes na zona Sul 

de Portugal, apresentam alguma fragmentação. 
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Torna-se importante destacar ao nível da área de abrangência territorial do Sítio de Cabrela a presença do endemismo lusitano 

Hyacinthoides vicentina, que aqui se encontra representado pela subespécie transtagana, espécie da flora que ocorre nas 

clareiras de matos e em pousios onde se observam encharcamentos temporários. O micro-mosaico, formado por clareiras de 

matos, relvados, e algum uso agrícola em moldes extensivos, favorece igualmente a presença do rato de Cabrera (Microtus 

cabrerae). 

O Sítio de Cabrela assume igualmente importância para a ictiofauna de água doce, sobretudo para a boga-portuguesa 

(Chondrostoma lusitanicum). Considerado um sítio de ocorrência histórica de lince-ibérico (Lynx pardinus), mantém ainda 

características adequadas à sua presença ou suscetíveis de serem otimizadas, por forma a promover a recuperação da 

espécie ou permitir a sua reintrodução num horizonte temporal de médio / longo prazo, no âmbito de um programa integrado 

com os Sítios circundantes. 

Torna-se igualmente importante assumir uma referência ao facto que os espaços florestais se apresentam 

predominantemente ocupados com povoamentos de quercíneas com elevado aproveitamento agrícola do sob-coberto. 

Assumindo como elemento de base a informação disponibilizada pelo ICNF pode afirmar-se que o Sítio apresenta ainda um 

sistema dominante que se caracteriza pela existência de uma zona de charneca que é a zona ecológica do montado de 

sobro, praticamente em sistemas estremes de elevada densidade com o aproveitamento do sob-coberto pratense por 

pecuária extensiva. Os sistemas associados a culturas arvenses, em terra campa ou no sob-coberto do montado de azinho, 

são sempre descontínuos e extensivos com longos pousios e predomínio dos cereais mais rústicos, neles se desenvolvendo 

também sistemas culturais de regadio, principalmente de orizicultura. Ainda nestas formações assume igualmente grande 

importância o sistema florestal com base no pinheiro. 

O sítio caracteriza-se ainda pela presença de outra área de terrenos encorpados, de média fertilidade, e que apresentam uma 

topografia que varia entre o plano e o ligeiramente ondulado, onde se desenvolvem sistemas cerealíferos de rotação contínua 

ou descontínua, sendo o pousio nas terras limpas de curta duração. O trigo assume-se como cereal principal, surgindo como 

cereais complementares a aveia ou o triticale. Nas áreas de sob-coberto dos montados de sobro e azinho ocorre a prática de 

sistemas culturais extensivos, de cereais e pastagens naturais e semeadas, integrados com sistemas pecuários extensivos 

de bovinos de carne ou pequenos ruminantes. 

Tendo por base a informação constante da ficha de caracterização disponibilizada pelo ICNF, as vulnerabilidades ou fatores 

de ameaça que maior expressão assumem ao nível do Sítio de Cabrela observam relação direta com a degradação de 

troços de ribeiras, em virtude da utilização agrícola das suas margens pisoteio por gado, poluição orgânica e despejo de 

lixos; com a realização de intervenções nos cursos de água, nomeadamente intervenções associadas a regularizações, 

corte de vegetação e represamentos; com a florestação em áreas não adequadas para o efeito, sendo disso um exemplo 

as encostas mais declivosas das principais ribeiras; com a intensificação agrícola; com a pressão cinegética e furtivismo; 

e com a expansão urbano turística. 

Tal como anteriormente observado para o Sítio de Monfurado, também as orientações de gestão assumidas para o Sítio de 

Cabrela deverão ser desenvolvidas tendo em atenção dois eixos de atuação prioritários que se entendem como prioritários, 

nomeadamente: 
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1. Acompanhamento das ações de ordenamento e gestão florestal, designadamente através das seguintes intervenções: 

definição e implementação de modelos de uso múltiplo do montado, baseados em sistemas extensivos; conservação das 

manchas florestais naturais que se apresentam mais desenvolvidas, designadamente azinhais e sobreirais, impedindo a 

realização de cortes e evitando o sobrepastoreio; controlo em torno da instalação de novos povoamentos florestais, 

nomeadamente no que observa relação direta com a sua localização (preservando montado e azinhais), dimensão, 

composição e infraestruturas de apoio, entre as quais a rede viária e corta-fogos, assim como a sua gestão futura; 

promoção da regeneração natural nos montados e bosques de sobro e azinho; e estabelecimento de sistemas de 

prevenção contra incêndios; 

2. Preservação das linhas de água e vegetação ribeirinha (amiais, freixiais, tamargais), que se constituem enquanto 

habitats fundamentais para a conservação de espécies da fauna associadas a este meio, tendo para o efeito em 

consideração: a melhoria da qualidade da água; o condicionamento de obras de compartimentação do leito de linha de 

água e obras de regularizações / corte de vegetação ribeirinha, sem prejuízo das limpezas necessárias ao adequado 

escoamento; o planeamento das florestações de produção, por forma a salvaguardar as margens de linhas de água; o 

condicionamento do acesso do gado às galerias ripícolas e juncais; e a e recuperação das galerias ripícolas que se 

encontram degradadas. 

Importa igualmente ver ordenada a prática da atividade cinegética e as atividades ligadas ao recreio e lazer, sobretudo 

as atividades motorizadas, tendo em consideração a necessidade de assegurar a preservação de áreas mais sensíveis. 

Tendo igualmente e atenção a crescente procura da área abrangida pelo Sítio de Cabrela, designadamente numa vertente 

urbano-turística, deverá haver lugar ao desenvolvimento de um modelo de planeamento sustentável, por forma a 

minimizar os problemas de fragmentação de habitat que geralmente resulta da ocorrência da construção dispersa. 

Tal como anteriormente observado para o Sítio de Monfurado, e tendo por base o disposto na Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho, e em particular o disposto no anexo II (Fichas de Sítios da Lista Nacional e Zonas 

de Proteção Especial (ZPE)), resulta ao nível da área de abrangência territorial que se encontra associada ao Sítio de Cabrela 

uma desagregação das orientações de gestão, em função de diferentes blocos temáticos (Agricultura e Pastorícia, Silvicultura, 

Construção e Infraestruturas, Outros usos e Atividades e Orientações específicas), sendo as mesmas detalhadas com 

referência aos valores naturais em presença. 

As orientações de gestão definidas no âmbito do PSRN2000, ainda que numa perspetiva global, uma vez que assumem uma 

abrangência territorial à escala do Sítio de Cabrela, resultam em conformidade com o constate do quadro que se apresenta. 

Tendo em conta a importância que as orientações de gestão estabelecidas têm em matéria de ordenamento do território, 

serão as mesmas objeto de uma abordagem pormenorizada, em conteúdo documental próprio, no qual será desenvolvida 

uma abordagem em torno da conformidade do Plano Diretor Municipal com o PSRN2000. 

Quadro 41 - Orientações de gestão - Sítio de Cabrela  

Bloco temático Orientação de gestão 

Agricultura e Pastorícia  

Adotar práticas de pastoreio específicas; Manter práticas de pastoreio extensivo; Salvaguardar de pastoreio; 
Assegurar mosaico de habitats; Conservar / promover sebes, bosquetes e arbustos; Assegurar a manutenção de 
usos agrícolas extensivos; Condicionar queimadas; Condicionar mobilização do solo; Condicionar a intensificação 
agrícola; Condicionar o uso de agroquímicos / adotar técnicas alternativas; Condicionar o uso de agroquímicos 
/adotar técnicas alternativas em áreas contíguas ao habitat; Condicionar expansão do uso agrícola. 
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Bloco temático Orientação de gestão 

Silvicultura 

Adotar práticas silvícolas específicas; Promover a regeneração natural; Condicionar mobilização do solo; 
Conservar / recuperar povoamentos florestais autóctones; Manter / melhorar ou promover manchas de montado 
aberto; Conservar / recuperar vegetação dos estratos herbáceo e arbustivo; Promover a recuperação dos zimbrais; 
Promover áreas de matagal mediterrânico; Condicionar a florestação; Proibir a florestação; Reduzir risco de 
incêndio. 

Construção e Infraestruturas 

Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes; Condicionar a construção de 
infraestruturas; Condicionar expansão urbano-turística; Condicionar construção de açudes em zonas sensíveis; 
Condicionar construção de barragens em zonas sensíveis; Melhorar transposição de barragens /açudes; 
Assegurar caudal ecológico; Condicionar transvases; Reduzir mortalidade acidental. 

Outros usos e Atividades  

Conservar / recuperar vegetação ribeirinha autóctone; Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de 
água; Monitorizar, manter / melhorar qualidade da água; Condicionar captação de água; Condicionar drenagem; 
Regular uso de açudes e charcas; Condicionar ou interditar corte, colheita e captura de espécies; Incrementar 
sustentabilidade económica de atividades com interesse para a conservação; Implementar gestão cinegética 
compatível com conservação espécie; Regular dragagens e extração de inertes; Interditar deposições de dragados 
ou outros aterros; Interditar circulação de viaturas fora dos caminhos estabelecidos; Ordenar acessibilidades; 
Ordenar atividades de recreio e lazer; Ordenar prática de desporto da natureza. 

Orientações específicas 

Manter / recuperar habitats contíguos; Conservar / recuperar vegetação palustre; Efetuar desmatações seletivas; 
Efetuar gestão por fogo controlado; Manter as edificações que possam albergar colónias /populações; Estabelecer 
programa de repovoamento / fomento / reintrodução de presas; Estabelecer programa de repovoamento / 
reintrodução; Controlar a predação e/ou parasitismo e/ou a competição interespecífica; Controlar efetivos de 
animais assilvestrados; Impedir introdução de espécies não autóctones / controlar espécies existentes; Recuperar 
zonas húmidas. 

Fonte: www.icnf.pt 

Constará igualmente desta abordagem, para além da especificação das orientações de gestão assumidas no âmbito do 

PSRN2000 para a área do concelho, a identificação e localização dos valores naturais em presença, não apenas ao nível dos 

habitats, mas também ao nível das espécies de fauna e flora. 

4.7. PLANO RODOVIÁRIO 
NACIONAL 2000 

 

O Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN2000) assume enquanto conteúdo a definição da rede rodoviária nacional do 

continente, tendo sido aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98 de 17 de junho, com as alterações do Decreto-Lei n.º 98/99 de 

26 de julho, pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98 e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto. 

De acordo com o definido neste plano, a rede rodoviária nacional apresenta-se constituída pela rede nacional fundamental 

(Itinerários Principais - IP) que asseguram as ligações entre os centros urbanos com influência supradistrital e, pela rede 

nacional complementar (Itinerários Complementares - IC’s e Estradas Nacionais - EN’s) que asseguram as ligações entre 

os centros urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia. 

O PRN 2000 apresenta como principais objetivos: 

1. Introdução de inovações significativas relativamente ao anterior Plano Rodoviário Nacional (PRN85), potenciando o 

correto e articulado funcionamento do sistema de transportes rodoviários, o desenvolvimento de potencialidades 

regionais, a redução do custo global dos transportes rodoviários, o aumento da segurança da circulação, a satisfação do 

tráfego internacional e a adequação da gestão da rede rodoviária; 

2. Necessidade de aumentar a densidade da rede de estradas nas zonas fronteiriças, promover o fecho de malhas viárias, 

assim como assegurar a melhoria das acessibilidades de alguns concelhos, por forma a contribuir para a correção das 

assimetrias que ainda se verificam no desenvolvimento socioeconómico do País; 
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3. Concretizar a reclassificação de algumas das estradas que não haviam sido incluídas no anterior Plano Rodoviário 

Nacional como Estradas Nacionais e instituir uma nova categoria viária, a das Estradas Regionais; 

4. Preocupação assumida em matéria de melhoria qualitativa da rede rodoviária, com especial relevo para a defesa 

ambiental em meio urbano, para os dispositivos de combate à sinistralidade nos mais diversos planos e para os 

instrumentos de informação necessários à boa gestão e utilização das infraestruturas em causa. 

O PRN2000 define a rede rodoviária nacional, rede esta que, ao nível do concelho de Montemor-o-Novo, se encontra 

representada na figura seguinte. 

 

Figura 14 - Rede rodoviária nacional no concelho de Montemor-o-Novo 

Fonte: Estradas de Portugal - www.infraestruturasdeportugal.pt/rede/rodoviaria/prn 

Resulta de imediato a constatação que o concelho de Montemor-o-Novo se encontra servido pelo traçado do IP7/A6, 

sendo este o eixo viário que assume maior expressão, não apenas em termos hierárquicos, mas também em termos 

funcionais, uma vez que se constitui como um dos principais eixos de ligação do concelho ao exterior. 

Este eixo viário constitui uma importância determinante para toda a região do Alentejo Central, uma vez que sustenta a 

ligação entre Lisboa e Caia (Espanha), assumindo o seu traçado o estabelecimento da ligação rodoviária entre alguns 

pontos intermédios, nos quais se inclui o concelho de Montemor-o-Novo. 

Esta ligação rodoviária, que assume, de acordo com o PRN2000, um estatuto de Itinerário Principal, apresenta, em toda a 

extensão do seu traçado, características de autoestrada, apresentando, na área de abrangência territorial do concelho de 

Montemor-o-Novo, dois nós de ligação, designadamente Montemor (Oeste), que assegura a ligação ao traçado da EN114, 
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e Montemor (Este) / Arraiolos, que assegura a ligação ao traçado da EN4. Ambas as saídas apresentam uma localização 

próxima da cidade de Montemor-o-Novo, sobretudo a saída Montemor (Oeste), que dista da cidade em apenas 2 km. 

Para além deste eixo, o concelho de Montemor-o-Novo encontra-se igualmente servido por outras vias que fazem parte 

integrante da Rede Rodoviária Nacional e que sustentam algumas ligações inter e intraconcelhias, apresentando-se a 

mesma, de acordo com o PRN 2000, constituída pelos seguintes troços: 

1. EN 4, que apresenta um traçado que se desenvolve no sentido Poente-Nascente e estabelece a ligação entre Montijo 

(IC32), Pegões, Vendas Novas, Montemor-o-Novo, Estremoz, Vila Boim (Elvas) (IP7). O traçado desta estrada nacional 

assumiu no passado um papel determinante, nomeadamente até à construção do traçado da A6, uma vez que constituía 

a única alternativa de ligação entre a Área Metropolitana de Lisboa, o Alentejo Central e a zona da Estremadura, em 

Espanha. 

2. EN114, que estabelece a principal ligação rodoviária entre Montemor-o-Novo e a cidade de Évora. De acordo com o 

PRN2000, este eixo apresenta-se parcialmente coincidente com o traçado do IC10, encontrando-se parcialmente 

desclassificado entre a Cidade de Montemor-o-Novo e Almeirim.  

3. EN253, que apresenta um traçado que se desenvolve no sentido Sudoeste-Nordeste e assegura a ligação entre Alcácer 

do Sal (IC1), Santa Susana e Montemor-o-Novo (entroncamento da EN4); 

4. ER2, que, apresenta um traçado que se desenvolve no sentido Norte-Sul e permite, em toda a sua extensão, o 

estabelecimento de ligação rodoviária entre o Norte e o Sul do país, pelo interior, sem recurso à utilização de itinerários 

principais ou complementares. Ao nível da região do Alentejo este eixo rodoviário assegura a ligação entre Mora, 

Montemor-o-Novo, Odivelas, Ferreira do Alentejo, Ervidel, Aljustrel, Castro Verde e Almodôvar; 

A estrutura rodoviária existente no concelho de Montemor-o-Novo integra igualmente algumas vias que foram 

desclassificadas pelo PRN 2000 mas que ainda não foram transferidas para jurisdição municipal, encontrando-se por 

isso sob jurisdição da entidade Infraestruturas de Portugal, SA, designadamente: 

1. EN114, que estabelece a principal ligação rodoviária entre Montemor-o-Novo e Almeirim. Esta via encontra-se 

classificada como IC 10 no troço compreendido entre o nó de ligação Montemor Oeste da A6 e Almeirim, assumindo no 

troço entre a cidade de Montemor-o-Novo e o referido nó de acesso à A6 a designação de EN114 desclassificada; 

2. EN253-2, que apresenta um traçado que estabelece a ligação entre o traçado da EN 253 e a antiga estação de caminho 

de ferro de Torre da Gadanha; 

3 EN370, que, com um traçado que apresenta uma orientação que se desenvolve no sentido Sul-Norte, sustenta a ligação 

entre Santiago do Escoural (ER2), Arraiolos e Avis; 

4. EN380, que apresenta um traçado que se desenvolve no sentido Noroeste-Sudeste e assegura a ligação entre Lavre 

(N114) e Vendas Novas (EN4); 

Para além dos eixos rodoviários anteriormente referenciados, encontra-se previsto no PRN2000 a criação de um Itinerário 

Complementar (IC10), para o reforço das acessibilidades do concelho de Montemor-o-Novo e que assegurará a ligação 

entre Santarém (IP1), Almeirim, Coruche e Montemor-o-Novo (IP7/A6). De acordo com o PRN2000, o IC10 inicia-se no 

nó de ligação à Autoestrada IP7/A6 (Montemor Oeste) prolongando-se para Noroeste, em direção a Coruche e fazendo ligação 
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a Almeirim ao troço já existente. Este Itinerário Complementar apresenta um traçado parcialmente coincidente com a EN114, 

constatando-se apenas que se encontra executado (com o perfil de IC) um troço de alguns quilómetros entre Santarém e 

Almeirim. 

Da informação disponibilizada no “Plano de Proximidade de Médio Prazo 2015-2019” (EP - Estradas de Portugal, SA), verifica-

se que não se encontra prevista a execução deste itinerário a médio prazo, apenas se observando, a previsão para a 

realização de algumas intervenções de reabilitação do traçado da EN114. 

4.8. PLANO DE ORDENAMENTO DA 
ALBUFEIRA DO PEGO DO ALTAR 

 

Os Planos de Ordenamento das Albufeira de Águas Públicas (POAAP) revestem a figura de planos especiais de ordenamento 

do território19, neles estando consagradas as medidas tidas como adequadas à proteção e valorização dos recursos hídricos 

nas áreas que correspondem ao âmbito territorial dos planos, por forma a assegurar a sua utilização sustentável. Estes planos 

vinculam a administração pública e os particulares. 

Na sua generalidade, constituem objetivos destes planos a definição de regimes de salvaguarda, proteção e gestão, assim 

como o estabelecimento de usos preferenciais, os quais ficam condicionados e interditos em função do plano de água e da 

zona terrestre de proteção, e a articulação e compatibilização, na respetiva área de intervenção, dos diversos regimes e 

medidas constantes de outros instrumentos de gestão territorial e instrumentos de planeamento das águas. 

Estes planos observam incidência sobre as albufeiras de águas públicas classificadas e assumem a definição de, 

nomeadamente: 

1. A delimitação da albufeira e da respetiva zona terrestre de proteção, incluindo os limites associados à zona reservada, 

assim como os limites relacionados com a zona de proteção da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da 

albufeira e da zona de respeito da barragem e dos órgãos de segurança e de utilização da albufeira; 

2. Os valores naturais, culturais e paisagísticos que devem ser preservados; 

3. Os usos principais admitidos na albufeira; 

4. As atividades secundárias consideradas compatíveis com os usos principais admitidos, assim como a suas regras, 

intensidade e localização preferencial em função das características e capacidade de carga que a albufeira apresenta; 

5. Os usos preferenciais, condicionados e interditos, tendo em atenção a utilização sustentada dos recursos hídricos e da 

respetiva zona terrestre de proteção; 

6. Os níveis de proteção adequados para a salvaguarda da albufeira e da zona terrestre de proteção que a ela se encontra 

associada, tendo em vista a salvaguarda dos recursos naturais, e, em particular, dos recursos hídricos. 

O regime de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas, 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, assumiu enquanto objetivo principal promover a proteção e 

                                                           
19 Nos termos do Disposto no RJIGT, os planos especiais assumem presentemente a designação de programas especiais. 
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valorização dos recursos hídricos associados às albufeiras, lagoas ou lagos de águas públicas, assim como do respetivo 

território envolvente, designadamente no que observa relação direta com a faixa correspondente à zona terrestre de proteção. 

Estabelece este regime de proteção a obrigatoriedade de classificação das albufeiras de águas públicas, sendo para o efeito 

consideradas, de acordo com o disposto no artigo 7º do diploma legal suprarreferido, as seguintes tipologias: 

1. Albufeiras de utilização protegida: aquelas que se destinam a abastecimento público ou se prevê venham a ser 

utilizadas para esse fim e aquelas onde a conservação dos valores naturais determina a sua sujeição a um regime de 

proteção mais elevado, designadamente as que se encontram inseridas em áreas classificadas, tal como definidas na Lei 

da Água; 

2. Albufeiras de utilização condicionada: aquelas que apresentam condicionamentos naturais que aconselham a 

imposição de restrições às atividades secundárias, designadamente as que apresentam superfície reduzida, obstáculos 

submersos, margens declivosas, dificuldades de acesso, ou quaisquer características que possam constituir um risco na 

sua utilização, bem como as que se localizem em situação fronteiriça, e aquelas que estejam sujeitas a variações 

significativas ou frequentes de nível ou a alterações do potencial ecológico e do estado químico; 

3. Albufeiras de utilização livre: aquelas que não são suscetíveis de classificação nos tipos previstos nas alíneas 

anteriores, apresentando outras vocações, designadamente turística e recreativa. 

Em resultado do conjunto de análise desenvolvido no âmbito da revisão do PDM, designadamente das análises associadas 

aos estudos de caracterização e diagnóstico que orientaram o estabelecimento da situação de referência do concelho, houve 

lugar à identificação de uma albufeira já submetida à elaboração de um plano de ordenamento e cujo âmbito territorial interfere 

com a área de abrangência geográfica do concelho de Montemor-o-Novo. Esta albufeira assume a designação de Albufeira 

do Pego do Altar, tendo o respetivo Plano de Ordenamento sido aprovado com a publicação da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 35/2005 (Diária da República n.º 39, I Série-B, de 24 de fevereiro). 

A albufeira do Pego do Altar ocupa uma área de aproximadamente 790 ha e apresenta-se localizada na bacia hidrográfica da 

ribeira de Alcáçovas, estando inserida na bacia hidrográfica do rio Sado. A barragem foi inaugurada em 1948, tendo então 

sido assumidos como principais objetivos a rega e o aproveitamento hidroelétrico. 

Esta albufeira viria inicialmente a ser classificada pelo Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20 de janeiro como albufeira de 

águas públicas de utilização limitada, tendo sido posteriormente objeto de reclassificação, com a entrada em vigor da Portaria 

n,º 522/2009, de 15 de maio, resultando desta reclassificação a atribuição de um estatuto de albufeira de utilização livre. 

O Plano de Ordenamento da Albufeira do Pego do Altar observa incidência sobre o plano de água e respetiva zona de 

proteção com uma largura de 500 m contada a partir do nível de pleno armazenamento (cota de 52,6 m) e medida na 

horizontal, assumindo um âmbito territorial que abrange, ainda que parcialmente, os concelhos de Viana do Alentejo, 

Alcácer do Sal e Montemor-o-Novo, embora ao nível do concelho de Montemor assuma uma expressão territorial pouco 

significativa, abrangendo apenas uma área de cerca de 27 hectares na zona Sul do concelho. 

O ordenamento do plano de água e zona envolvente procura assim disciplinar, proteger, desenvolver e compatibilizar um 

conjunto de atividades, incluindo as atividades ligadas ao lazer, recreio e turismo, evitando a degradação do equilíbrio 

ambiental e salvaguardando a finalidade principal assumida para esta albufeira, que é a rega. 
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Em resultado da análise dos elementos cartográficos que fazem parte integrante deste plano, torna-se possível aferir que, de 

acordo com o zonamento estabelecido, uma pequena extensão do concelho de Montemor-o-Novo se encontra integrada 

no limite da Zona de Proteção da Albufeira (500 m), não tendo qualquer interferência com o plano de água, estando a zona 

de proteção terrestre exclusivamente associada, a uma “Zona de Proteção Florestal”. 

 
 

Legenda: 
 

Zona Florestal de Proteção  

Figura 15 - Planta de Síntese do Plano de Ordenamento da Albufeira do Pego do Altar (extrato) 

Fonte: APA - Plano de Ordenamento da Albufeira do Pego do Altar 

As zonas florestais de proteção são constituídas por áreas onde o uso preferencial é a floresta de proteção, para elas se 

assumindo como funções principais assegurar a continuidade da estrutura verde e a proteção da diversidade ecológica. 

Tendo em consideração este pressuposto, assim como as disposições específicas relativas ao uso e ocupação na área de 

intervenção estabelecidas no regulamento do Plano de Ordenamento da Albufeira do Pego do Altar, nomeadamente as que 

observam relação direta com as áreas zonadas como zonas florestais de proteção, serão de considerar ao nível da realidade 

territorial do concelho de Montemor-o-Novo as seguintes disposições: 

1. As plantações devem privilegiar as espécies autóctones e as espécies adaptadas às condições ecológicas locais e 

tradicionalmente utilizadas. 

2. Interdição da introdução de plantações com espécies de rápido crescimento, se exploradas em revoluções curtas; 

3. Interdição da execução de terraceamentos em quaisquer situações e mobilizações profundas com reviramento da leiva 

nas áreas que apresentem declive superior a 15%; 

4. Interdição da realização de mobilizações do solo, para fins agrícolas ou florestais, efetuadas segundo linhas que não 

sejam coincidentes ou muito próximas da curva de nível, com exceção das situações que justifiquem a existência de 

sistemas de drenagem; 

5. Proibição da prática de queimadas, com exceção daquelas que forem devidamente autorizadas e realizadas com as 

condições de segurança exigidas, nos termos da legislação em vigor; 
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6. Proibição da instalação de lixeiras, aterros sanitários ou outras concentrações de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos 

e parques de sucata; 

7. Interdição da realização de novas construções, apenas se admitindo hotéis rurais e obras de reconstrução, de 

conservação e de ampliação do edificado existente, nos termos do disposto no regulamento do plano de ordenamento, 

designadamente em matéria de normas aplicáveis às edificações (cfr. art.º 28º) e desde que assegurado o cumprimento 

das disposições estabelecidas pelo plano em matéria de saneamento básico (cfr. art.º 28º). 

 
 

Legenda: 
 

Linhas de água 
 

Áreas com risco de erosão 
 

Montado de sobro e azinho 
 

Figura 16 - Planta de Condicionantes do Plano de Ordenamento da Albufeira do Pego do Altar (extrato) 

Fonte: APA - Plano de Ordenamento da Albufeira do Pego do Altar 

Os condicionalismos observados em matéria de uso e ocupação da área do concelho de Montemor-o-Novo que interfere com 

a Zona de Proteção estabelecida em torno da Albufeira do Pego do Altar surge ainda reforçadas pelo facto de toda esta 

realidade territorial se encontrar sujeita às consequências das servidões e restrições de utilidade pública que se encontram 

associadas à presença de áreas de montado de sobro e azinho, áreas com risco de erosão e linhas de água, situação que 

deverá ser devidamente equacionada aquando da definição do modelo de ordenamento que se pretende ver futuramente 

concretizado. 

4.9. OUTROS INSTRUMENTOS DE 
GESTÃO - ÂMBITO MUNICIPAL 
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4.9.1. PLANO MUNICIPAL DE 
DEFESA DA FLORESTA CONTRA 
INCÊNDIOS 

 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Montemor-o-Novo, que pode ser entendido como 

um conteúdo documental que acompanha o Plano Diretor Municipal, assume por objetivo primordial prover o concelho com 

um instrumento de suporte e apoio à tomada de decisão, nomeadamente no que observa relação direta com a definição de 

zonas críticas, gestão de infraestruturas, bem como com o estabelecimento de prioridades de defesa e dos mecanismos e 

procedimentos que deverão estar subjacentes aos procedimentos de coordenação a adotar pelos vários intervenientes nas 

intervenções associadas à defesa da floresta contra incêndios que possam ocorrer no concelho. 

O PMDFCI do concelho de Montemor-o-Novo foi revisto nos termos do "Regulamento do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios", publicado em anexo ao Despacho n.º 4345/2012, de 27 de março. Este plano foi aprovado em 

4/12/2017 e tem uma vigência de 5 anos.  

Sendo encarado o PMDFCI enquanto instrumento de planeamento dinâmico e que se pretende adaptado à realidade 

concelhia, este documento descreve as medidas necessárias para assegurar a defesa da floresta contra incêndios, 

assim como as medidas de prevenção, incluindo ainda a previsão e o planeamento integrado do conjunto de ações 

atribuídas às diversas entidades envolvidas em situações de ocorrência de incêndios. 

Este instrumento de gestão procura assim dotar as diversas entidades intervenientes na operacionalização do plano com uma 

importante ferramenta de diagnóstico, conferindo-lhes, complementarmente, uma base de trabalho que possa orientar o 

desenvolvimento de intervenções positivas nas áreas florestais do concelho, quer ao nível da prevenção, mas também da 

proteção, tendo igualmente em consideração a defesa de pessoas e bens. 

O PMDFCI em vigor, é uma ferramenta que possibilita a implementação do conjunto de linhas orientadoras constantes do 

Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) ao nível do território concelhio, estando o mesmo 

sustentado em cinco eixos de atuação: 

1. Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 

2. Redução da incidência dos incêndios; 

3. Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

4. Recuperar e reabilitar os ecossistemas; 

5. Adoção de uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 

O PMDFCI do concelho de Montemor-o-Novo foi desenvolvido em articulação com outros planos que apresentam um 

âmbito territorial regional ou mesmo nacional, entre eles se incluindo, para além do PDM de Montemor-o-Novo, o 

Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central (PROFAC), o Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 

2000), os Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas (POAAP), Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra 

os Incêndios (PNDFCI) e os Planos de Gestão Florestal que possam vir a existir no concelho de Montemor-o-Novo. 
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Tendo por base o disposto na legislação em vigor à data da sua elaboração, o PMDFCI do concelho de Montemor-o-Novo 

agrega as ações de defesa e prevenção da floresta nos 5 eixos anteriormente identificados, tendo como denominador comum, 

a minimização da ocorrência de incêndios no concelho. 

De referir que o PMDCFI integra entre outros elementos cartográficos, os mapas de perigosidade e de risco de incêndio 

florestal. Resulta da leitura destes elementos a constatação que a perigosidade de incêndio pode ser considerada reduzida, 

uma vez que se verifica no território concelhio uma presença dominante de áreas onde a perigosidade de incêndio é muito 

baixa ou baixa.  

Já no que observa relação direta com risco de incêndio florestal, a realidade apresenta-se manifestamente distinta, sendo 

notória a presença de áreas onde o risco de incêndio é alto ou muito alto, sobretudo na zona central e nas zonas norte e 

poente do território concelhio. 

Será neste contexto importante referir que o concelho de Montemor-o-Novo não tem vindo a registar, a ocorrência de 

incêndios florestais de expressão significativa, sobretudo quando se atende à extensão do concelho, situação que se 

pode constatar através do registo de áreas ardidas nos últimos anos (Vd. Figura 17). 
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Figura 17 - Áreas ardidas  

Fonte: Câmara Municipal de Montemor-o-Novo - Divisão de Ambiente, Ordenamento do Território e Urbanismo 
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No termos previstos na legislação em vigor o PMDFCI é complementado pelo Plano Operacional Municipal (POM), o qual 

serve a operacionalização das metas, objetivos e ações que se encontram previstas no PMDFCI. O POM assume-se como 

um documento que particulariza a execução de algumas tipologias de ações, designadamente vigilância, deteção, 

fiscalização, primeira intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio. Este plano operacional é revisto anualmente, 

decorrendo a sua revisão da avaliação do desempenho do dispositivo de defesa da floresta contra incêndios definido para 

esse ano, procurando-se assim promover a otimização da utilização dos recursos disponíveis. 

Fazem parte integrante do POM a identificação dos diversos meios e recursos disponíveis e do dispositivo operacional de 

defesa da floresta contra incêndios, sendo para o efeito identificadas as entidades a envolver nas ações de defesa da floresta 

contra incêndios. Apresentam-se igualmente definidos neste documento os setores territoriais de defesa da floresta contra 

incêndios e os locais estratégicos de estacionamento que fazem parte integrante da rede de vigilância municipal e que se 

constituem como locais considerados como sendo as mais adequados para o posicionamento de unidades de primeira 

intervenção e para permitir uma maior celeridade das intervenções necessárias em situações de ocorrência de incêndios 

florestais e, complementarmente, os objetivos de vigilância e prevenção (dissuasão) eficazes. 

4.9.2. PLANO MUNICIPAL DE 
EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL 

 

O Plano Municipal de Emergência do concelho de Montemor-o-Novo, adiante designado de PME, assume a definição do 

conjunto de orientações relativo ao modus operandi dos vários organismos, serviços e estruturas que se encontram 

envolvidos na operacionalização do PME aquando da ocorrência de situações de emergência que ocorram ou possam ter 

influência na área do município. 

O PME encontra-se em fase de revisão e procura dar resposta a todas as situações de riscos naturais, tecnológicos e 

mistos passíveis de ocorrer no território concelhio, tendo no seu âmbito havido lugar à análise de alguns riscos, estando 

os mesmo agrupados em riscos naturais, riscos tecnológicos e riscos mistos. 

O primeiro grupo de riscos considerados no âmbito do PME, assume correspondência com os riscos naturais, neles se 

enquadrando as situações associadas a cheias e inundações, sismos, movimentos de massa em vertente e colapso de 

cavidades. Enquadram-se igualmente neste grupo de riscos, a título complementar, as situações associadas a ondas de calor 

e de frio, as situações de seca, ventos fortes e trovoadas. 

O segundo grupo de riscos avaliado no âmbito do PME de Montemor-o-Novo (riscos tecnológicos) inclui os acidentes 

rodoviários, ferroviários e aéreos, os acidentes associados ao transporte terrestre de mercadorias perigosas, cheias e 

inundações por rutura de barragens, acidentes em áreas industriai, acidentes em instalações de combustíveis, de óleos ou 

lubrificantes, incêndios urbanos, incêndios e colapsos em centros históricos e acidentes náuticos. 

O terceiro e último grupo de riscos objeto de análise no PME, assume relação direta com os riscos mistos, onde se 

enquadram os incêndios florestais/rurais, a degradação e contaminação de aquíferos e de águas superficiais, a erosão hídrica 

do solo e a degradação e contaminação dos solos. 
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Tendo por base a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, nomeadamente a informação que 

sustenta a elaboração da revisão do PME do concelho, apresenta-se no quadro seguinte uma descrição sumária dos riscos 

objeto de análise, bem como as consequências e formas de atuação que se encontram previstas em caso de ocorrência de 

alguns dos riscos identificados. 

Quadro 42 - Identificação de riscos, consequências e formas de atuação / prevenção 

Riscos de origem natural 

Risco Consequência Atuação 

Nevoeiros 

A principal consequência deste fenómeno é a diminuição da 
visibilidade, podendo o mesmo comprometer a segurança de 
atividades humanas, nomeadamente ao nível da condução de veículos 
ou máquinas, causando um aumento do risco de acidentes na 
circulação de veículos ou outro tipo de transportes. 

As entidades que asseguram a resposta em caso de emergência 
são as forças de segurança do concelho, que têm por missão 
desenvolver a sua atuação no controlo e orientação do tráfego 
rodoviário. 

Ondas de calor 
Causa de lesões devido a desidratação, podendo, em situações 
extremas, causar a morte. 

Existe já um plano de contingência para ondas de calor, tendo o 
mesmo sido elaborado pela Direção Geral de Saúde, pelo que o 
papel dos Serviços de Proteção Civil deverá ser o de facilitar a 
implementação do mesmo no terreno 

Ondas de frio 

A prolongada exposição ao frio pode causar hipotermia e queimaduras, 
constituindo as crianças e os idosos a população mais vulnerável. 
As vagas ou ondas de frio podem igualmente estar na origem de 
acidentes domésticos como a utilização indevida de aquecedores ou 
lareiras, que podem causar queimaduras e incêndios e, também, a 
emissão de fumos ou gases que podem causar intoxicações 
respiratórias. 

O Serviço Municipal de Proteção Civil divulga anualmente aos 
munícipes, a título preventivo, a recomendação de algumas 
medidas de precaução relativas aos perigos passíveis de 
ocorrência nos meses de inverno, nomeadamente, as vagas ou 
ondas de frio. 

Secas 

Podem originar perturbações no fluxo natural de cursos e massas 
de água, assim como na recarga dos aquíferos, gerando situações 
de risco ao nível do abastecimento de água às populações. A ocorrência 
deste fenómeno pode alterar os ecossistemas, com efeitos ao nível da 
fauna e flora presentes, podendo inclusivamente potenciar a 
ocorrência de fogos florestais. 

Providenciar ações de sensibilização, junto da população, sobre 
o uso eficiente da água; 
As medidas de intervenção em situação de seca devem 
contemplar, designadamente, a alteração e eventual limitação de 
procedimentos e usos, a redução de pressões no sistema; 
Providenciar o abastecimento alternativo às populações, através 
de fontes alternativas (ex. cisternas, depósitos, etc.) 

Cheias e inundações 

As consequências mais significativas que podem resultar da ocorrência 
de cheias/inundações são: cheias urbanas (habitações, 
estabelecimentos, ruas e estradas) devido à dificuldade dos coletores 
drenarem as águas pluviais que se concentram muito rapidamente; 
Perda de vidas humanas, desalojamento e evacuação de pessoas; 
Deslizamentos de solos e sérios prejuízos na agricultura e danos no 
ambiente; Destruição/danificação de troços das vias rodoviárias; 
Desmoronamento de edifícios; Acidentes de viação devido ao piso 
escorregadio, à diminuição de visibilidade e ao aparecimento de lençóis 
de água. 

Providenciar a drenagem de água acumulada na via pública 
(lençóis de água) por parte dos serviços camarários; Utilização 
de motobombas dos Bombeiros Voluntários para extração das 
águas de estabelecimento e habitações; Balizamento de áreas 
inundadas e controlo do trânsito pela GNR. 

Sismo 

As consequências resultantes da ocorrência de um sismo são diversas 
e variam em função da magnitude e duração do mesmo, bem como da 
qualidade das infraestruturas e do tipo de solos onde estas se encontram 
implantadas. A eventual ocorrência de um sismo poderá resultar, ao 
nível do concelho, nas consequências seguintes: Danos em vias de 
comunicação, nomeadamente a sua obstrução, ou mesmo destruição; 
Danos ou destruição de habitações; Desprendimentos de terras, com o 
consequente risco de soterramento de pessoas e bens; Prejuízos em 
infraestruturas básicas e de saneamento e probabilidade de risco de 
corte de abastecimento de água, eletricidade e rutura de rede de 
esgotos. (aqui também se poderão incluir incêndios urbanos) 

Classificar, por risco, os edifícios atingidos na sequência da 
ocorrência de um sismo. As infraestruturas danificadas e/ou 
vulneráveis devem ser devidamente estabilizadas e sinalizadas, 
por forma a evitar agravamento dos danos causados por réplicas; 
Atuação das forças de segurança; 
Atuação dos Bombeiros Voluntários e outros entidades no 
socorros às vítimas; 
Ações de Busca e Salvamento. 

Riscos de origem tecnológica 

Risco Consequência Atuação 

Acidentes rodoviários e 
ferroviários 

Os acidentes que mais preocupações geram estão relacionados com os 
que ocorrem envolvendo transportes coletivos, bem como os que 
envolvem várias viaturas e substâncias perigosas, podendo, em 
situações extremas, resultar na perda de vidas.  

Uma vez que o número de acidentes de tráfego rodoviário no 
concelho é elevado, sobretudo nas principais vias, onde o volume 
de tráfego é mais intenso, torna-se importante, no âmbito do 
PME, assegurar a caracterização e localização de eventuais 
zonas de ocorrência de maior sinistralidade (pontos negros) e de 
locais de perigosidade elevada, em função da intensidade do 
tráfego e de zonas mais suscetíveis à ocorrência de colisões em 
cadeia, possibilitando assim uma maior agilização na 
programação das operações de socorro. 

Acidentes no transporte de 
mercadorias perigosas 

A ocorrência de acidentes associados ao transporte de substâncias 
perigosas pode originar riscos de explosão e potencial perda de 
contenção da mercadoria, permitindo o contacto da mercadoria, 
potencialmente tóxica com o Homem. A ocorrência de um acidente deste 
género pode resultar, para além de grandes danos materiais, um 
elevado número de vítimas e/ou pessoas a realojar. 

A informação relativa a acidentes deste tipo ocorridos no 
concelho é reduzida, sendo importante identificar os itinerários 
geralmente utilizados para a realização deste tipo de transporte, 
assim como ações de fiscalização por parte das entidades 
competentes, sobretudo em áreas industriais onde possa haver 
lugar ao armazenamento / utilização deste tipo de mercadorias e 
nas entradas de aglomerados urbanos que são atravessados 
pelas principais vias que servem o concelho, entre as quais a 
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própria cidade de Montemor-o-Novo, onde a ocorrência deste 
tipo de acidentes poderá originar consequências graves. 

Cheias e inundações por 
rutura de barragens 

A ocorrência de cheias e inundações resultantes da rutura de barragens 
assumem uma expressão e magnitude que varia em função da 
dimensão da barragem e do volume de água escoado, podendo em 
situações críticas, originar graves prejuízos materiais e a perda de 
vidas. 

Até à data não existem no concelho registos da ocorrência 
situações anómalas, sendo no entanto de assegurar a vigilância 
e/ou acompanhamento à variação dos níveis da água, 
designadamente na Barragem dos Minutos, e a subsequente 
informação da população. Foi já elaborado um plano de 
evacuação em caso de rutura da Barragem dos Minutos. 

Incêndios e colapsos em 
centros históricos e em 
edifícios com elevada 
concentração populacional 

As principais consequências que se encontram relacionadas com 
situações de incêndio encontram-se geralmente associadas a: 
Destruição ou danificação de edifícios comerciais e de habitação; 
Riscos para a saúde pública e para as forças que se encontram a 
combater o incêndio devido à libertação de fumos tóxicos e ao perigo de 
queimaduras; Riscos para o património histórico e cultural; Impedimento 
da normal circulação rodoviária; Destruição de postes de eletricidade 
e/ou telefónicos que se encontrem na proximidade do incêndio; 
Destruição ou danificação de bens materiais devido à ação do fogo e 
dos meios utilizados para o seu combate. 
 
As principais consequências que se encontram associados a situações 
de colapso de edifícios encontram-se, em regra, associadas a: 
Soterramento de pessoas e animais; Danificação ou destruição parcial 
de edifícios vizinhos; Eclosão de incêndios devido a ruturas na 
canalização de gás, ou mesmo explosão de botijas de gás; Obstrução 
de vias; Destruição de postes de eletricidade ou telefónicos; Destruição 
de viaturas e bens. 

A atuação em caso de emergência decorrente de situações de 
incêndios encontra-se tipificada e envolve as seguintes entidades 
e respetivas formas de atuação: Bombeiro Voluntários de 
Montemor-o-Novo – asseguram o combate a incêndios, podendo, 
em situações pontuais, recorrer à colaboração de outros corpos 
de Bombeiros; GNR - efetua o seu apoio no respeitante a cortes 
de trânsito e balizamento das zonas sinistradas, por forma a 
facilitar o trabalho dos Bombeiros; Câmara Municipal – 
disponibiliza ao Comandante das Operações de Socorro dos 
Bombeiros os meios humanos e materiais tidos como 
necessários. 
 
A atuação em caso de emergência decorrente de situações de 
colapso de edifícios encontra-se igualmente tipificada, nela se 
envolvendo as seguintes entidades e respetivas formas de 
atuação: Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo – 
Avaliação da situação e decisão relativa à necessidade e tipo de 
meios a deslocar para os locais atingidos; Câmara Municipal – 
Disponibilização, em caso de necessidade, de maquinaria 
diversa; GNR - intervenção ao nível das suas atribuições 
específicas, prestando o apoio necessário às equipas de socorro; 
GNR - Brigada Cinotécnica – atua apenas em situações de 
soterrados; INEM – Em situações de vítimas soterradas, o INEM 
disponibilizará para o local equipas médicas, possibilitando assim 
a realização de operações de socorro médico no local. 

Riscos mistos 

Risco Consequência Atuação 

Incêndios florestais  

Para além da destruição de áreas florestais, este tipo de incêndios 
pode ainda ser responsável por mortes e ferimentos nas populações 
e animais, pela destruição de bens (casas, armazéns, postes de 
eletricidade e comunicações), pelo corte de vias de comunicação, e 
ainda por alterações irreversíveis do equilíbrio do meio natural. 

O combate eficaz a este tipo de incêndios recorre, por vezes, 
para além dos meios de combate dos bombeiros, à utilização de 
maquinaria pesada do município ou de proprietários privados 
(nomeadamente máquinas de rasto, tratores, entre outra 
maquinaria pesada), garantindo assim a abertura de faixas de 
gestão de combustível e corta-fogos. Estes meios 
complementares de combate a incêndios poderão ser acionados 
pelos presidentes de cada uma das Juntas de Freguesia, pelo 
que deverão as mesmas manter atualizada uma listagem de 
nomes e contatos dos proprietários deste tipo de maquinaria. 

Degradação e contaminação 
de aquíferos 

Apesar da poluição da água ocorrer, usualmente, de forma acidental, 
muitas das vezes resulta de escoamento descontrolados, de origem 
diversa, pelo que as áreas / aquíferos potencialmente sujeitas aos 
efeitos da poluição através da contaminação de diversas substâncias 
prejudiciais à saúde dos organismos.  

Fiscalização dos principais / potenciais focos geradores de 
poluição, sejam eles de origem urbana, industrial ou agrícola. 

Fonte: Câmara Municipal de Montemor-o-Novo- Divisão de Ambiente, Ordenamento do Território e Urbanismo 

Nos termos do disposto na alínea m) do artigo 96º do RJIGT, o PDM deve estabelecer “A identificação de condicionantes de 

caráter permanente, designadamente reservas e zonas de proteção, bem como as necessárias à concretização dos planos 

de emergência de proteção civil de âmbito municipal”. Neste pressuposto, e uma vez que o PME se encontra em revisão, 

como referido, a identificação das zonas de concentração e de apoio à população será vertida nos elementos do PDM de 

Montemor-o-Novo. 

Constará igualmente da Planta de Ordenamento a identificação dos agentes e serviços de proteção civil como tal definidos 

na Lei de Bases da Proteção Civil20, nomeadamente as instalações afetas aos equipamentos de segurança pública e de 

proteção civil no concelho de Montemor, entre as quais se incluem o Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros 

                                                           
20 Lei n.º 27/2006, de 03 de julho, na sua redação atual, que lhe é conferida pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto. 
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Voluntários de Montemor-o-Novo, localizado na cidade, e os diversos portos territoriais da Guarda Nacional Republicana 

(GNR) existentes no território concelhio. 

4.9.3. PLANOS DE URBANIZAÇÃO 
 

Encontram-se presentemente em vigor no concelho de Montemor-o-Novo três planos de urbanização, designadamente os 

Plano de Urbanização da Cidade de Montemor-o-Novo, de Lavre e de Silveiras, tendo os mesmos sido tramitados em 

momentos distintos. Apresentam em comum o facto da sua publicação ter ocorrido em momento posterior à entrada em vigor 

do Plano Diretor Municipal objeto da presente revisão, sendo a única exceção o Plano de Urbanização da Cidade de 

Montemor-o-Novo, inicialmente publicado em 1991. O quadro seguinte, traduz a dinâmica observada em torno destes 

instrumentos de gestão territorial. 

A elaboração destes instrumentos de gestão territorial e a sua subsequente entrada em vigor em momento posterior à entrada 

em vigor do PDM, que se verificou em 1994, permitiu enquadrar algumas propostas em termos de ordenamento que o PDM 

não havia acautelado. 

Quadro 43 - Dinâmica associada aos planos de urbanização em vigor no concelho de Montemor-o-Novo 

Designação Dinâmica 
Diploma de 
publicação  

Diário da República 
Data de 

publicação  

Plano de Urbanização da Cidade de 
Montemor-o-Novo  

Suspensão da iniciativa do 
município e estabelecimento de 
medidas preventivas  

Aviso n. 147/2015 n.º 4, II série 7-01-2015 

Inicia o procedimento de revisão  Aviso n.º 14543/2014 n.º 251, II Série 30-12-2014 

1ª Retificação Aviso n.º 10943/2008 n.º 69, II Série 8-04-2008 

Revisão RCM n.º 54/2005 n.º 46, I Série - B 7-03-2005 

1ª Publicação - n.º 278, II Série, 1º supl. 3-12-1991 

Plano de Urbanização de Lavre 1ª Publicação RCM 58/2000 n.º 148, I Série - B 29-06-2000 

Plano de Urbanização de Silveiras 1ª Publicação RCM 43/2000 n.º 126, I Série - B 31-05-2000 

Fonte: http://www.dgterritorio.pt (SNIT - Sistema Nacional de Informação Territorial)  

Não obstante, e tidas em consideração as recentes alterações ocorridas no quadro do ordenamento do território, assim como 

as dinâmicas de ocupação que têm estado diretamente associadas às áreas de intervenção submetidas à disciplina destes 

planos, serão os mesmos objeto de articulação com o modelo de ordenamento que se pretende ver formalmente estabelecido 

para o concelho. 

Será neste contexto de aferir, tendo em consideração as disposições estabelecidas no âmbito do “novo” regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial, bem como as normativas estabelecidas no âmbito do próprio Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Alentejo, a pertinência da eficácia destes instrumentos de gestão territorial ou a sua revogação 

futura. 

De referir ainda que a Câmara Municipal deliberou proceder à revisão do Plano de Urbanização de Montemor-o-Novo, na 

sequência da suspensão parcial do plano e do estabelecimento de medidas preventivas, estando em curso os procedimentos 

para a sua elaboração. 



 

 

 

  ENQUADRAMENTO REGIONAL E 
SISTEMA DE PLANEAMENTO - 97 VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

4.9.4. PLANOS DE PORMENOR 
 

Encontram-se igualmente em vigor no concelho de Montemor-o-Novo seis planos de pormenor, de acordo com o quadro que 

se apresenta. 

Assumem particular destaque de entre este conjunto de planos, dado o âmbito que a eles se encontra diretamente associado, 

os dois planos de pormenor de intervenção no espaço rural (Rebola e Sítio de Monfurado).  

Os outros 4 planos foram elaborados em momento anterior à entrada em vigor do Plano Diretor Municipal e tiveram a sua 

origem em loteamentos municipais, que seriam posteriormente publicados como Planos de Pormenor em Diário da 

República. 

Quadro 44 - Dinâmica associada aos planos de pormenor em vigor no concelho de Montemor-o-Novo 

Designação Dinâmica Diploma de publicação Diário da República 
Data de 

publicação 

Plano de Pormenor de Intervenção 
no Espaço Rural da Rebola 

1ª Retificação 
Declaração de Retificação 
n.º 580/2012 

n.º 85, II Série 2-05-2012 

1ª Publicação Aviso n.º 21500/2011 n.º 208, II Série  28-10-2011 
Plano de Pormenor de Intervenção 
no Espaço Rural do Sítio de 
Monfurado 

1ª Publicação Aviso n.º 3453/2011 n.º 22, II Série  1-02-2011 

Plano de Pormenor da Zona 
Industrial da Adua 

Início do processo de 
alteração  

Aviso n.º 2767/2015 n.º 51, II Série 13-03-2015 

Revisão Aviso n.º 16878/2012 n.º 244, II Série 18-12-2012 

Revogação Aviso n.º 13371/2016 n.º 208, II Série 28-10-2016 

Plano de Pormenor das Pequenas 
Oficinas 

1ª Alteração  Deliberação n.º 224/2009 n.º 12, II Série 19-01-2009 

1ª Publicação Declaração 9-1-91 n.º 48, II Série 27-02-1991 

Plano de Pormenor do Escoural  
Revisão   Regulamento n.º 556/2008 n.º 212, II Série 31-10-2008 

1ª Publicação Despacho de SEALOT n.º 301, II Série 10-07-1991 

Plano de Pormenor do Ciborro  1ª Publicação Declaração 3-1-92 n.º 47, II Série 25-02-1992 

Fonte: http://www.dgterritorio.pt (SNIT - Sistema Nacional de Informação Territorial) 

O Plano de Pormenor do Escoural e Plano de Pormenor da Zona Industrial da Adua já foram alvo de revisão e o Plano de 

Pormenor das Pequenas Oficinas já foi alvo de um processo de alteração.  

Mais recentemente, foi revogado o Plano de Pormenor da Zona Industrial da Adua, tendo a revogação do mesmo sido 

acompanhada da suspensão parcial do Plano de Urbanização de Montemor-o-Novo na área de intervenção do plano 

de pormenor e do estabelecimento de medidas preventivas, pelo que as orientações relativas à ocupação futura da Zona 

Industrial da Adua deverão devidamente enquadradas na revisão do Plano de Urbanização, sem prejuízo da definição de 

regras e parâmetros de edificabilidade no âmbito da proposta de revisão do PDM.  

O grau de consolidação urbana que se observa em torno de algumas destas áreas é notório, pelo que a manutenção 

da eficácia legal destes planos será questionável, podendo assumir-se o enquadramento dos seus pressupostos de ocupação 

nos regimes de edificabilidade a assumir futuramente no âmbito do PDM. 
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ANEXO I 
 

 

 

ANEXO Descrição 

Anexo I Sistemas Territoriais do PNPOT 
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Figura 18 - Sistema Natural do Modelo Territorial do PNPOT (extrato) 

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial 
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Figura 19 - Sistema Social do Modelo Territorial do PNPOT (extrato) 

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial 
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Figura 20 - Sistema Económico do Modelo Territorial do PNPOT (extrato) 

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial 
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Figura 21 - Sistema de Conetividade do Modelo Territorial do PNPOT (extrato) 

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial 
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Figura 22 - Sistema Urbano do Modelo Territorial do PNPOT (extrato) 

Fonte: DGT, 2018 – PNPOT (Alteração) – Estratégia e Modelo Territorial 

 

 

 

 


