
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PDMMN – 06/2021 

03/2021 DP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

VOLUME III.4.1 
Relatório Ambiental 

 



 

 
 

 

 
Elementos que compõem a Revisão do Plano Diretor Municipal de Montemor-o-Novo 

 
 

Volume I 

1. Regulamento 

2. Planta de Ordenamento 

3. Planta de Condicionantes 

 

Volume II 

1. Avaliação da execução do PDM em vigor 

2. Estudos de caracterização e diagnóstico  

 

Volume III 

1.Reserva Ecológica Municipal 

2. Reserva Agrícola Nacional 

3. Rede Natura 2000 

4. Avaliação Ambiental Estratégica 

4.1. Relatório Ambiental 

4.2. Relatório Ambiental - Resumo Não Técnico 

 

Volume IV 

1. Relatório de fundamentação das opções do plano 

2. Elementos complementares 

3. Bases Cartográficas 

4. Ficha de dados Estatísticos 

 

Volume V 

1. Alterações Decorrentes dos Pareceres das Entidades 

2. Alterações Decorrentes dos Pareceres das Entidades – 1ª Reunião Plenária 

3. Alterações Decorrentes dos Pareceres das Entidades – 2ª Reunião Plenária  

4. Parecer Final da CCDRA 

5. Relatório de Ponderação da Discussão Pública 



 
 

 
 

 

  
 

VOL III AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - RELATÓRIO AMBIENTAL 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO ........................................................................................................................ 1 

2. METODOLOGIA GERAL E CONTEÚDOS ................................................................................................................... 2 

3. PROPOSTA DE REVISÃO DO PDM DE MONTEMOR-O-NOVO ................................................................................ 4 

3.1. Objetivos e Estratégias .................................................................................................................................................. 4 

3.2. Estrutura de Ordenamento ............................................................................................................................................ 7 

3.3. Alternativas à Proposta de Ordenamento da Revisão do PDM de Montemor-o-Novo ................................................ 10 

4. ELEMENTOS DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ............................................................................................................ 11 

4.1. Quadro de Referência Estratégico ............................................................................................................................... 11 

4.2. Relação entre o Quadro de Referência Estratégico e as Opções Estratégicas da Proposta de Revisão do PDM de 

Montemor-o-Novo .................................................................................................................................................................... 12 

4.3. Factores Críticos para a Decisão ................................................................................................................................. 13 

5. ANÁLISE E AVALIAÇÃO POR FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO............................................................................ 17 

5.1. FCD1 – Biodiversidade e Conservação da Natureza .................................................................................................. 17 

5.1.1. Situação Existente .................................................................................................................................................. 17 

5.1.1.1. Áreas Classificadas e Conservação da Natureza ................................................................................................... 17 

5.1.1.2. Solos Valiosos Para os Processos Ecológicos ....................................................................................................... 23 

5.1.1.3. Gestão e Conservação da Floresta ........................................................................................................................ 25 

5.1.2. Análise de Tendências ............................................................................................................................................ 28 

5.1.3. Efeitos Esperados da Proposta de Revisão do PDM de Montemor-o-Novo .......................................................... 28 

5.1.4. Diretrizes Para Seguimento .................................................................................................................................... 31 

5.2. FCD2 – Ordenamento e Qualificação do Território ..................................................................................................... 32 

5.2.1. Situação Existente .................................................................................................................................................. 32 

5.2.1.1. Uso do Solo e Dispersão Urbana ........................................................................................................................... 32 

5.2.1.2. Coesão Territorial ................................................................................................................................................... 36 

5.2.1.3. Mobilidade e Acessibilidades .................................................................................................................................. 40 

5.2.2. Análise de Tendências ............................................................................................................................................ 43 

5.2.3. Efeitos Esperados da Proposta de Revisão do PDM de Montemor-o-Novo .......................................................... 43 

5.2.4. Diretrizes Para Seguimento .................................................................................................................................... 46 

5.3. FCD3 – Desenvolvimento Económico e Social ........................................................................................................... 47 

5.3.1. Situação Existente .................................................................................................................................................. 47 

5.3.1.1. Desenvolvimento Humano e Dinâmica Económica ................................................................................................ 47 

5.3.1.2. Valorização do Espaço Rural .................................................................................................................................. 53 

5.3.1.3. Dinâmica Turística .................................................................................................................................................. 56 

5.3.2. Análise de Tendências ............................................................................................................................................ 58 

5.3.3. Efeitos Esperados da Proposta de Revisão do PDM de Montemor-o-Novo .......................................................... 59 

5.3.4. Diretrizes Para Seguimento .................................................................................................................................... 61 

5.4. FCD4 – Património e Paisagem .................................................................................................................................. 62 



 
 

 
 

 

  
 

VOL III AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - RELATÓRIO AMBIENTAL 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

5.4.1. Situação Existente .................................................................................................................................................. 62 

5.4.1.1. Património Arquitetónico e Arqueológico ................................................................................................................ 62 

5.4.1.2. PAisagem ................................................................................................................................................................ 65 

5.4.2. Análise de Tendências ............................................................................................................................................ 69 

5.4.3. Efeitos Esperados da Proposta de Revisão do PDM de Montemor-o-Novo .......................................................... 69 

5.4.4. Diretrizes de Seguimento ........................................................................................................................................ 71 

5.5. FCD5 - Qualidade Ambiental ....................................................................................................................................... 72 

5.5.1. Situação Existente .................................................................................................................................................. 72 

5.5.1.1. Resíduos Urbanos .................................................................................................................................................. 72 

5.5.1.2. Recursos Hídricos ................................................................................................................................................... 74 

5.5.1.3. Ruído e Qualidade do Ar ........................................................................................................................................ 80 

5.5.2. Análise de Tendências ............................................................................................................................................ 83 

5.5.3. Efeitos Esperados da Proposta de Revisão do PDM de Montemor-o-Novo .......................................................... 84 

5.5.4. Diretrizes de Seguimento ........................................................................................................................................ 86 

5.6. FCD6 – Alterações Climáticas e Riscos ...................................................................................................................... 87 

5.6.1. Situação Existente .................................................................................................................................................. 87 

5.6.1.1. Energia e Alterações Climáticas ............................................................................................................................. 87 

5.6.1.2. Riscos Tecnológicos ............................................................................................................................................... 89 

5.6.1.3. Riscos Naturais ....................................................................................................................................................... 90 

5.6.2. Análise de TendÊncias ........................................................................................................................................... 93 

5.6.3. Efeitos Esperados da Proposta de Revisão do PDM de Montemor-o-Novo .......................................................... 93 

5.6.4. Diretrizes de Seguimento ........................................................................................................................................ 95 

6. QUADRO DE GOVERNANÇA PARA A AÇÃO .......................................................................................................... 96 

7. ORIENTAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANO DE CONTROLO ..................................................... 98 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................................................................... 101 

 

 

ANEXOS  
 

Anexo I - Principais Instrumentos do Quadro de Referência Externo e respetivos Objetivos Estratégicos 

Anexo II - Relação entre o Quadro de Referência Estratégico definido e as Questões Estratégicas da proposta de revisão do 

PDM de Montemor-o-Novo 

Anexo III - Relação entre os Fatores Ambientais e os Fatores Críticos de Decisão 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

  
 

VOL III AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - RELATÓRIO AMBIENTAL 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

ÍNDICE DE QUADROS  
 

Quadro 1 - Eixos Estratégicos de Desenvolvimento e Objetivos Estratégicos .......................................................................... 6 

Quadro 2 - Área afeta ao Solo urbano e ao Solo rústico ........................................................................................................... 8 

Quadro 3 - Qualificação do Solo urbano .................................................................................................................................... 9 

Quadro 4 - Qualificação do Solo rustico ..................................................................................................................................... 9 

Quadro 5 - Quadro de Referência Estratégico para a AAE da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo ............... 11 

Quadro 6 - FCD 1 - Biodiversidade Conservação da Natureza ............................................................................................... 13 

Quadro 7 - FCD 2 - Ordenamento e Qualificação do Território ............................................................................................... 13 

Quadro 8 - FCD 3 - Desenvolvimento Económico e Social ..................................................................................................... 14 

Quadro 9 - FCD 4 - Património e Paisagem ............................................................................................................................ 14 

Quadro 10 - FCD 5 - Qualidade Ambiental .............................................................................................................................. 15 

Quadro 11 - FCD 6 - Alterações Climáticas e Riscos .............................................................................................................. 15 

Quadro 12 - Sítios de Importância Comunitária (SICs) no concelho ....................................................................................... 17 

Quadro 13 - Ocupação florestal por espécie ............................................................................................................................ 25 

Quadro 14 - Área ocupada por sobreiro e azinheira no Concelho de Montemor-o-Novo ........................................................ 26 

Quadro 15 - Tendências de evolução na ausência de implementação da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo 

– Biodiversidade e Conservação da Natureza ............................................................................................................... 28 

Quadro 16 - Efeitos no FCD 1 – Biodiversidade e Conservação da Natureza ........................................................................ 28 

Quadro 17 - Correspondência dos conceitos do IFN6 com o nível 3 do COS 2010 ................................................................ 32 

Quadro 18 - Área dos perímetros urbanos no PDM em vigor .................................................................................................. 35 

Quadro 19 - Estado de conservação dos edifícios nas freguesias e no concelho de Montemor-o-Novo (%) ......................... 36 

Quadro 20 - Evolução da população residente por freguesias no concelho de Montemor-o-Novo (1991-2011) .................... 37 

Quadro 21 - Equipamento de Utilização Coletiva .................................................................................................................... 39 

Quadro 22 - População residente abrangida pelos sistemas de abastecimento de água (%) ................................................. 39 

Quadro 23 - População residente com acesso aos Sistemas Águas Residuais (%) ............................................................... 40 

Quadro 24 - Distâncias e tempos de percurso entre os principais aglomerados urbanos do concelho de Montemor-o-Novo 41 

Quadro 25 - Tendências de evolução na ausência de implementação da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo - 

Ordenamento e Qualificação do Território ...................................................................................................................... 43 

Quadro 26 - Efeitos no FCD 2 - Ordenamento e Qualificação do Território ............................................................................ 43 

Quadro 27 - População residente com 15 e mais anos por nível de escolaridade completo mais elevado (2011) (%) .......... 48 

Quadro 28 - População empregada por grupo de profissão no concelho de Montemor-o-Novo ............................................. 49 

Quadro 29 - População ativa, desempregada e taxa de desemprego por sexos (2001-2011) ................................................ 49 

Quadro 30 - Evolução da população empregada por setor de atividade (1991-2011) ............................................................ 50 

Quadro 31 - Empresas não financeiras sedeadas no concelho, na sub-região e na região, segundo a CAE-Rev.3 .............. 51 

Quadro 32 - Empresas sedeadas no concelho, na sub-região e na região por atividade económica, segundo a CAE - Rev. 3 

(2013)  ............................................................................................................................................................................ 51 

Quadro 33 - Volume de negócios das empresas sedeadas no concelho total e por setor de atividade económica, segundo a 

CAE - Rev. 3 (2013)   ..................................................................................................................................................... 52 



 
 

 
 

 

  
 

VOL III AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - RELATÓRIO AMBIENTAL 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

Quadro 34 - Explorações e superfície agrícola utilizada (SAU) nas freguesias do concelho de Montemor-o-Novo (1999-2009)

 ........................................................................................................................................................................................ 53 

Quadro 35 - Efetivos animais da exploração agrícola e explorações agrícolas com efetivo animal no concelho de Montemor-

o-Novo ............................................................................................................................................................................ 54 

Quadro 36 - Empreendimentos turísticos existentes - contexto sub-regional e regional ......................................................... 56 

Quadro 37 - Tendências de evolução na ausência de implementação da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo - 

Desenvolvimento Económico e Social............................................................................................................................ 58 

Quadro 38 - Efeitos no FCD 3 - Desenvolvimento Económico e Social .................................................................................. 59 

Quadro 39 - Bens imóveis classificados e em vias de classificação ........................................................................................ 63 

Quadro 40 - Alojamentos reabilitados com apoio municipal entre 2007 e 2015 ...................................................................... 64 

Quadro 41 - Unidades de Paisagem ........................................................................................................................................ 65 

Quadro 42 - Percursos de BTT/Pedestres existentes no concelho de Montemor-o-Novo ...................................................... 67 

Quadro 43 - Tendências de evolução na ausência de implementação da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo - 

Património e paisagem ................................................................................................................................................... 69 

Quadro 44 - Efeitos no FCD 4 - Património e Paisagem ......................................................................................................... 69 

Quadro 45 - Massas de água identificadas no PGBH-RH5 ..................................................................................................... 74 

Quadro 46 - Massas de água identificadas no PGRH-RH6 ..................................................................................................... 75 

Quadro 47 - População residente com acesso aos Sistemas Águas Residuais (%) ............................................................... 78 

Quadro 48 - Qualidade das águas para consumo humano (2015) .......................................................................................... 79 

Quadro 49 - Tendências de evolução na ausência de implementação da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo - 

Qualidade Ambiental ...................................................................................................................................................... 83 

Quadro 50 - Efeitos no FCD 5 - Qualidade Ambiental ............................................................................................................. 84 

Quadro 51 - Tendências de evolução na ausência de implementação da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo - 

Alterações Climáticas e Riscos ...................................................................................................................................... 93 

Quadro 52 - Efeitos no FCD 6 - Alterações Climáticas e Riscos ............................................................................................. 93 

Quadro 53 - Quadro de Governança para a Ação ................................................................................................................... 96 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS  
 
Figura 1 - Componentes da Avaliação Ambiental Estratégica ................................................................................................... 2 

Figura 2 - Planta de Ordenamento da revisão do PDMMN. ....................................................................................................... 8 

Figura 3 - Áreas de Rede Natura em Montemor-o-Novo ......................................................................................................... 18 

Figura 4 - Habitats dos SIC de Cabrela e Monfurado em Montemor-o-Novo .......................................................................... 20 

Figura 5 - Reserva Ecológica Nacional .................................................................................................................................... 24 

Figura 6 - Reserva Agrícola Nacional ...................................................................................................................................... 25 

Figura 7 - Área ocupada por azinheira e sobreiro .................................................................................................................... 27 

Figura 8 - Carta da Ocupação Atual do Solo ........................................................................................................................... 34 

Figura 9 - Localização dos equipamentos de utilização coletiva no concelho de Montemor-o-Novo ...................................... 38 



 
 

 
 

 

  
 

VOL III AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - RELATÓRIO AMBIENTAL 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

Figura 10 - População residente com 15 e mais anos por nível de escolaridade completo mais elevado no Concelho de 

Montemor-o-Novo (2011) ............................................................................................................................................... 48 

Figura 11- População empregada por setor de atividade ........................................................................................................ 50 

Figura 12 - Aproveitamentos hidroagrícolas ............................................................................................................................ 55 

Figura 13 - Localização do património classificado e em vias de classificação existente no concelho ................................... 62 

Figura 14 - Unidades de paisagem .......................................................................................................................................... 65 

Figura 15 - Rede de percursos pedestres e de BTT existentes no concelho de Montemor-o-Novo ....................................... 68 

Figura 16 - Evolução da quantidade de resíduos urbanos recolhidos por habitante por ano. ................................................. 73 

Figura 17 - Evolução da taxa de recolha seletiva. ................................................................................................................... 73 

Figura 18 - Resíduos urbanos por tipo de operação de destino em 2018. .............................................................................. 74 

Figura 19 - Fontes de poluição que originam pressões qualitativas nas massas de água ...................................................... 76 

Figura 20 - Índice de vulnerabilidade DRASTIC para poluentes em geral ............................................................................... 77 

Figura 21 - Evolução do consumo de água per capita ............................................................................................................. 78 

Figura 22 - Zonamento acústico ............................................................................................................................................... 80 

Figura 23 - Índice de Qualidade do Ar da Zona Alentejo Interior para os anos de 2018 e 2019. ............................................ 81 

Figura 24 - Emissões de poluentes atmosféricos nos anos de 2015 e 2017 no concelho de Montemor-o-Novo ................... 82 

Figura 25 - Consumo de energia elétrica por habitante: total e por tipo de consumo para o ano 2017 .................................. 88 

Figura 26 - Estatísticas da Certificação energética dos edifícios para o concelho de Montemor-o-Novo ............................... 88 

Figura 27 - Emissões de gases com efeito de estufa em Montemor-o-Novo .......................................................................... 89 

Figura 28 - Emissões de gases com efeito de estufa em Montemor-o-Novo .......................................................................... 91 

Figura 29 - Ocorrências de incêndios em Montemor-o-Novo .................................................................................................. 91 

Figura 30 - Perigosidade de incêndio florestal ......................................................................................................................... 92 

 

 



 
 

 
 

 

  
1 

VOL III AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA – RELATÓRIO AMBIENTAL 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

1. INTRODUÇÃO E 
ENQUADRAMENTO 

 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de planos e programas é um procedimento obrigatório em Portugal e um instrumento 

da política de ambiente cuja aplicação decorre da publicação do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho (com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio), o qual consagra no ordenamento jurídico nacional os requisitos 

legais europeus estabelecidos pela Diretiva 2001/42/CE, de 25 de junho.  

A adaptação do regime de avaliação ambiental aos Instrumentos de Gestão Territorial surge no quadro legislativo nacional 

com a publicação do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro, incorporando a análise sistemática dos efeitos ambientais 

nos procedimentos de elaboração, alteração, revisão, assim como no acompanhamento, participação pública e aprovação 

dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT). 

A Avaliação Ambiental Estratégica tem como objetivos globais (APA, 2007): 

 Assegurar a integração de considerações ambientais, sociais e económicas nos processos de planeamento, de 

programação e de elaboração de políticas; 

 Detetar oportunidades e riscos, avaliar e comparar opções alternativas de desenvolvimento enquanto estas ainda 

se encontram em discussão; 

 Contribuir para o estabelecimento de contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras propostas de 

desenvolvimento. 
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2. METODOLOGIA GERAL E 
CONTEÚDOS  

 

A Avaliação Ambiental Estratégica da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Montemor-o-Novo desenvolve-se em 

diversos momentos, com recurso a metodologias próprias, e articulados entre si, tendo em conta as seguintes componentes 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Componentes da Avaliação Ambiental Estratégica 

A Avaliação Ambiental Estratégica segue, genericamente, as linhas de orientação presentes no “Guia de Melhores Práticas 

para AAE” (APA, 2013) e no documento de Orientação elaborado pela Direção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano intitulado “Guia da Avaliação Ambiental Estratégica dos Planos Municipais de Ordenamento do 

Território” (DGOTDU, 2008), assumindo as devidas alterações impostas pela maturidade do Plano em análise. 
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A elaboração do relatório ambiental deve responder aos elementos solicitados pelo n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de junho, designadamente: 

 Uma descrição do conteúdo, dos principais objetivos do plano ou programa e a sua relação com outros planos 

e programas pertinentes; 

 Os aspetos pertinentes do estado atual do ambiente e da sua provável evolução se não for aplicado o plano ou 

o programa; 

 Os problemas ambientais existentes e relevantes para o plano e as características ambientais das zonas 

suscetíveis de serem afetadas; 

 Os objetivos de proteção ambiental e de sustentabilidade, estabelecidos a nível nacional e regional, pertinentes 

para o plano e a forma como estes objetivos e todas as outras considerações ambientais foram tomadas em 

consideração durante a sua preparação; 

 Os eventuais efeitos significativos no ambiente, incluindo questões como a população, a flora, o solo, a água, 

os fatores climáticos, o património cultural, incluindo o património arquitetónico, arqueológico e a paisagem, bem 

como a inter-relação entre os fatores supracitados; 

 As medidas com vista a prevenir, reduzir e, tanto quanto possível, eliminar efeitos significativos adversos no 

ambiente resultantes da aplicação do plano; 

 Um resumo não técnico das informações fornecidas ao abrigo das alíneas anteriores. 
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3. PROPOSTA DE REVISÃO DO PDM 
DE MONTEMOR-O-NOVO  

 

 

3.1. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS  
 

O Plano Diretor Municipal de Montemor-o-Novo em vigor foi ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/94, de 

2 de fevereiro, tendo sido posteriormente objeto de uma alteração1, de uma alteração por adaptação ao PROTA2 e de uma 

correção material3.  

O modelo de ordenamento e a estratégia definida aquando da elaboração do PDM em vigor, foram enquadrados numa 

conjuntura completamente distinta da atual.  

Decorridas mais de duas décadas, o contexto social, económico e territorial do concelho sofreu profundas alterações, tornando 

necessária a redefinição dos objetivos que estavam subjacentes ao PDM em vigor, e, consequentemente a identificação de 

novos desafios, designadamente: 

1. Adequação da estratégica municipal de desenvolvimento territorial a um novo quadro de referência ao nível do 

desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental; 

2. Compatibilização dos objetivos e estratégias municipais com as políticas setoriais de âmbito regional e nacional; 

3. Enquadramento e adequação das orientações a novas disposições regulamentares dos planos e programas com 

incidência territorial no concelho (legislação setorial); 

4. Reenquadramento dos instrumentos de gestão territorial em vigor no concelho; 

5. Conferir um maior caráter de operacionalidade ao PDMMN, garantindo a inscrição nos planos de atividades e nos 

orçamentos municipais, das propostas nele incluídas (projetos, ações…), a definir na fase seguinte do Plano, e que 

integrarão o programa de execução e o plano de financiamento. 

6. Contributo para uma estratégia de sustentabilidade ambiental, social e económica, quer no quadro do território 

municipal, quer no âmbito de uma política de complementaridade e solidariedade territorial; 

7. Definição das opções estratégicas e programas de desenvolvimento turístico de nível local, articulando a defesa 

dos recursos naturais com o desenvolvimento de atividades turísticas e de lazer; 

8. Redefinição dos princípios, no sentido de uma distribuição mais justa de encargos e de benefícios decorrentes 

do processo de urbanização; 

                                                           
1 Ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2007, publicada no Diário da República n.º 4, de 5 de janeiro de 2007, I Série. 
2 Publicada através do Aviso n.º 1391/2011 no Diário da República, n.º 9, de 13 de janeiro de 2011, II Série. 
3 Publicada através da Declaração n.º 206/2012 no Diário da República, n.º 197, de 11 de outubro, II Série. 



 
 

 
 

 

  
5 

VOL III AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA – RELATÓRIO AMBIENTAL 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

9. Avaliação da dinâmica de construção em meio rural, com a definição de áreas de edificação dispersa, 

aglomerados rurais e áreas periurbanas, tendo em vista a identificação das necessidades de reordenamento e 

programação de operações de qualificação; 

10. Definição das orientações para a gestão territorial dos SIC de Cabrela e Monfurado e aferição dos usos 

compatíveis com a salvaguarda dos recursos e valores naturais no âmbito da transposição do Plano Setorial da 

Rede Natura 2000; 

11. Redefinição de áreas associadas a atividades económicas, equipamentos sociais e desportivos, salientando-se 

a diversificação da oferta e a reavaliação do perfil de atividades que se pretendem para o concelho, para a cidade 

e para os aglomerados rurais;  

12. Reavaliação / introdução de normativas regulatórias para a instalação de outras atividades, nomeadamente 

turísticas, pecuárias, unidades de gestão resíduos, energias alternativas, atividades tradicionais, entre outras; 

13. Enquadrar atividades atualmente não regulamentadas no PDM, impossibilitando a sua expansão ou legalização 

14. Reavaliação dos planos municipais de ordenamento do território existentes e a integração e/ou definição de 

parâmetros urbanísticos e indicadores de referência que orientem a sua revisão ou alteração; 

15. Reavaliação / redefinição dos atuais perímetros urbanos; 

16. Definição dos objetivos e prioridades para os Núcleos de Desenvolvimento Turístico, determinando critérios para 

sua localização, assim como os parâmetros de edificabilidade de referência, os requisitos de qualidade 

arquitetónica, ambiental e paisagística; 

17. Integração nos instrumentos de gestão territorial dos princípios e orientações estabelecidos no âmbito da 

Agenda 21 local; 

18. Integração dos objetivos estratégicos definidos no âmbito da Carta Estratégica de Desenvolvimento; 

19. Articulação com as medidas e ações definidas no âmbito da Estratégia Alimentar para Montemor-o-Novo. 

A Visão assumida para o território concelhio inspira-se assim na prossecução dos desafios subjacentes à revisão do PDMMN: 

“Montemor-o-Novo – Um Concelho e uma Cidade, de Turismo, Património e Cultura, com qualidade de vida e 

identidade alentejana, que valoriza os seus recursos locais, que vive o Montado e aposta numa economia 

diversificada com ênfase no setor agroalimentar ”. 

Nesta visão, a cidade assume um papel preponderante, de centro polarizador do crescimento e desenvolvimento concelhio, 

preconizando para o concelho de Montemor-o-Novo um planeamento e ordenamento integrado sustentável e inclusivo, 

assente nos valores do seu passado e nos seus vastos recursos endógenos. Sustenta também uma base económica futura 

capaz de potenciar o posicionamento geoestratégico do concelho, a fixação de população e das atividades, na salvaguarda 

dos valores naturais e culturais e no reforço da qualidade de vida da população, complementada com o estímulo à transição 
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para um sistema agroecológico de base territorial e à promoção da cidadania e participação de todos os grupos sociais nos 

processos de tomada de decisão. 

Considerada a visão defendida e os desafios subjacentes à revisão do PDMMN, estabeleceram-se agora os eixos estratégicos 

de desenvolvimento (EED), elementos de operacionalização da estratégia de desenvolvimento municipal, que 

consubstanciam os objetivos estratégicos, que se apresentam no quadro seguinte.  

Quadro 1 - Eixos Estratégicos de Desenvolvimento e Objetivos Estratégicos  

 

EED1 
 

Fomentar uma base económica diversificada e sustentada  

   

 

 
Objetivos 

OE 1.1 - Definição de uma estrutura municipal de áreas de localização de atividades económicas 

OE 1.2 - Apoio à consolidação de setores estratégicos, designadamente o agroalimentar e as indústrias culturais e criativas 

OE 1.3 – Fomentar o desenvolvimento de setores económicos emergentes, nomeadamente ao nível das energias renováveis e logística de frio alimentar 

OE 1.4 - Reforço do apoio às iniciativas empresariais de base local 

   

EED2 
 

Incentivar a fixação de população nos aglomerados rurais do concelho 

   

 

 
Objetivos 

OE 2.1 - Adequação da estrutura e zonamento dos aglomerados rurais  

OE.2.2 - Disponibilização de espaços com apetência para a instalação de habitação, equipamentos, comércio e serviços que garantam a implementação de serviços de proximidade 

OE 2.3 - Disponibilização de áreas capazes de acolher pequenas unidades empresariais, compatíveis com a função habitacional, nomeadamente no interior dos aglomerados; 

   

EED3 
 

Projetar Montemor-o-Novo como espaço privilegiado de cultura, turismo e património cultural 

   

 

 
Objetivos 

OE 3.1 - Requalificação e reabilitação do Castelo de Montemor-o-Novo e do Convento da Saudação 

OE 3.2 - Requalificação da rede de equipamentos culturais 

OE 3.3 - Reforço da complementaridade da oferta turística e de lazer com as componentes patrimonial e gastronómica 

   

EED4 
 

Revitalização das áreas de génese mais antiga e de maior relevância histórica da Cidade e dos núcleos antigos de interesse cultural no Concelho 

   

 

 
Objetivos 

OE 4.1 - Promoção de uma ocupação multifuncional sustentada nas funções de habitação, comércio e serviços 

OE 4.2 - Implementação de políticas proactivas de incentivo ao arrendamento urbano 

   

EED5 
 

Reforçar Montemor-o-Novo como um território com qualidade de vida 

   

 

 
Objetivos 

OE 5.1 - Implementação de estratégias de planeamento urbano promotoras de equidade, a coesão social e estilos de vida saudáveis 

OE 5.2 - Reforço da rede de cuidados de saúde e de serviços de apoio à infância, população idosa e com deficiência 

   

EED6 
 

Qualificação da rede viária e introdução da oferta de transporte público urbano rodoviário 

   

 

 
Objetivos 

OE 6.1 - Estruturação de uma rede viária concelhia conexa e hierarquizada, promovendo o estabelecimento e/ou beneficiação das ligações intraconcelhias 

OE 6.2 - Execução da variante rodoviária à cidade de Montemor-o-Novo 

OE 6.3 – Implementação de rede de transporte público urbano 

   

EED7 
 

Potenciar o património ambiental e os recursos naturais do Concelho 

   

 

 
Objetivos 

OE 7.1 - Reforço da gestão ativa e participada das áreas do concelho integradas no âmbito territorial dos Sítios da Rede Natura 2000 

OE 7.2 - Fomentar a articulação das atividades agroflorestais e outras com interesse económico com a valorização do ambiente e da paisagem 

OE 7.3 - Reforço da proteção e aproveitamento dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, com a plena utilização da Barragem dos Minutos para abastecimento humano 

OE 7.4 - Criação de infraestruturas e de atividades que conjuguem a valorização da natureza com o fomento da atividade turística e de lazer 

OE 7.5 – Requalificação da rede de gestão de resíduos, abastecimento de água e saneamento 
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3.2. ESTRUTURA DE 
ORDENAMENTO  

 

A estratégia de execução da revisão do PDM consubstancia-se na proposta de ordenamento territorial apresentado na Figura 

3.1. A estrutura da organização espacial que assenta num conjunto de premissas que se baseiam no regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial, na caracterização do concelho, no esboço do modelo estratégico e nos cenários de 

desenvolvimento estabelecidos para o território concelhio, designadamente: 

1. Articulação entre os objetivos de desenvolvimento e de ordenamento físico do território 

2. Utilização racional do território enquanto recurso, tendo em consideração as suas características físicas, a sua 

aptidão e vocação preferenciais, as necessidades e expetativas locais e a articulação e compatibilização com 

os usos admitidos 

3. Concertação de interesses dos agentes e entidades envolvidas e otimização de soluções que previnam e/ou 

minimizam potenciais conflitos futuros 

4. Consolidação do modelo de povoamento existente, controlando os processos de urbanização difusa e da 

edificação dispersa 

5. Excecionalidade da reclassificação do solo rústico em solo urbano, por forma a controlar a capacidade de 

edificação no território concelhio 

6. Aproveitamento das infraestruturas existentes, no sentido de racionalizar e potenciar a sua utilização / 

exploração 

7. Valorização e preservação dos valores e recursos naturais, tendo por base uma perspetiva de desenvolvimento 

integrado, sustentado e sustentável 

8. Potenciação dos solos associados a atividades económicas 
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Figura 2 - Planta de Ordenamento da revisão do PDMMN. 

Para efeitos de ocupação, uso e transformação do solo, é estabelecida a classificação do solo em solo rustico e solo urbano, 

contabilizando as áreas apresentadas no quadro seguinte. 

- Solo rustico, aquele que, pela sua reconhecida aptidão, se destine, nomeadamente, ao aproveitamento agrícola, pecuário, 

florestal, à conservação, à valorização e à exploração de recursos naturais, de recursos geológicos ou de recursos 

energéticos, assim como o que se destina a espaços naturais, culturais, de turismo, recreio e lazer ou à proteção de riscos, 

ainda que seja ocupado por infraestruturas, e aquele que não seja classificado como urbano. 

- Solo urbano, aquele que “está total ou parcialmente urbanizado ou edificado e, como tal, afeto em plano territorial à 

urbanização ou edificação. 

Quadro 2 - Área afeta ao Solo urbano e ao Solo rústico 

Classificação do solo Área (ha) 

Solo urbano 768,24 

Solo rústico 120.908,5 
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Em função da sua utilização dominante, é proposta a qualificação do solo, considerando diferentes categorias operativas e 

funcionais (Quadros 3 e 4) que correspondem à representação expressa na Planta de Ordenamento - Classificação e 

Qualificação do Solo.  

Quadro 3 - Qualificação do Solo urbano 

Categorias Subcategorias Área (ha) 

Espaços habitacionais 
Espaços habitacionais - Tipo 1 307,55 

Espaços habitacionais - Tipo 2 76,50 

Espaços de Atividades Económicas  12,30  

Espaços de Uso Especial – equipamentos e infraestruturas  16,71 

Total  768,24 

Os perímetros urbanos perfazem um total de 778,77 ha correspondendo a uma redução de cerca de 10,5% (-91,92ha). 

Para estes espaços são definidos usos dominantes, usos complementares e usos compatíveis. 

Quadro 4 - Qualificação do Solo rustico 

Categorias Subcategorias Área (ha) 

Espaços Agrícolas - 27.353,46 

Espaços Florestais 
Espaços Florestais de produção 81.92,56 

Espaços de uso múltiplo agrícola e florestal 81.748,20 

Espaços de exploração de recursos geológicos - 37,59 

Espaços Naturais e Paisagísticos - 3.341,33 

Espaços culturais - 47,72 

Espaços de equipamentos e outras ocupações - 55,79 

Aglomerados rurais - 93,06 

Áreas de edificação dispersa - 38,75 

Total  120.908,46 

Além das categorias e subcategorias do Solo Urbano e do Solo Rustico, foram também consideradas na proposta de 

ordenamento:  

- Estrutura Ecológica Municipal (EEM)  

- Áreas sujeitas a riscos naturais 

- Zonamento acústico 

- Património arquitetónico e arqueológico 

- Equipamentos e infraestruturas 

- Atividades económicas e turismo 

- Explorações pecuárias 

Estas, cumulativamente com a classificação e qualificação do solo, regulamentam o uso do solo, impondo condições 

adicionais ao seu regime de utilização e ocupação. 
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O Plano contempla ainda uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG), um mecanismo através do qual propõe 

uma ocupação específica de uma parte do território concelhio, garantindo que esta se processa de forma regrada e de acordo 

com os objetivos globais do Plano, correspondendo à UOPG 1- Espaço de Atividades Económicas da Courela Nova. 

A avaliação ambiental realizada acompanhou todo o processo de planeamento, ainda que o Relatório Ambiental tenha tido 

como principais documentos de apoio aqueles que constituem e acompanham o Plano, designadamente o Regulamento, o 

Relatório de Fundamentação das Opções do Plano, a Planta de Ordenamento e a Planta de Condicionantes. 

3.3. ALTERNATIVAS À PROPOSTA 
DE ORDENAMENTO DA REVISÃO 
DO PDM DE MONTEMOR-O-NOVO 

 

A revisão do PDM de Montemor-o-Novo encontra-se suportada por um vasto conjunto de estudos de base que caracterizam 

e analisam o território, demonstrando as evoluções das diferentes dinâmicas e perspetivando o desenvolvimento futuro das 

mesmas. A construção do Modelo Territorial e da Estrutura de Ordenamento teve por base a própria essência do processo 

de planeamento e que se pode traduzir na procura iterativa e incremental do equilíbrio entre o modelo de ocupação humana 

presente no território e o sistema biofísico que lhe serve de suporte. Estas análises foram ainda suportadas pelo envolvimento 

e participação dos atores locais com o intuito de perceber e conhecer a evolução pretendida para o território. 

Pela análise exaustiva, argumentação e justificações apresentadas nos diferentes documentos que suportam a revisão do 

PDM de Montemor-o-Novo e na incorporação dos comentários das múltiplas entidades envolvidas no processo, não foram 

consideradas alternativas à estratégia proposta considerando-se que a mesma responde às melhores opções a serem 

tomadas para o desenvolvimento do território concelhio. 
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4. ELEMENTOS DA AVALIAÇÃO 
AMBIENTAL  

 

 

4.1. QUADRO DE REFERÊNCIA 
ESTRATÉGICO  

 

O Quadro de Referência Estratégico estabelece as orientações da política ambiental e de sustentabilidade, definidas a nível 

regional, nacional, europeu e internacional, relevantes para a AAE. 

A seleção dos instrumentos de referência que definem o Quadro de Referência Estratégico, para o plano em avaliação, foi 

efetuada no âmbito do Relatório de Fatores Críticos e permitiu identificar os objetivos de sustentabilidade que devem ser 

considerados no desenvolvimento das opções do Plano.  

Os instrumentos identificados e analisados como precursores de orientações estratégicas para a proposta de revisão do PDM 

de Montemor-o-Novo encontram-se identificados no quadro seguinte.  

Quadro 5 - Quadro de Referência Estratégico para a AAE da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo 

Instrumento de Enquadramento Estratégico Nacional Acrónimo 

Portugal 2020 P 2020 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território PNPOT 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável ENDS 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade ENCNB 

Estratégia Nacional para a Energia 2020 ENE 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas ENAAC 

Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas P-3AC 

Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 RNC 2050 

Plano Nacional Energia e Clima 2030 PNEC 2030 

Estratégia Nacional para o Ar 2020 ENAR 2020 

Plano Nacional de Acão Ambiente e Saúde PNAAS 

Plano Estratégico Nacional do Turismo PENT 

Turismo2020 T 2020 

Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 2012-2020 PNUEA 

Plano de Desenvolvimento Rural do Continente PDR 2020 

PENSAAR 2020 - Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de águas e saneamento de águas 
residuais 

PENSAAR 2020 

Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 2020+  PERSU2020+ 

Estratégia Nacional para Efluentes Agropecuários e Agroindustriais ENEAPAI 

Plano Rodoviário Nacional 2000 RN2000 

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (2014-2020) – PETI3+ PETI3+ 
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Estratégia Nacional para as Florestas ENF 

Programa Nacional de Acão para o Crescimento e o Emprego PNACE 

Programa de Acão Nacional de Combate à Desertificação PANCD 

  

Instrumento de Enquadramento Estratégico Regional Acrónimo 

Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo (RH5) PGRH Tejo 

Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste 2016/2021 (RH5) – discussão pública PGRH Tejo e Ribeiras do oeste  

Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6) PGRH Sado e Mira 

Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado e Mira 2016/2021 (RH6) – Discussão publica PGRH Sado e Mira  

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central PROFAC 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 PSRN2000 

Plano de Ordenamento de Albufeira do Pego do Altar POAPA 

Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Alentejo PROT-Alentejo 

Programa operacional (PO) Regional do Alentejo 2020 Alentejo 2020 

Instrumento de Enquadramento Estratégico Local Acrónimo 

Atualização da Carta Estratégica do Concelho de Montemor-o-Novo AT. CE – Montemor-o-Novo 

Agenda 21 Local Agenda 21 

Plano Municipal de Defesa da Floresta e Combate a Incêndios de Montemor-o-Novo 2014 PMDFCI – Montemor-o-Novo 

Os quadros que sintetizam os objetivos de sustentabilidade dos instrumentos de referência que constituem o QRE, para a 

proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Montemor-o-Novo, são apresentados no Anexo I.  

4.2. RELAÇÃO ENTRE O QUADRO 
DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 
E AS OPÇÕES ESTRATÉGICAS 
DA PROPOSTA DE REVISÃO DO 
PDM DE MONTEMOR-O-NOVO 

 

A análise de interação entre os objetivos dos instrumentos do Quadro de Referência Estratégico (apresentados no Anexo I) 

e as Questões Estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo (identificadas no Capítulo 3), expressa-se 

em tabelas de dupla entrada, elaboradas no âmbito do Relatório de Fatores Críticos, as quais podem ser consultadas no 

Anexo II. 

Esta análise permitiu evidenciar as questões de sustentabilidade ambiental que se prefiguram como determinantes para 

integrarem os FCD a serem avaliados, por forma a contribuir para o processo de tomada de decisão e promover o alcance 

do(s) objetivo(s) de sustentabilidade ambiental pretendidos na execução da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-

Novo. 
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4.3. FACTORES CRÍTICOS PARA A 
DECISÃO 

 

A determinação dos Fatores Críticos de Decisão (FCD) resultou da análise das relações de convergência expressas nas 

tabelas anteriormente referidas e da integração dos Fatores Ambientais (FA) relevantes para a área de incidência da proposta 

de revisão do PDM de Montemor-o-Novo, orientada pelos fatores ambientais indicados no quadro legislativo da AAE. A relação 

dos Fatores Ambientais com os Fatores Críticos de Decisão encontra-se no Anexo III. 

Os FCD, bem como os seus critérios objetivos e indicadores encontram-se explicitados nos quadros seguintes. 

Quadro 6 - FCD 1 - Biodiversidade Conservação da Natureza 

FCD Critérios Objetivos de Sustentabilidade Indicadores 

B
io

d
iv

er
si

d
ad

e 
e 

C
o

n
se

rv
aç

ão
 d

a 
N

at
u

re
za

 

Áreas Classificadas e 
Conservação da 
Natureza 

Promover a valorização e assegurar a 
conservação do património natural em áreas 
classificadas. 

Promover a incorporação das orientações de 
gestão do PSRN2000 no PDM. 

Promover uma política de conservação da 
natureza e da biodiversidade. 

Promover a conectividade dos 
ecossistemas. 

Superfície do Município com estatuto de Área 
Protegida. 

Espécies e habitats com orientações de 
gestão. 

Áreas integradas em corredores ecológicos e 
Estrutura Ecológica Municipal. 

Solo Valiosos para os 
Processos Ecológicos 

Qualificação ambiental do espaço urbano e 
rural, valorizando os recursos naturais, a 
biodiversidade e o património natural. 

Áreas de Reserva Ecológica Nacional  

Áreas de Reserva Agrícola Nacional. 

Gestão e Conservação 
da Floresta 

Potenciar a floresta enquanto suporte do 
património natural. 

Áreas com ocupação florestal. 

Área de Montado de Sobreiro e Azinheira. 

Quadro 7 - FCD 2 - Ordenamento e Qualificação do Território 

FCD Critérios Objetivos de Sustentabilidade Indicadores 

O
rd

en
am

en
to

 e
 Q

u
al

if
ic

aç
ão

 d
o

 T
er

ri
tó

ri
o

 

Uso do solo e 
qualificação urbana 

Promover uma política de estímulo ao 
ordenamento do território equilibrado com o 
objetivo de assegurar a sua proteção e 
valorização, através da organização 
espacial do território. 

Incentivar processos de requalificação e 
valorização urbana. 

Ocupação e uso do solo. 

Perímetros e densidade populacional urbana. 

Estado de conservação dos edifícios. 

Coesão Territorial 

Promover a fixação da população e evitar o 
despovoamento do território 

Dotar o território concelhio de equipamentos 
adequados às necessidades da população. 

Garantir um nível de infraestruturação 
adequado às novas exigências ambientais 

População residente por freguesia. 

Equipamentos por freguesia. 

Cobertura por infraestrutura de saneamento e 
abastecimento de água 
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FCD Critérios Objetivos de Sustentabilidade Indicadores 

Mobilidade e 
Acessibilidades 

Melhorar e potenciar o quadro das 
acessibilidades 

Promover a mobilidade sustentável 

Distância e tempo de deslocação entre 
localidades 

Repartição modal 

 

Quadro 8 - FCD 3 - Desenvolvimento Económico e Social 

FCD Critérios Objetivos de Sustentabilidade Indicadores 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 E
co

n
ó

m
ic

o
 e

 S
o

ci
al

 

Desenvolvimento 
Humano e dinâmica 
económica 

Valorização e Qualificação dos recursos 
humanos. 

Nível de ensino e qualificação da população. 

Criar e promover o emprego local. 
Taxa de Desemprego. 

População ativa por atividades Económicas. 

Promover o crescimento do tecido empresarial e 
dinamização da estrutura económica local 

Empresas por sector de atividade. 

Volume de vendas por atividades económicas. 

Valorização do 
espaço rural 

Promover o potencial agrícola e pecuário. 
Área e SAU das Explorações agrícolas 

Explorações pecuárias e número de animais. 

Promover os Aproveitamentos Hidroagrícolas 
Área irrigada por aproveitamentos 
hidroagrícolas 

Dinâmica turística 

Aumentar/melhorar as condições de apoio e 
suporte à prática turística 

Capacidade dos alojamentos turísticos 

Dormidas por tipologia de alojamento 

Promover a atratividade turística Circuitos turísticos 

 

Quadro 9 - FCD 4 - Património e Paisagem 

FCD Critérios Objetivos de Sustentabilidade Indicadores 

P
at

ri
m

ó
n

io
 e

 P
ai

sa
g

em
 Património 

Arquitetónico e 
Arqueológico 

Preservação e valorização do Património 
arquitetónico e arqueológico. 

Imóveis classificados e Sítios arqueológicos. 

Iniciativas de apoio à regeneração urbana. 

Preservação de edifícios históricos e outras 
características culturais importantes. 

Promoção da reabilitação e dinamização de 
edifícios. 

Paisagem 

Preservação e valorização da qualidade 
paisagística. 

Elementos de valor paisagístico 

Percursos com interesse paisagístico Proteger o carácter e a diversidade da 
Paisagem. 
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Quadro 10 - FCD 5 - Qualidade Ambiental 

 

Quadro 11 - FCD 6 - Alterações Climáticas e Riscos 

FCD Critérios Objetivos de Sustentabilidade Indicadores 

A
lt

er
aç

õ
es

 C
lim

át
ic

as
 e

 

R
is

co
s 

 

Energia e 
Alterações 
Climáticas 

Utilização Racional de Energia e aumento da 
Eficiência Energética. 

Consumo de energia elétrica por habitante. 

Consumos de eletricidade em edifícios públicos e 
iluminação. 

Certificação energética. 

Reduzir as emissões de Gases com Efeito de 
Estufa (GEE). 

Quantidade de GEE 

FCD Critérios Objetivos de sustentabilidade Indicadores 

Q
u

al
id

ad
e 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Resíduos Urbanos 

Promover uma política adequada de gestão de 
resíduos. 

Valorizar os RU produzidos no concelho. 

Capitação de resíduos urbanos 

Taxa de recolha seletiva. 

Resíduos urbanos por operação de destino. 

Recursos Hídricos 

Garantir a proteção e conservação dos recursos 
hídricos. 

Qualidade da água superficial e subterrânea. 

Fontes de poluição 

Área concelhia com vulnerabilidade à poluição 
dos aquíferos. 

Promover um consumo eficiente e racional do 
recurso água. 

Consumo de água per capita 

Acessibilidade física ao serviço de 
abastecimento de água 

Reduzir as perdas de água no sistema público 
de abastecimento e substituição de redes. 

Perdas de água no sistema público de 
abastecimento. 

Reduzir os níveis de poluição da água, para 
níveis que não prejudiquem os sistemas 
naturais. 

População abrangida por tratamento de águas 
residuais 

Garantir serviços de abastecimento de água 
para consumo humano. 

Violações aos valores paramétricos da água 
para consumo humano 

Ruído e Qualidade do 
Ar 

Assegurar a emissão de níveis de ruído que não 
perturbem a saúde humana e o bem-estar das 
populações. 

Assegurar níveis de ruído compatíveis com a 
classificação/ocupação do espaço. 

Zonas de conflito acústico. 

Assegurar uma gestão adequada da qualidade 
do ar que salvaguarde a saúde pública. 

Reduzir a poluição do ar. 

Índice de qualidade do ar. 

Emissão de poluentes atmosféricos NOx, SO2, 
PM10, COVNM e NH3 
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FCD Critérios Objetivos de Sustentabilidade Indicadores 

Riscos 
Tecnológicos 

Diminuir os efeitos resultantes de acidentes 
tecnológicos. 

Edifícios na área de vulnerabilidade a rutura de 
barragens 

Ocorrência de acidentes no transporte de 
mercadorias perigosas. 

Acidentes nas zonas industriais envolvendo matérias 
perigosas. 

Riscos naturais 

Diminuir o número de ocorrência de incêndios 
florestais e área ardida 

Área ardida. 

Número de ocorrências de incêndios rurais. 

Áreas com perigosidade de incêndio alta e muito alta. 

Controlar os processos de erosão e 
desertificação do solo. 

Locais com risco de erosão elevado. 

Foram realizadas diversas alterações relativamente aos quadros apresentados no RFC, no sentido da simplificação e 

clarificação dos critérios e indicadores, sem colocar em causa a estrutura de avaliação definida, que foi objeto de apreciação 

por parte das ERAE. 
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5. ANÁLISE E AVALIAÇÃO POR 
FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO  

 

 

5.1. FCD1 – BIODIVERSIDADE E 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

 

5.1.1.  SITUAÇÃO EXISTENTE  
 

 

5.1.1.1. ÁREAS CLASSIFICADAS E 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA  

 

Superfície do município com estatuto de Área Classificada. 

O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (instituído pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Junho, diploma que estabelece 

o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade) é juridicamente constituído pelas Áreas Protegidas, 

integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas, pelas áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000, e ainda por 

outras áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português (como por exemplo 

Biótopos Corine4, Importante Bird Areas5, ou Sítios Ramsar6). O Sistema Nacional de Áreas Classificadas integra assim áreas 

consideradas nucleares para a conservação da natureza e da biodiversidade. 

O concelho de Montemor-o-Novo é abrangido por dois sítios que integram a Rede Natura 2000: o Sítio de Importância 

Comunitária de Monfurado (SIC Monfurado - PTCON 0031) e o Sítio de Importância Comunitária de Cabrela (SIC Cabrela - 

PTCON 0033), correspondendo a uma área total classificada no concelho de 35.310 ha. 

Quadro 12 - Sítios de Importância Comunitária (SICs) no concelho 

Código Diploma Classificação 
Área total 

do SIC (ha) 

Concelho de Montemor-o-Novo 

Área do SIC 
(ha) 

% área do SIC 
% área 

classificada 
Freguesias abrangidas 

PTCON0031 
Monfurado 

RCM n.º 76/00, de 5 de julho 23.947,00 16.340,00 68% 13% 
Santiago do Escoural; São Cristóvão; UF 
de N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras 

PTCON0033 
Cabrela 

RCM n.º 142/97, de 28 de 
agosto 

56.555,00 18.970,00 33% 15% 
Cabrela; São Cristóvão; Santiago do 
Escoural; UF de N.S. da Vila, N.S. do 
Bispo e Silveiras 

Total  80.502,00 35.310,00 - 28%  

Fonte: Adaptado das Fichas dos Sítios de Cabrela e Monfurado do Plano Setorial da Rede Natura 2000 (ICNF) 

                                                           
4 Biótopo Corine - designado ao abrigo do Programa Corine (Coordination Information Environment) instituído em 1985 ao nível da Comunidade Económica 
Europeia (CEE), pela decisão do Conselho n.º 85/338/CEE de 27 de junho. A designação do Biótopo Corine teve por objetivo primordial a compilação, em 
base informática, das caraterísticas biofísicas das áreas de maior relevância para a conservação da natureza ao nível comunitário. 
5Important Bird Area- estatuto concedido pela Birdlife International e pela SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves). 
6 Sítio Ramsar – Classificação atribuída com base no Tratado Intergovernamental adotado em 2 de fevereiro de 1971 na cidade iraniana de Ramsar, relativo 
à Convenção sobre Zonas Húmidas. 
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Estas duas áreas distinguem-se pelos extensos montados ainda bem conservados, pela presença histórica do lince-ibérico 

(um dos felinos mais ameaçados do mundo) e pelas numerosas espécies de morcegos protegidas pela Diretiva Habitats.  

 
Figura 3 - Áreas de Rede Natura em Montemor-o-Novo  

Fonte: ICNF (adaptado do PSRN2000) 
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Os montados são sistemas agrossilvopastoris tradicionais de elevada biodiversidade, onde domina o sobreiro e a azinheira. 

Estes resultam da utilização que o Homem tem feito do território ao longo dos séculos, explorando bosques primitivos de 

azinho e sobro. Assim, e de acordo com a política defendida pela Rede Natura, a atividade humana não deve ser excluída 

destas áreas, mas sim compatibilizada com a proteção dos valores naturais, cuja conservação está muitas vezes dependente 

das práticas e saberes locais.  

A predominância destes montados, mais ou menos densos (onde ocorrem clareiras, zonas de matos, prados, olivais e vinhas, 

açudes, galerias ripícolas e alguns vales encaixados de difícil acesso) proporciona um mosaico de habitats de grande 

singularidade. Este mosaico de habitats, extremamente rico em espécies de flora, onde ocorrem alguns resquícios de bosques 

primitivos de azinho e sobro, serve de zona de alimento, abrigo e reprodução para numerosas espécies de fauna, 

apresentando condições adequadas, ou passíveis de ser otimizadas, para a reintrodução do lince-ibérico (em complemento 

com outros SIC da região). 

A classificação destas áreas está relacionada com as suas características (relevo, tipo de solos, geomorfologia, microclima, 

presença humana, etc.), que condicionam todos os restantes fatores, levando a diferenças determinantes na paisagem, fauna 

e flora, onde se registam valores naturais protegidos pela Diretiva Habitats, alguns prioritários ou ameaçados de extinção.  

O concelho de Montemor-o-Novo integra ainda parte da IBA de Cabrela (PT043) cuja área coincide com o Sítio de Importância 

Comunitária de Cabrela (PTCON 0033). Este Sítio apresenta uma enorme diversidade de habitats ainda em bom estado de 

conservação, o que se traduz numa riqueza específica muito elevada no que respeita à avifauna. 

Nas áreas de estepe cerealífera ocorrem espécies ameaçadas ao nível global, como o sisão (Tetrax tetrax) e a abetarda (Otis 

tarda).  

A grande diversidade de habitats permite uma boa representatividade das espécies características do bioma mediterrânico 

verificando-se a presença do noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis), do chasco-ruivo (Oenanthe hispanica), da 

toutinegra-tomilheira (Sylvia cantillans), da toutinegra-dos-valados (Sylvia melanocephala) e do estorninho-preto (Sturnus 

unicolor). 

Nos açudes podem observar-se regularmente quase todas as espécies de aves aquáticas existentes no país, incluindo: o 

Mergulhão-de-poupa (Podiceps cristatus), o Garçote (Ixobrychus minutus), a Garça-vermelha (Ardea purpurea) e a Cegonha-

preta (Ciconia nigra), para além das acima referidas. A comunidade de rapinas, diurnas e noturnas, é igualmente ampla e 

importante em qualidade e quantidade. Observações recentes de alguns francelhos (Falco naumanni) sugerem que a área 

poderá também ser importante para esta espécie globalmente ameaçada. 

Ao nível europeu, o SIC de Cabrela é um dos 5 mais importantes relativamente à presença de espécies como a águia-de-

bonelli (Hieraaetus fasciatus*), o peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) e a gaivina-dos-pauis (Chlydonias hybridus), 

consideradas ameaçadas pela União Europeia (incluídas no Anexo I da Diretiva Aves). 

 

Espécies e habitats com orientações de gestão. 

De acordo com o Plano Setorial da Rede Natura 2000 (fichas dos Sítios de Cabrela e Monfurado), ocorrem nestas zonas 24 

habitats naturais e seminaturais com interesse comunitário (inseridos na Diretiva Habitats-Anexo I e cuja conservação exige 
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a designação de Zona Especial de Conservação - ZEC). Destes habitats, três são prioritários (3170*, 6220* e 91E0*) e outros 

apresentam elevada expressão paisagística e interesse conservacionista, destacando-se os montados, os habitats ripícolas 

e os matos.  

 

Figura 4 - Habitats dos SIC de Cabrela e Monfurado em Montemor-o-Novo  

Fonte: ICNF (adaptado do PSRN2000) 

De acordo com o Plano Setorial da Rede Natura 2000, identificaram-se nos Sítios de Cabrela e Monfurado, 11 espécies de 

flora e 37 espécies de fauna com interesse comunitário, destas, três são prioritárias: Arméria-das-areias (Armeria rouyana*); 

lince ibérico (Lynx pardinus*) e borboleta-dourada (Euphydryas aurinia*), exigindo a classificação das áreas como "Zona 

Especial de Conservação - ZEC" de acordo com o anexo II da Diretiva Habitats, facto que justifica a classificação destas áreas 

como Sítios de Interesse Comunitário (SIC). 

Identificaram-se também duas espécies de plantas e dezoito de animais que carecem de medidas de proteção rigorosa (do 

Anexo IV da Diretiva Habitats), bem como duas plantas (Campainhas-amarelas (Narcissus bulbocodium) e Gilbardeira 

(Ruscus aculeatus)) e três animais (Toirão (Mustela putorius), Gineta (Genetta), Saca-rabos (Herpestes ichneumon), que 

podem implicar medidas de gestão no caso de captura ou colheita na natureza (Anexo V da Diretiva habitats).  

Para além das espécies e habitats da Diretiva Habitats, estas áreas albergam diversas espécies da avifauna integradas na 

Diretiva Aves, estando o SIC de Cabrela classificado como "Área Importante para as Aves - IBA". 
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Ocorrem ainda outras espécies de flora e fauna autóctones associados ao sistema de montado e ao clima mediterrânico, com 

valor conservacionista a nível nacional e local, reforçando a importância destas áreas. De entre as espécies dependentes da 

preservação dos montados e do mosaico de habitats, importa destacar a relevância do SIC de Monfurado pela presença de 

16 das 25 espécies de morcegos existentes em Portugal continental, (estimando-se que este valor possa ser superior) com 

abrigos de importância nacional, regional e local.  

Todas as espécies identificadas no Sítio, sejam morcegos cavernícolas (que ocupam grutas, edifícios abandonados ou ruínas) 

ou arborícolas (que ocupam cavidades nas árvores do montado), são protegidas pela Diretiva Habitats, sendo que oito 

apresentam estatuto de conservação elevado em Portugal.  

De acordo com o determinado pelo PSRN2000, as orientações de gestão estabelecidas para o Sítio do Monfurado deverão 

ter em consideração duas linhas de atuação prioritárias. 

1. Acompanhamento das ações de ordenamento e gestão florestal, designadamente através da proteção das áreas de 

montado. A proteção requerida será assegurada evitando lavouras profundas (mobilizações), uma vez que estas ações 

resultam na destruição das raízes pastadeiras e contribuem potencialmente para doenças e mesmo para a morte dos 

sobreiros. Em algumas áreas de montado pode ser necessário controlar a dinâmica vegetal, nomeadamente através de ações 

de pastoreio adequado e desmatações seletivas; 

2. Assegurar a preservação das linhas de água e respetiva vegetação ribeirinha associada, no sentido de salvaguardar o seu 

continuum natural, designadamente através da melhoria da qualidade da água; condicionamento da realização de obras de 

compartimentação dos leitos, de regularizações e do corte de vegetação ribeirinha, sem prejuízo da realização das 

intervenções de limpeza necessárias ao adequado escoamento. Deverá igualmente ser condicionado o acesso do gado e do 

uso agrícola nas bandas ripícolas e promover a recuperação das galerias ripícolas que se apresentem degradadas. 

Tendo em presença a crescente procura de cariz urbano e turístico das áreas abrangidas pelo Sítio, deverá ser desenvolvido 

um modelo de planeamento sustentável, no sentido de minimizar os problemas de fragmentação de habitats em resultado da 

realização de intervenções de natureza construtiva, sendo igualmente de acautelar o ordenamento das atividades de recreio 

e lazer (designadamente atividades motorizadas), tendo em consideração a salvaguarda das áreas que apresentam uma 

maior sensibilidade.  

De acordo com o PSRN2000, as orientações de gestão estabelecidas para o Sítio de Cabrela deverão desenvolver-se 

segundo duas linhas de atuação prioritárias: 

1. Assegurar o acompanhamento das ações de ordenamento e gestão florestal, através da definição e implementação de 

modelos de uso múltiplo do montado, baseados em sistemas de exploração extensivos, da conservação das manchas 

florestais naturais mais desenvolvidas - azinhais e sobreirais, (impedindo a realização de cortes e evitando o sobrepastoreio). 

Este acompanhamento será igualmente sustentado através controlo da instalação / localização de novos povoamentos 

florestais (com a preservação do montado e azinhais), do seu dimensionamento e composição e da criação de infraestruturas 

de apoio (rede viária, corta-fogos, entre outras), bem como através da sua gestão futura, da promoção da regeneração natural 

nos montados e bosques de sobro e azinho e ainda através do estabelecimento de sistemas de prevenção contra incêndios; 

2. Preservação das linhas de água e respetiva vegetação ribeirinha (amiais, freixiais, tamargais), considerados habitats 

fundamentais para a conservação de espécies da fauna associadas a este meio, considerando para o efeito: a melhoria da 
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qualidade da água; o condicionamento à realização de obras de compartimentação do leito e de regularizações/corte de 

vegetação ribeirinha, sem prejuízo da realização de intervenções de limpeza necessárias ao adequado escoamento; 

planeamento das florestações de produção, por forma a garantir a salvaguarda das margens das linhas de água; 

condicionamento do acesso do gado às galerias ripícolas e juncais; e recuperação das galerias ripícolas que se apresentem 

degradadas. 

Torna-se ainda fundamental promover o ordenamento da atividade cinegética, nomeadamente através de ações que 

favoreçam as espécies de caça menor, sendo também de assegurar o ordenamento das atividades de recreio e lazer 

(sobretudo as que envolvam atividades motorizadas), por forma a salvaguardar as áreas mais sensíveis. 

Dada a crescente procura da área numa vertente urbano-turística, deverão ser tomadas medidas capazes de promover um 

modelo de planeamento sustentável e capaz de contribuir para a minimização os problemas de fragmentação de habitats, 

decorrentes da construção dispersa. 

Atualmente as orientações de gestão encontram-se vertidas no Plano de Intervenção no Espaço Rural do Sítio de Monfurado 

(publicado pelo Aviso n.º 3453/2011, de 11 de fevereiro de 2011), não existindo para o sítio da Cabrela plano de ordenamento 

específico nem Planos de Gestão de espécies e/ou habitats 

 

Áreas integradas em corredores ecológicos e Estrutura Ecológica Municipal 

Para as áreas naturais de interesse para a conservação da natureza e da biodiversidade, que não estão integradas no Sistema 

Nacional de Áreas Classificadas, a salvaguarda dos valores presentes é aconselhada pela Estratégia Nacional da 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB)7. A ENCNB prevê a constituição da “Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza” a qual se configura através da agregação de um conjunto de áreas já sujeitas a um estatuto jurídico 

especial, (como as áreas protegidas de âmbito nacional, regional ou local, com a tipologia prevista na lei; os sítios da lista 

nacional de sítios e as zonas de proteção especial integrados no processo de constituição da Rede Natura 2000; outras áreas 

classificadas ao abrigo de compromissos internacionais e ainda a Reserva Ecológica Nacional; o Domínio Público Hídrico e 

a Reserva Agrícola Nacional). Esta Rede “é, assim, um conceito abrangente que promove a visão integrada do património e 

dos recursos naturais sujeitos por lei ou compromisso internacional a um especial estatuto jurídico de proteção e gestão, sem 

implicar, portanto, a atribuição de um regime complementar ao já existente.” 

O conceito da RFCN foi também trabalhado pelo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial8, através do 

estabelecimento da figura da Estrutura Ecológica Municipal (EEM).  

A Estrutura Ecológica Municipal vem permitir a salvaguarda de valores e sistemas fundamentais para a proteção e valorização 

ambiental dos espaços rurais e até urbanos. 

Por norma a EEM integra as áreas delimitadas pela Rede Natura 2000, as áreas integradas na Rede Nacional de Áreas 

Protegidas, áreas afetas ao regime da Reserva Agrícola Nacional, da Reserva Ecológica Nacional, do Regime Florestal e do 

                                                           
7 Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) - Publicada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 151/2001, de 11 
de outubro e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 136/2008, de 24 de julho e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 136/2008, de 24 de julho  
8 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial- publicado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de fevereiro 
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Domínio Público Hídrico. Desta forma, contemplando áreas que expressam condicionantes, traduz-se num espaço que 

contribui para a preservação das funções e serviços ecológicos vitais para o equilíbrio ambiental do município. 

A EEM deverá desempenhar um papel fundamental ao nível da manutenção dos serviços ecológicos, tais como o suporte de 

espécies e habitats protegidos, e de processos biofísicos contribuindo para a qualidade do ar e da água, para a proteção 

contra a erosão, contra as cheias e para a recarga de aquíferos, promovendo a manutenção do equilíbrio ecológico, proteção 

e valorização ambiental do concelho, além de proporcionar bem-estar e qualidade de vida às populações humanas. 

Pelo exposto, a estrutura ecológica municipal permitirá a criação de corredores verdes, e se funcionais, também de corredores 

ecológicos para determinadas espécies.  

Assim, aquando da aprovação do PDM atualmente em vigor a Estrutura Ecológica Municipal não constava como figura do 

ordenamento do território, pelo que não integra o conteúdo material ou documental do PDM de Montemor-o-Novo vigente.  

O concelho apresenta diversos valores passíveis de serem integrados na EEM, designadamente habitats e locais com 

espécies com interesse para a conservação da natureza, linhas de água, albufeiras, entre outras áreas de interesse 

patrimonial natural, para além dos corredores de conetividade ecológica definidos no PROF que visam promover ou 

salvaguardar a conexão entre áreas florestais dispersas ou as diferentes áreas de importância ecológica. 

5.1.1.2. SOLOS VALIOSOS PARA 
OS PROCESSOS ECOLÓGICOS  

 

 

Reserva Ecológica Nacional 

A Reserva Ecológica Nacional foi criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de junho, e instituída pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 

19 de março, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de outubro, tendo o seu regime jurídico sido revisto 

através do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto. De acordo com este diploma legal, “A REN é uma restrição de utilidade 

pública, à qual se aplica um regime territorial especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e 

transformação do solo, identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de 

áreas”.  

O somatório de tipologias da REN que estava em vigor no início do processo de revisão do PDM de Montemor-o-Novo 

representa cerca de 93.473 ha facto que revela a importância do sistema biofísico no concelho (Figura 5). 

No âmbito do atual processo de revisão foi realizada a delimitação da Reserva Ecológica Nacional, publicada através do 

Despacho n.º 3635/2019, de 1 de abril. 
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Figura 5 - Reserva Ecológica Nacional 

 

Reserva Agrícola Nacional  

A Reserva Agrícola Nacional foi instituída através do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, com a nova redação que lhe foi 

dada pelo Decreto-Lei n.º 274/92 de 12 de dezembro, visando proteger áreas com maior aptidão agrícola.  

A Reserva Agrícola do Município de Montemor-o-Novo representa 16.239 ha, correspondente a cerca de 13% da área do 

município facto que revela a escassez de bons solos agrícolas na área do município e o seu elevado valor para o suporte ao 

desenvolvimento de atividades agrícolas.  
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Figura 6 - Reserva Agrícola Nacional 

 

5.1.1.3. GESTÃO E CONSERVAÇÃO 
DA FLORESTA  

 

 

Área com ocupação florestal 

A área florestal do concelho ocupa 82.834,93 ha, ou seja, corresponde a cerca de 67% da sua área total, ocorrendo um claro 

predomínio dos montados e povoamentos de sobreiro e azinheira. 

Quadro 13 - Ocupação florestal por espécie 

Floresta Áreas (ha) % 

Montados + Povoamentos de Sobreiro e Azinheira 69874,68 84,4% 

Pinheiro manso 4180,36 5,0% 

Pinheiro bravo 1029,77 1,2% 

Outras espécies 896,12 1,1% 

Eucalipto 3030,54 3,7% 

Folhosas + resinosas 138,26 0,2% 

Outras folhosas 720,69 0,9% 

Novas plantações 2649,86 3,2% 

Cortes rasos 273,63 0,3% 

Áreas ardidas 11,57 0,0% 

Aceiros e corta fogos 29,43 0,0% 

Total 82834,93 100% 

Fonte: DG Território: Carta de uso e ocupação do solo (COS2010); ICNF: IFN6 
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No entanto, na zona poente do concelho (Cortiçadas de Lavre, Lavre e Cabrela) predominam os povoamentos de pinheiro 

manso e pinheiro bravo, folhosas e resinosas, eucaliptos e outras espécies que em conjunto prevalecem sobre o montado. 

As novas plantações surgem por todo o território, correspondendo em 2010 a cerca de 2.650 hectares. 

Áreas de Montado de Sobreiro e Azinheira 

A ocupação florestal do concelho de Montemor-o-Novo, caracteriza-se pela predominância de sobreiro e azinheira, quer 

isoladamente, quer em montado puro ou misto, correspondendo a 57,2 % da área total do concelho e a 84,4% da área 

florestal, sendo por isso um dos principais elementos da paisagem (Quadro 14 e Figura 7).  

Quadro 14 - Área ocupada por sobreiro e azinheira no Concelho de Montemor-o-Novo 

Floresta Área (ha) 
% relativamente à 
área da floresta 

% relativamente à 
área do concelho 

Montado de Sobro 18867,47 22,8% 15,3% 

Montado de Azinho 20676,17 25,0% 16,8% 

Montado de Sobro e Azinho 15499,90 18,7% 12,6% 

Sobreiro 13750,08 16,6% 11,2% 

Azinheira 1081,06 1,3% 0,9% 

Novas Plantações de Sobreiro e Azinheira 51,00 0,1% 0,6% 

Total 69925,68 84,4% 57,2% 

"Os montados de sobro e de azinho são sistemas de uso múltiplo com forte influência antropogénica que permitem uma 

coexistência sustentável de várias Atividades que se interligam e complementam, dando origem a uma forma de exploração 

de elevado valor ecológico, económico e social. Tomando a função de produção florestal como atividade basilar do sistema, 

consideram-se como componentes relevantes do uso múltiplo a produção florestal, a pecuária, a agricultura extensiva, os 

produtos silvestres, a caça e a pesca e o turismo rural e ambiental. 

Globalmente os montados ainda se apresentam em bom estado de conservação devido à proteção que estas espécies são 

alvo e à aplicação das medidas do PROF do Alentejo.  
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Figura 7 - Área ocupada por azinheira e sobreiro 
Fonte: DG Território: Carta de uso e ocupação do solo (COS2010); ICNF: IFN6 
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5.1.2.  ANÁLISE DE TENDÊNCIAS  
 

O seguinte apresenta um resumo da tendência de evolução de cada indicador, na ausência de implementação da proposta 

de revisão do PDM. 

Quadro 15 - Tendências de evolução na ausência de implementação da proposta de revisão do PDM de Montemor-
o-Novo – Biodiversidade e Conservação da Natureza 

Critérios Indicadores Tendência 

Áreas Classificadas e Conservação 
da Natureza 

Superfície do Município com estatuto de 
Área Protegida. 

Manutenção da situação atual 

Espécies e habitats com orientações de 
gestão. 

Manutenção da situação atual 

Áreas integradas em corredores ecológicos 
e Estrutura Ecológica Municipal. 

n.a. 

Solo Valiosos 
Áreas de Reserva Ecológica Nacional  Manutenção da situação atual 

Áreas de Reserva Agrícola Nacional. Manutenção da situação atual 

Gestão e Conservação da Floresta 
Áreas por tipologia de ocupação florestal. Aumento da área de folhosas 

Área de Montado de Sobreiro e Azinheira. Manutenção da situação atual 

n.a. - não aplicável 

5.1.3.  EFEITOS ESPERADOS DA 
PROPOSTA DE REVISÃO DO PDM 
DE MONTEMOR-O-NOVO 

 

Os efeitos esperados da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo encontram-se sistematizados no quadro seguinte. 

Quadro 16 - Efeitos no FCD 1 – Biodiversidade e Conservação da Natureza 

Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

Áreas 
Classificadas 
e 
Conservação 
da Natureza 

Superfície do 
Município no 
Sistema 
Nacional de 
Áreas 
Classificadas. 

As áreas do município que integram o SNAC correspondem ao Sítio do Monfurado (PTCON0031) 
e ao Sítio de Cabrela (PTCON0033), que integram a Lista Nacional de Sítios delimitados no âmbito 
Rede Natura 2000, cuja área (35.310 ha) está totalmente vertida na Planta de Condicionantes (vd. 
Vol. I- I.3.1 - Planta de Condicionantes Gerais) 
 
Nas áreas integradas na Rede Natura 2000, para além de restrições decorrentes de legislação 
específica desta condicionante, são interditas e condicionadas diversas atividades que refletem a 
necessidade de proteção especifica de determinadas áreas dos Sítios no território municipal (ver 
Regulamento). 

A presença de diversos aglomerados urbanos e atividades associadas poderá causar 
perturbações. No entanto devido à sua pequena dimensão não esperados riscos relevantes. 

Algumas atividades económicas e turísticas também poderão colocar alguma pressão sobre 
espécies e habitats, potenciando a sua fragmentação. 

Espécies e 
habitats com 

A adaptação e transposição das orientações de gestão do Plano Setorial da Rede Natura 2000 e a 
sua subsequente inclusão no regulamento do PDMMN assegura o cumprimento no Regime 
Jurídico dos Instrumento de Gestão Territorial (RJIGT) (ver Vol. III. 3 Rede Natura), garantindo o 
cumprimento das correspondentes restrições legais no uso e transformação do solo. 
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Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

orientações de 
gestão. 

Com base nas características do território e dos valores e recursos naturais do concelho, o Plano 
identifica algumas áreas onde os valores naturais têm um carácter de excecionalidade do ponto de 
vista da conservação da natureza e que se caracterizam por elevada sensibilidade ambiental, 
qualificando-as como Espaços Naturais e Paisagísticos. 

Face às suas características e tendo presentes os objetivos subjacentes à qualificação destes 
solos, os Espaços Naturais e Paisagísticos englobam:  

- Habitats prioritários, potenciais prioritários e outros habitats relevantes da Rede Natura 2000, 
identificados na Cartografia de Habitats nas ZRN da ITI do Alentejo (DRAPAL, 2017) 

- Albufeiras a Sul de São Cristóvão reconhecidas pelo interesse para a avifauna (Barragem dos 
Fartos, Barragem da Tojeira, Barragem da Romeirinha, Barragem do Poço da Rua); 

- Áreas de Halimium verticillatum (tendo por base a informação disponível nos relatórios do GAPS). 

- Área de proteção aos abrigos de morcegos cavernícolas bem como as áreas necessárias à sua 
proteção (com base nos relatórios do GAPS e Cartografia disponível no geocatálogo do ICNF) 

- Área de proteção a árvores classificadas como de interesse público e árvores com interesse; 

- Património Geológico (Afloramentos geológicos do Almansor e Minas de Monfurado); 

- Principais linhas de água (Almansor, Lavre, São Martinho, Escoural, Giesteira, Pégoras, Prata e 
Marateca) e galerias ripícolas; 

- Faixa de proteção à albufeira de Pego do Altar – Zona Florestal de Proteção do Plano de 
Ordenamento da Albufeira de Pêgo do Altar (POAPA).  

A definição desta categoria integrou algumas disposições do Plano de Intervenção em Espaço 
Rural do Sítio de Monfurado no sentido de preservar os valores naturais identificados. 

Estes espaços encontram-se identificados na Planta de Ordenamento (Ver Vol. I -I.2.1 – Planta de 
Ordenamento) definindo um nível relativamente baixo de intervenção, tendo em vista a manutenção 
e valorização do património natural e paisagístico e a proteção dos diferentes habitats e espécies 
existentes. Adicionalmente, salienta-se a salvaguarda e proteção do rio Almansor e o reforço do 
seu papel enquanto frente ribeirinha qualificada. 

Algumas atividades económicas e turísticas também poderão colocar alguma pressão sobre 
espécies e habitats, potenciando a sua fragmentação. 

Áreas 
integradas em 
corredores 
ecológicos e 
Estrutura 
Ecológica 
Municipal. 

Tendo por base o disposto no PROTA (cfr. ponto 12 das Normas Orientadoras e de Natureza 
Operacional), a identificação da EEM assegura a integração das seguintes áreas: 

1. As áreas nucleares, nas quais se incluem a totalidade ou parte das áreas classificadas, definindo 
os diferentes graus de proteção, de acordo com os valores naturais em presença;  

2. As áreas de conectividade ecológica/corredores ecológicos, nas quais se incluem a rede 
hidrográfica, os povoamentos de azinhal, de sobreiral e outras formações de quercíneas que, face 
à 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; 

3. As áreas da estrutura ecológica municipal em solo urbano, que correspondem à estrutura 
ecológica urbana.  

A Estrutura Ecológica Municipal de Montemor-o-Novo tem uma expressão territorial da ordem dos 
49021 ha, correspondendo a cerca de 39,8% da área total do concelho.  

O regime de ocupação das áreas integradas na EEM é o estabelecido para a respetiva categoria 
de uso do solo, articulando-se com os regimes legais vigentes e aplicáveis às respetivas áreas. 
Não obstante, para além dos usos e ocupações admitidas, deverão ser desenvolvidas ao nível da 
EEM ações que contribuam para: a valorização ambiental dos espaços e a manutenção, num 
estado de conservação favorável, dos valores naturais; a valorização do património cultural; o 
surgimento de atividades económicas sustentáveis apoiadas num conceito de conservação e 
promoção da qualidade ambiental; a realização de atividades de recreio e lazer, educação 
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Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

ambiental, divulgação e reconhecimento dos valores naturais e patrimoniais, contribuindo para o 
desenvolvimento social e económico local. 

Acresce que nas áreas da EEM integradas na área de abrangência territorial dos Sítios de 
Monfurado (PTCON0031) e de Cabrela (PTCON0033) são igualmente aplicáveis as orientações de 
gestão preconizadas pelo Plano Setorial da Rede Natura 2000 e respetiva legislação 
complementar. 

Importa ainda referir que os corredores ecológicos deverão ser objeto de tratamento específico no 
âmbito de planos de gestão florestal e as intervenções florestais a realizar devem respeitar as 
normas de silvicultura e gestão para estes espaços, de acordo com o previsto no Programa 
Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo. 

Verifica-se, assim, que a revisão do PDMMN garante a estruturação e proteção de uma rede 
ecológica compatível com a proteção dos valores e recursos nela incluídos. 

Solo Valiosos 
para os 
processos 
ecológicos 

Áreas de 
Reserva 
Ecológica 
Nacional  

Considerados os pressupostos e os objetivos que se encontram subjacentes à Reserva Ecológica 
Nacional, procedeu-se no âmbito dos trabalhos de revisão do PDMMN à redelimitação da Reserva 
Ecológica Nacional do concelho de Montemor-o-Novo, em cumprimento das orientações 
estratégicas de âmbito nacional e regional (ver Vol. III – 1. Reserva Ecológica Nacional). 

Esta restrição encontra-se identificada na Planta de Condicionantes Gerais (ver Vol. I - I.3.1), 
estando desagregada por tipologia na Planta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional (Vd. 
Vol. I - I.3.2), aplicando-se as disposições constantes do respetivo regime jurídico, nos termos 
previstos na legislação em vigor. 

A delimitação da Reserva Ecológica Nacional elaborada no âmbito da revisão do PDM, que foi, 
entretanto, publicada em 2019, integra nove tipologias ocupando uma superfície de 31.633 ha, o 
que representa cerca de 25,7% do território concelhio, sendo que 11,9% dizem respeito a áreas 
com elevado risco de erosão do solo.  

Verifica-se que ocorreu uma redução da área afeta a esta restrição de utilidade pública em relação 
à REN anteriormente em vigor. No entanto, dado que a cartografia de base e as metodologias 
previstas no Decreto-lei n.º 166/2008 na redação do Decreto nº239/2012 de 2 de novembro são 
bastante diferentes das que estiveram na base da delimitação da REN anteriormente em vigor, 
esta é mais fiável e mais adequada à realidade do território, pelo que globalmente se encontram 
garantidos os objetivos de preservação dos valores essenciais ao equilíbrio ecológico, sendo um 
risco muito reduzido, atendendo à sua maior eficácia. 

Áreas de 
Reserva 
Agrícola 
Nacional. 

A delimitação da RAN ocorreu no âmbito da revisão do PDMMN (ver Vol. III.2 Reserva Agrícola 
Nacional). 

A Reserva Agrícola Nacional encontra-se identificada na Planta de Condicionantes Gerais (Vd. Vol. 
I - I.3.1) e integra os solos das classes de capacidade de uso A, B e Ch, as unidades de solos 
classificados como baixas aluvionares e coluviais sempre que maioritariamente representadas e 
as áreas beneficiadas pelas obras de aproveitamento hidroagrícola das albufeiras dos Minutos e 
da Freixeirinha não inseridas em solo urbano. 

Constata-se que a proposta de RAN final tem uma expressão territorial de cerca de 17367 hectares 
o que corresponde a 14% da área do concelho, existindo um acréscimo de área relativamente à 
RAN atualmente em vigor, que decorre da integração das áreas beneficiadas dos aproveitamentos 
hidroagrícolas dos Minutos e da Freixeirinha  

Verifica-se que ocorreu um benefício da área de solos agrícolas valiosos no concelho. 

Gestão e 
Conservação 
da Floresta 

Áreas com 
ocupação 
florestal. 

A proposta de Plano faz corresponder aos espaços florestais as áreas com elevada capacidade 
para a atividade florestal, destinadas prioritariamente à produção e aproveitamento dos recursos 
florestais e à salvaguarda do seu valor ambiental e paisagístico. Aos espaços florestais aplicam-se 
as normas gerais de intervenção florestal, modelos de silvicultura e gestão florestal sustentável 
para as sub-regiões homogéneas definidas no Programa Regional de Ordenamento Florestal do 
Alentejo (PROF Alentejo). Adicionalmente, todos os projetos de arborização e rearborização devem 
observar as orientações deste Programa quanto às espécies a privilegiar, normas de silvicultura a 
adotar e limites máximos de área a ocupar por Eucalipto. 
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Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

Na proposta de revisão do PDMMN a categoria de Espaço Florestal tem cerca de 90.ooo ha, ou 
seja, tem uma área superior em cerca de 8.000 ha à área de uso florestal, possibilitando o 
incremento deste uso, em particular do aproveitamento multifuncional da floresta 

Correspondem a áreas de montado, sistemas agroflorestais característicos da região, a florestas 
de sobreiro, de azinheira ou áreas de matos. Incluem-se ainda nesta categoria as pastagens, 
quando não qualificadas como espaços agrícolas ou espaços naturais e paisagísticos. 

Esta estrutura potência a existência de novos povoamentos e a otimização dos existentes destas 
espécies florestais, visando o aproveitamento dos recursos presentes (cortiça, madeira, lenha, 
biomassa. cogumelos, mel e outros produtos), garantindo as condições para desenvolvimento das 
atividades silvícolas diretamente relacionadas com a manutenção e valorização económica e 
ambiental das áreas florestadas. 

Área de 
Montado de 
Sobreiro e 
Azinheira. 

Na ausência de cartografia com a delimitação dos povoamentos de sobreiro e azinheira, 
demarcaram-se os Montados de Sobro e Azinho como forma de alertar para a possibilidade de 
existência de povoamentos que efetivamente constituem uma condicionante à utilização do solo. 
Esta delimitação encontra-se na Carta de Condicionantes. (ver Vol. I - I.3.2 Carta de 
Condicionantes - Recursos Florestais e Perigosidade de Incêndio 

Dentro da categoria de Espaços Florestais encontram-se definidos e delimitados na Planta de 
Ordenamento os Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal, constituídos pelos montados de 
sobreiro e azinho, áreas de elevada importância biofísica e económica cuja ocupação dominante é 
a atividade florestal associada à exploração agrícola ou pecuária no sobcoberto.  

 

5.1.4. DIRETRIZES PARA 
SEGUIMENTO 

 

 

 Promover a valorização e a divulgação do património natural de Montemor-o-Novo 

 Garantir uma cuidada gestão das áreas Classificadas e da sua envolvente, em articulação com as restantes 

entidades com responsabilidades nestes territórios. Deverá ser realizado o acompanhamento dos planos e projetos para as 

AC, com particular cuidado para as áreas destinadas ao uso turístico. 

 Sensibilização da população e os agentes económicos para a conservação da natureza. 

 Acompanhar as ações, atividades ou projetos condicionados a parecer vinculativo do ICNF. 

 Salvaguarda dos meios naturais e seminaturais integrados na proposta da EEM, tendo em vista a proteção dos 

corredores ecológico e a sua conetividade. 

 Assegurar uma manutenção cuidada dos espaços verdes e dos espaços da estrutura ecológica urbana. 

 Garantir o cumprimento do regime de ocupação da estrutura ecológica definida no regulamento. 

 Garantir o cumprimento das condicionantes REN e RAN. 

 Monitorização das áreas de floresta com espécies autóctones, de modo a evitar a sua ocupação com espécies 

florestais introduzidas.  
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 Promover ações de sensibilização que visem a adoção de atitudes e comportamentos ambientalmente adequados, 

tendo em vista a preservação e valorização da floresta. 

 Incentivar a aplicação do Código de Boas Práticas para uma Gestão Florestal Sustentável por parte dos proprietários 

e gestores florestais, bem como a certificação da qualidade de acordo com a Norma Portuguesa (NP 4406/2005). 

 

5.2. FCD2 – ORDENAMENTO E 
QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO  

 

 

5.2.1.  SITUAÇÃO EXISTENTE  
 

 

5.2.1.1. USO DO SOLO E 
DISPERSÃO URBANA  

 

Ocupação e uso do solo 

De acordo com a COS2010, a ocupação do solo predominante no território concelhio é o uso florestal, abrangendo 67,2% da 

área total do concelho, o que corresponde a 82.834,93 hectares (Quadro 5.6 e Figura 5.6). 

As áreas agrícolas, com menor expressão (cerca de 17% da área do concelho), situam-se essencialmente na envolvente dos 

principais aglomerados populacionais e nas áreas abrangidas pelos perímetros hidroagrícolas dos Minutos e Freixeirinha, 

ocupando uma área de 20.876,71ha. Relativamente às áreas ocupadas por matos e pastagens verifica-se que têm maior 

expressão no eixo São Cristóvão - Cabrela e na envolvente de São Geraldo, abrangendo cerca de 16421,86 hectares (13,3%). 

O uso urbano tem uma expressão residual relativamente à área total do concelho, correspondendo apenas a 1.393,49 ha, ou 

seja 1,13%. 

Quadro 17 - Correspondência dos conceitos do IFN6 com o nível 3 do COS 2010 

Uso do Solo Nível 3 da COS2010 Área (ha) % 

Urbano 

1.1.1 Tecido urbano contínuo  

1393,49 1,13% 

1.1.2 Tecido urbano descontínuo  

1.2.1 Indústria, Comércio e equipamentos gerais 

1.2.2 Redes viárias e ferroviárias e espaços associados 

1.2.4 Aeroportos e aeródromos 

1.3.2 Áreas de deposição de resíduos 

1.3.3 Áreas em construção 

1.4.1 Espaços verdes urbanos 

1.4.2 Equipamentos desportivos, culturais e de lazer e zonas históricas 

Agricultura 

2.1.1 Culturas temporárias de sequeiro 

20876,71 16,93% 2.1.2 Culturas temporárias de regadio 

2.1.3 Arrozais 

2.2.1 Vinhas 
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Uso do Solo Nível 3 da COS2010 Área (ha) % 

2.2.2 Pomares 

2.2.3 Olivais 

2.4.1 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas permanentes 

2.4.2 Sistemas culturais e parcelares complexos 

2.4.3 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 

Floresta 

2.4.4 Sistemas agroflorestais (SAF) 

82834,93 67,18% 

3.1.1 Florestas de folhosas 

3.1.2 Florestas de resinosas 

3.1.3 Florestas mistas 

3.2.4 Florestas abertas, cortes e novas plantações 

3.3.4 Áreas Ardidas 

Matos e Pastagens 

2.3.1 Pastagens permanentes 

16421,86 13,32% 3.2.1 Vegetação herbácea natural 

3.2.2 Matos 

3.2.3 Vegetação esclerófita 

Águas Interiores  5.1.1 Cursos de água 1730,62 1,40% 
5.1.2 Planos de água 

Improdutivos 1.3.1 Área de extração de inertes 39,05 0,03% 
Área do Concelho 
 
 
 
 

123296,65 100 

Câmara Municipal de Montemor-o-Novo - DAOTU - Divisão de Ambiente, Ordenamento do Território e Urbanismo 
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Figura 8 - Carta da Ocupação Atual do Solo 

Fonte: DGT: COS2010; ICNF: IFN; CMMN 
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Perímetros e densidade populacional urbana 

De acordo com o PDM em vigor os perímetros urbanos delimitados correspondem a uma área de 880.689 ha. No Quadro 5.7 

apresenta-se a área de cada aglomerado com perímetro delimitado. 

Quadro 18 - Área dos perímetros urbanos no PDM em vigor 
Aglomerado Área dos Perímetros (m2) 

Adua 1225895,93 

Alto da Mata 11168,81 

Baldios 19959,87 

Biscaia 30091,34 

Cabrela 332450,33 

Caeiras 12505,28 

Casa Branca 86219,51 

Casa Novas (norte) 70550,65 

Casa Novas (sul) 12095,27 

Ciborro 448735,43 

Cortiçadas de Lavre  475849,95 

Fazendas do Cortiço 75127,20 

Ferro da Agulha 42134,89 

Foros de Vale de Figueira  795334,81 

Lavre 247579,84 

Montemor-o-Novo 3449540,56 

Paião 7862,41 

Santa Sofia 46780,80 

Santiago do Escoural 643781,20 

São Brissos 55542,06 

São Cristóvão 257279,53 

São Geraldo 133294,11 

Silveiras 301391,73 

Torre da Gadanha 25718,52 

Total 8806890,04 

Admitindo que o valor da população dispersa, fora de perímetros urbanos é desprezável, verifica-se uma densidade urbana 

global de 1.980 hab/km2, evidenciando uma subocupação das áreas urbanas. 

Estado de conservação dos edifícios 

Os dados referentes ao estado de conservação dos edifícios revelam que apenas 0,98% dos edifícios se encontravam muito 

degradados e 21,92% necessitavam de reparações. A maioria dos edifícios, 77,11%, que correspondem a um registo absoluto 

de 6.153 edifícios, encontrava-se em bom estado de conservação, não carecendo de quaisquer reparações. 
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Este valor tem uma expressão similar à observada ao nível da sub-região do Alentejo Central e da região do Alentejo, cujos 

edifícios sem necessidade de qualquer tipo de reparação representam, respetivamente, 76,55% e 73,42% do total de edifícios 

existente nessas duas unidades territoriais. 

As freguesias que possuem um parque edificado que se apresenta em melhor estado de conservação correspondem às 

freguesias de Santiago do Escoural, Ciborro e Foros de Vale de Figueira, nas quais se verifica a existência de, respetivamente 

90,09%, 87,35% e 85,43% de edifícios que não carecem de qualquer tipo de reparação. 

Quadro 19 - Estado de conservação dos edifícios nas freguesias e no concelho de Montemor-o-Novo (%) 

Unidade territorial 
Sem necessidade de 

reparação 

Com necessidade de reparação 
Muito 

degradado Pequenas 
reparações 

Reparações 
médias 

Grandes 
reparações 

Total 

Alentejo  73,42 15,58 6,23 2,71 24,51 2,07 

Alentejo Central 76,55 14,55 5,02 2,04 21,62 1,84 

Cabrela  74,55 21,30 3,12 0,78 25,19 0,26 

Ciborro 87,35 7,96 2,34 1,17 11,48 1,17 

UF de Cortiçadas de Lavre e Lavre 54,80 28,50 11,71 2,88 43,09 2,11 

Foros de Vale Figueira 85,43 9,97 3,53 0,77 14,26 0,31 

UF de N. S. Vila, N. S. Bispo e Silveiras 79,18 14,77 3,95 1,43 20,16 0,66 

São Cristóvão 68,49 15,76 7,14 4,83 27,73 3,78 

Santiago do Escoural  90,09 5,35 2,54 1,74 9,64 0,27 

Concelho 77,11 15,30 4,86 1,75 21,92 0,98 

Fonte: INE, Censos 2011 (adaptado) 

No concelho de Montemor-o-Novo, a necessidade de realização de obras de reparação no parque edificado existente, sendo 

efetiva, incide sobretudo na necessidade de realização de pequenas reparações, encontrando-se nesta situação cerca de 

15,3% do total dos edifícios do concelho. 

5.2.1.2. COESÃO TERRITORIAL  
 

População residente por freguesia 

O concelho de Montemor-o-Novo tem registado uma perda continuada de população residente, tendo em duas décadas 

perdido 1195 residentes.  

No que respeita às freguesias do concelho verifica-se que, na sua generalidade, todas apresentam diminuição da sua 

população residente, sendo as únicas exceções a freguesia de Foros de Vale de Figueira e as freguesias que denotam um 

caráter assumidamente mais urbano, nomeadamente as freguesias de Nossa Senhora da Vila e Nossa Senhora do Bispo, 

onde se insere a cidade de Montemor-o-Novo.  

 

 



 
 

 
 

 

  
37 

VOL III AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA – RELATÓRIO AMBIENTAL 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

Quadro 20 - Evolução da população residente por freguesias no concelho de Montemor-o-Novo (1991-2011)  
 

Freguesias 1991 
Var 91/01 

 (%) 
2001 

Var 01/11  
(%) 

2011 
Var 91/11  

(%) 

Cabrela  869 -19,10 703 -7,68 649 -25,32 

Lavre 919 -3,48 887 -16,57 740 -19,48 

Nossa Senhora do Bispo 4994 8,35 5411 -8,87 4931 -1,26 

Nossa Senhora da Vila  5200 8,25 5629 7,83 6070 16,73 

Santiago do Escoural  1935 -14,26 1659 -19,53 1335 -31,01 

São Cristóvão 997 -24,37 754 -28,38 540 -45,84 

Ciborro  898 -6,35 841 -15,10 714 -20,49 

Cortiçadas do Lavre 1136 -12,41 995 -17,49 821 -27,73 

Foros de Vale de Figueira 976 9,12 1065 0,47 1070 9,63 

Silveiras  708 -10,45 634 -10,57 567 -19,92 

Concelho 18632 -0,29 18578 -6,14 17437 -6,41 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

Excetuando a freguesia de Foros de Vale de Figueira e a União de Freguesias Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do 

Bispo e Silveiras, todas as freguesias têm índices superiores a 400. Assume neste contexto particular destaque o índice de 

envelhecimento da freguesia de Cabrela de 640,5, traduzindo a existência de uma relação de 6,4 idosos por cada jovem dos 

0 aos de 14 anos de idade 

Equipamentos por freguesia 

A análise dos equipamentos de utilização coletiva do concelho, permite concluir que em termos gerais, Montemor-o-Novo, 

não denota carências significativas nesta matéria. Apesar da maior concentração na sede de concelho verifica-se uma 

distribuição das principais tipologias de equipamentos pelos principais aglomerados do concelho (Figura 8 e Quadro 21). 

As carências diagnosticadas dizem respeito, essencialmente, à descentralização de equipamentos de apoio a idosos e de 

apoio à infância. 
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Figura 9 - Localização dos equipamentos de utilização coletiva no concelho de Montemor-o-Novo 
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Quadro 21 - Equipamento de Utilização Coletiva 

Aglomerados 
Admin. 
Publica 

Desporto Cultura 
Recreio 
e Lazer 

Saúde 
Solid. 
Social 

Educação 

Cabrela 1 2 1 2 2 1  

Casa Branca  1  2 1   

Ciborro 1 3 1 2 2 2 2 

Cortiçadas de Lavre  1 3 1 2 2 1 2 

Fazendas do Cortiço   1  1  1  

Ferro da Agulha  1  1    

Foros de Vale Figueira 1 3  2 2 3 2 

Lavre 1 2 1 1 1 3 2 

Montemor o Novo 9 20 17 12 7 13 10 

Santa Sofia     1    

Santiago do Escoural 1 2  3 2 2 2 

São Brissos   2     

São Cristóvão 1 2  2 1 1 2 

São Geraldo  2  1  1  

Silveiras 1 2  1 2 1 2 

Cobertura por infraestruturas de saneamento e abastecimento de água 

Tendo por base a informação disponibilizada pela Câmara Municipal, constata-se que ao longo dos anos foram sendo 

efetuados diversos investimentos nestas infraestruturas, contribuindo para o reforço efetivo do seu grau de cobertura e, 

consequentemente, para o aumento significativo da população residente com acesso ao Sistema, sintetizando-se a situação 

de referência atual no quadro seguinte. 

Quadro 22 - População residente abrangida pelos sistemas de abastecimento de água (%)9 

Freguesias População abrangida (%) 

Cabrela 87,5 

Ciborro 94,1 

U F de Cortiçadas de Lavre e Lavre 72,1 

Foros de Vale de Figueira  93,7 

U F de Nossa Senhora do Bispo, Nossa Senhora da Vila e Silveiras 84,8 

Santiago do Escoural 94,4 

São Cristóvão 66,7 

Fonte: Câmara Municipal de Montemor-o-Novo - Divisão de Apoio Operacional, Obras, Águas e Saneamento (2016) 

Em resultado dos investimentos na rede de saneamento, de que se destaca a construção das ETAR’s de Casa Branca, 

Fazendas do Cortiço, São Cristóvão e Silveiras, todas executadas entre 2006 e 2011, resultou o reforço do grau de cobertura 

                                                           
9 O levantamento e tratamento da informação fornecida foram desenvolvidos em momento anterior à reorganização administrativa do concelho, razão pela 
qual não foi neste contexto considerada a agregação das freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre, assim como a agregação das freguesias de Nossa 
Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras. 
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dos Sistemas de Águas Residuais (SAR) do concelho, e consequentemente, o aumento da população residente com acesso, 

sintetizando-se a situação de referência atual no quadro que se apresenta. 

Quadro 23 - População residente com acesso aos Sistemas Águas Residuais (%) 

Freguesias 
População abrangida (%) 

Drenagem Tratamento 

Cabrela 85,8 85,8 

Ciborro 92,7 0,0 

UF de Cortiçadas de Lavre e Lavre 60,2 29,0 

Foros de Vale de Figueira  91,3 91,3 

UF de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras  83,3 69,1 

Santiago do Escoural 83,6 11,5 

São Cristóvão 64,8 64,8 

Concelho 81,1 62,5 

Fonte: Câmara Municipal de Montemor-o-Novo – DAOOAS Divisão de Apoio Operacional, Obras, Águas e Saneamento (2016) 

Verifica-se que cerca de 81,1% da população do concelho tem acesso às redes de drenagem de águas residuais, sendo que 

o grau de cobertura do tratamento das mesmas é manifestamente inferior, abrangendo 62,5% da população residente. 

Acrescem a este número os habitantes de Vale das Custas (53), Courela da Freixeirinha (25) e Foros da Adua (31), num total 

de 109 residentes, que embora estejam servidos pela rede pública de abastecimento de água, não têm acesso ao sistema de 

drenagem de águas residuais. 

Importa também referir que à exceção de Ciborro e Santiago do Escoural, todos os restantes aglomerados do concelho em 

que a população residente não tem acesso ao tratamento das águas residuais, são aglomerados de pequena ou de muito 

reduzida dimensão. 

Ao nível do acesso da população residente ao tratamento de águas residuais, identificam-se assim algumas debilidades, 

embora seja expetável que num horizonte de curto / médio prazo, os acordos celebrados no âmbito do SPPIAA – Sistema 

Público de Parceria Integrado de Águas do Alentejo, venham permitir suprimi-las. A parceria prevê a transferência dos 

Sistemas de Águas Residuais em “alta” de Montemor-o-Novo, Ciborro, Lavre e Santiago do Escoural, e nesse contexto, já 

está a decorrer a construção da ETAR de Montemor-o-Novo e a ETAR de Lavre encontra-se em fase de pré-arranque. 

5.2.1.3. MOBILIDADE E 
ACESSIBILIDADES 

 

Tempo de deslocação e distâncias entre localidades  

Em Montemor-o-Novo verifica-se que uma significativa maioria dos trajetos entre os locais de residência e os locais de trabalho 

ou estudo são de curta duração, sendo de referir que dos 9175 residentes que trabalham ou estudam no concelho ou fora 

dele, 64,5 % realiza uma deslocação com a duração máxima de 15 minutos. 24 % do total de trajetos realizados entre os 

locais de residência e os locais de trabalho ou de estudo têm um tempo de duração compreendido entre 16 e 30 minutos. 

Assim, 88,5 % das deslocações dos residentes apresenta uma duração máxima de 30 minutos. 
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Esta constatação é particularmente notória para a população residente na área da União de Freguesias de Nossa Senhora 

da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, onde se encontra localizada a sede de concelho, constatando-se que 4532 dos 

6455 residentes (cerca de 70,2%) realizam trajetos com uma duração inferior a 15 minutos. 

As inferências supra estabelecidas poderão igualmente ser formuladas para a generalidade das freguesias do concelho, ainda 

que com expressões diferenciadas, sendo, no entanto, de assumir a prevalência dos trajetos de curta duração (até 15 minutos) 

e dos trajetos que apresentam um tempo de deslocação compreendido entre os 16 e os 30 minutos. 

Por outro fado, as ligações rodoviárias entre os principais aglomerados urbanos do concelho, bem como das respetivas 

distâncias e tempos de percurso, caraterizam-se por distâncias e tempos de percurso bastante diferenciados, o que estará 

diretamente relacionado com o facto de Montemor-o-Novo, com uma área de 1232,97 Km2, ser um dos concelhos com maior 

expressão territorial a nível nacional. 

Quadro 24 - Distâncias e tempos de percurso entre os principais aglomerados urbanos do concelho de Montemor-
o-Novo 

Principais aglomerados urbanos 
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Cabrela 
Dist. (km) 

- 
45 26,7 35,9 26,9 25,8 37,1 44,3 12,8 

Tempo (min) 44 31 41 29 26 38 43 15 

Ciborro 
Dist. (km) 45 

- 
24,8 24,1 14,5 19,9 34,2 41,3 32,3 

Tempo (min) 44 30 32 20 19 33 38 29 

Cortiçadas de Lavre 
Dist. (km) 26,7 24,8 

- 
19,1 10,1 31,2 44,5 51,6 25,4 

Tempo (min) 31 30 23 11 29 41 46 25 

Foros de Vale de Figueira 
Dist. (km) 35,9 24,1 19,1 

- 
9,6 15,2 28,4 35,6 26,5 

Tempo (min) 41 32 23 13 19 30 35 26 

Lavre 
Dist. (km) 29,9 14,5 10,1 9,6 

- 
21,7 35 42,1 25,6 

Tempo (min) 29 20 11 13 20 31 36 24 

Montemor-o-Novo 
Dist. (km) 25,8 19,9 31,2 15,2 21,7 

- 
15 22,1 13,1 

Tempo (min) 26 19 29 19 20 17 22 13 

Santiago do Escoural 
Dist. (km) 37,1 34,2 44,5 28,4 35 15 

- 
16,2 24,4 

Tempo (min) 38 33 41 30 31 17 22 23 

São Cristóvão 
Dist. (km) 44,3 41,3 51,6 35,6 42,1 22,1 16,2 

- 
31,6 

Tempo (min) 43 38 46 35 36 22 22 28 

Silveiras 
Dist. (km) 12,8 32,3 25,4 26,5 25,6 13,1 24,4 31,6 

- 
Tempo (min) 15 29 25 26 24 13 23 28 

Da análise efetuada destaca-se o aglomerado de São Cristóvão, que mais se distancia dos restantes aglomerados do 

concelho, sobretudo de Cortiçadas de Lavre, do qual dista 51,6 km a que corresponde um tempo de percurso de 46 minutos. 

Relativamente a Cabrela pode-se constatar que apesar da relativa proximidade física (cerca de 18 km em linha reta), a 

distância efetiva é de 44,3 km, dada a necessidade de passar pela sede de concelho, traduzindo-se num percurso com a 

duração de 43 minutos. 

Na generalidade, não se regista a necessidade de promover a criação de novas ligações, devendo apenas ser requalificadas 

as existentes. Verifica-se, no entanto, que a principal via de atravessamento da Cidade (Avenida Gago Coutinho) apresenta 

um elevado tráfego de veículos pesados de transporte de mercadorias estando prevista a execução de uma variante. 
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Está prevista a realização de intervenções consideradas prioritárias nas estradas municipais EM507 (Ligação entre Lavre e 

Ciborro), EM530 (Ligação entre Cortiçadas de Lavre e Pitamariça) e EM535 (Ligação entre São Cristóvão e Santiago do 

Escoural). 

Repartição modal 

O principal meio de transporte utilizado nas deslocações entre a residência e o local de trabalho é o automóvel ligeiro, 

correspondendo a 4654 trabalhadores (cerca de 70% do total), sendo que 511 trabalhadores utilizam este meio de transporte 

como passageiro, o que corresponde a cerca de 11%. Dada a extensão do concelho e a reduzida oferta de transporte público 

existente, não é de estranhar que o principal meio de transporte utilizado para as deslocações para o local de trabalho, seja 

o automóvel ligeiro particular. Esta tendência verifica-se ao nível de todas as freguesias ainda que com diferentes expressões. 

As deslocações a pé assumem igualmente uma forte representatividade, constituindo a principal forma de deslocação nos 

trajetos casa-trabalho de 1592 trabalhadores, correspondendo em termos relativos, a cerca de 23,9 % do total de 

trabalhadores residentes no Concelho. 

O recurso à utilização de transportes coletivos, embora ocorra, tem uma expressão pouco significativa, já que apenas 275 

trabalhadores recorrem a este tipo de transporte, correspondendo a cerca de 4% do total de trabalhadores residentes no 

concelho de Montemor-o-Novo. 

A utilização de outros meios de transporte, designadamente o motociclo e a bicicleta, tem uma expressão muito reduzida, 

ocorrendo sobretudo na sede de concelho. 

Relativamente à população estudante residente no concelho, verifica-se que 29% se desloca para o local de estudo a pé, 

21% utiliza os transportes coletivos e 49% desloca-se em automóvel ligeiro, 155 estudantes como condutor e 1077 como 

passageiro, denotando uma manifesta dependência de terceiros. 

O transporte público de passageiros no concelho de Montemor-o-Novo é assegurado pela empresa Rodoviária do Alentejo, 

que garante as ligações intraconcelhias e intrarregionais, através de 12 carreiras regulares. 

A análise da informação disponibilizada permite constatar que se encontram asseguradas as ligações entre a sede de 

concelho e alguns dos principais aglomerados urbanos concelhios, nomeadamente as sedes das freguesias, bem como as 

ligações a alguns dos concelhos vizinhos, com maior ou menor proximidade a Montemor-o-Novo. 

É de referir que são estas carreiras regulares da Rodoviária do Alentejo que, conjuntamente com as juntas de freguesia e a 

Câmara Municipal asseguram o transporte escolar, sendo que a frequência diária do número de ligações é superior nos 

períodos escolares. 

Ainda assim, apesar do concelho estar já servido por uma rede de transportes públicos de passageiros, o nível de serviço 

disponibilizado poderá ser considerado algo reduzido, justificando-se assim a significativa dependência do transporte 

individual, sobretudo nas deslocações intraconcelhias. 
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5.2.2.  ANÁLISE DE TENDÊNCIAS  
 

O quadro seguinte apresenta um resumo da tendência de evolução de cada indicador, na ausência de implementação da 

proposta de revisão do PDM. 

Quadro 25 - Tendências de evolução na ausência de implementação da proposta de revisão do PDM de Montemor-
o-Novo - Ordenamento e Qualificação do Território 

Critérios Indicadores Tendência 

Uso do solo e 
qualificação urbana 

Ocupação e uso do solo. 

Perímetros e densidade populacional urbana. 

Estado de conservação dos edifícios. 

Manutenção da situação atual 

Coesão Territorial 

População residente por freguesia. Decréscimo da população 

Equipamentos por freguesia. Manutenção da situação atual 

Cobertura por infraestrutura de saneamento e 
abastecimento de água 

Aumento da cobertura 

Mobilidade e 
Acessibilidades 

Distância e tempo de deslocação entre 
localidades 

Repartição modal 

Manutenção da situação atual 

 

5.2.3.  EFEITOS ESPERADOS DA 
PROPOSTA DE REVISÃO DO PDM 
DE MONTEMOR-O-NOVO 

 

Os efeitos esperados da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo encontram-se sistematizados no quadro seguinte. 

Quadro 26 - Efeitos no FCD 2 - Ordenamento e Qualificação do Território 

Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

Uso do solo e 
qualificação 
urbana 

Ocupação e uso 
do solo. 

O modelo de organização territorial definido na proposta de revisão do PDM de Montemor-o-
Novo, decorrente do diagnóstico desenvolvido e da subsequente articulação com os cenários e 
visão estratégica estabelecidos, permite estruturar e consolidar quer o solo rural, quer o solo 
urbano, promovendo a utilização racional do território enquanto recurso, tendo em consideração 
as suas características físicas, a sua aptidão e vocação preferenciais.  

Este modelo tem tradução gráfica na Planta de Ordenamento (ver Vol. I - I.2.1 - Planta de 
Ordenamento), estando as regras de ocupação que se encontram subjacentes à sua 
concretização definidas no regulamento do plano, assentando na distinção fundamental entre o 
solo rústico e o solo urbano. 
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Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

Promove um desenvolvimento urbano mais compacto e policêntrico e de um desenvolvimento 
integrado dos territórios de baixa densidade.  

Perímetros e 
densidade 
populacional 
urbana 

A revisão do PDMMN procede à hierarquização dos aglomerados urbanos, propondo um sistema 
urbano municipal que assenta na manutenção e reforço da importância da sede de concelho, 
bem como na valorização da importância e estrutura dos centros de segundo nível, para que 
estes possam funcionar como uma alternativa à sede do concelho, na obtenção de determinados 
bens e serviços. Procura ainda estabelecer algum grau de nucleação dos sistemas urbanos de 
nível inferior.  

O Plano apresenta ainda, em consonância com esta hierarquização, uma redefinição dos 
perímetros urbanos, com o objetivo de contribuir para uma maior coerência urbana dos 
aglomerados e evitar a fragmentação do solo urbano e, em complemento, minimizar os custos de 
infraestruturação e da sua gestão futura. 

Em termos globais, verifica-se que os perímetros urbanos propostos pelo Plano resultam num 
decréscimo de 10%, relativamente ao PDM em vigor, sendo que no aglomerado de Montemor-o-
Novo essa redução é de 19%. O Plano favorece, assim, a colmatação de espaços intersticiais e 
clarifica a utilização do solo, identificando espaços a densificar e promovendo a sua 
infraestruturação. 

Verifica-se, assim, a consolidação dos perímetros urbanos e uma aposta na contenção da 
expansão urbana. 

O Plano preconiza também a regeneração dos núcleos antigos, a localização de equipamentos 
e serviços, a mistura de usos procurando um maior aproveitamento do solo urbano, aumento da 
densidade habitacional e contenção da expansão urbana. 

Globalmente, verifica-se o reforço da centralidade dos principais aglomerados, a colmatação de 
alguns interstícios urbanos e a redução da área urbana programada, o que tenderá a aumentar 
a densidade habitacional, enquadrando-se o Plano nos princípios da ocupação urbana 
sustentável. 

Estado de 
conservação 
dos edifícios. 

A revisão do PDMMN preconiza medidas tendo em vista a promoção da ocupação multifuncional 
dos espaços urbanos, em particular daqueles com elevado valor patrimonial, sustentando uma 
conciliação entre a função habitacional e funções complementares de comércio e serviços, assim 
como da requalificação / reabilitação de espaços públicos capazes de contribuir para o reforço da 
vivência urbana. 

Ao nível da sua implementação, a revisão do PDMMN, propõe diversas ações tendo em vista 
promover a conservação, salvaguarda e reabilitação do vasto património edificado concelhio: a 
delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) e estruturar as respetivas estratégias de 
reabilitação, nos núcleos de génese mais antiga dos aglomerados, em particular nos “Núcleos 
Urbanos de Interesse Cultural”, como forma de promover e potenciar a recuperação do parque 
edificado e a dinamização e revitalização urbanas;  dar continuidade às medidas já 
implementadas e em curso, com vista à requalificação / reabilitação de espaços exteriores 
públicos capazes de contribuir para o reforço da vivência urbana. 

Coesão 
Territorial 

População 
residente por 
freguesia. 

Através da qualificação dos espaços habitacionais, reforço da vivência urbana e promoção das 
atividades económicas, o Plano terá efeitos positivos na fixação da população, podendo contribuir 
para atenuar a tendência regressiva e, assim, efetivar a densificação do povoamento e 
rentabilizar infraestruturas nas principais áreas urbanas. 

A concretização do modelo de ordenamento e estratégico da revisão do PDM de Montemor-o-
Novo irá aumentar o nível de qualidade de vida, o que suscitará a oportunidade de aumentar a 
população residente concelhia, bem como atrair população mais jovem. 
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Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

Equipamentos 
por freguesia. 

Na análise desenvolvida, não foram identificadas carências significativas em matéria de 
equipamentos de utilização coletiva, sendo, no entanto, de ressalvar que a supressão das 
carências pontuais diagnosticadas poderá ser um contributo significativo para a atração e fixação 
de novos residentes. 

As propostas nesta matéria reforçam a necessidade de considerar as complementaridades e 
sinergias entre as diversas tipologias de equipamentos existentes, promovendo a acessibilidade 
e o relacionamento formal e funcional com a realidade urbana envolvente.  

No âmbito da implementação da revisão do PDMMN são propostas as seguintes ações: 

1. Descentralizar a localização de equipamentos (sobretudo valências de apoio a idosos) para 
algumas áreas com menor oferta; 

2. Conformar a instalação de novos equipamentos com a localização de equipamentos já 
existentes, no sentido de promover a criação de complementaridades e sinergias; 

3. Apostar na requalificação dos equipamentos existentes e na reconversão de equipamentos 
devolutos em instalações destinadas a associações e coletividades ou em áreas de recreio e 
lazer;  

4. Promover a requalificação dos equipamentos de utilização coletiva como forma de reforçar a 
vivência urbana; 

5. Reforçar a mobilidade e condições de acesso da população aos equipamentos de utilização 
coletiva existentes, sobretudo às tipologias apenas presentes na sede de concelho; 

Contribui para o incremento no território de equipamentos coletivos e serviços públicos, 
garantindo uma maior equidade no acesso a equipamentos e serviços fundamentais para a 
coesão e desenvolvimento social 

Cobertura por 
infraestrutura de 
saneamento e 
abastecimento 
de água 

Considerando os níveis de serviço das infraestruturas existentes identificadas nos estudos de 
caracterização e diagnóstico e respetivas peças desenhadas. (ver Vol. II.2.9. Infraestruturas), no 
âmbito da implementação da revisão do PDMMN são propostas as seguintes intervenções:  

1. Promover a adoção de soluções alternativas de abastecimento de água para edificações 
dispersas;  

3. Execução das obras já previstas ao nível do sistema de abastecimento de água em baixa, 
nomeadamente de expansão da rede nos Baldios e a renovação das redes no Ciborro e em 
Cabrela; 

4. Reforçar o grau de cobertura da rede separativa de drenagem de águas residuais; 

5. Adotar e implementar soluções individuais de tratamento de águas residuais apropriadas para 
as habitações dispersas em espaço rural; 

Deste modo, prevê-se o aumento da cobertura das redes de infraestruturas, fator relevante na 
promoção da qualidade de vida. 

Mobilidade e 
Acessibilidades 

Distância e 
tempo de 
deslocação 
entre 
localidades 

Em matéria de rede rodoviária, verifica-se que o concelho possui um nível de acessibilidade 
satisfatório, constatando-se, no entanto, que a mesma está essencialmente estruturada em torno 
da sede de concelho 

A revisão do PDMMN, além da hierarquização da rede rodoviária, propõe a criação de um espaço-
canal de reserva associado ao traçado da variante às ER2 e EN4, que integram a rede viária 
proposta. 

No âmbito da execução da proposta de revisão do PDMMN, são propostas as seguintes ações: 

1. Execução da Variante à cidade de Montemor-o-Novo, possibilitando o desvio do tráfego de 
pesados de transporte de mercadorias da principal artéria da cidade (Av. Gago Coutinho), com o 
consequente reforço das condições de segurança e fluidez do tráfego local; 

2. Promover a realização de obras de beneficiação da rede viária concelhia, privilegiando as 
estradas desclassificadas sob jurisdição municipal, bem como as estradas e caminhos municipais 
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Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

que poderão sustentar a acessibilidade às áreas potenciadoras do desenvolvimento económico 
do concelho; 

3. Reforço das condições de segurança da circulação nos aglomerados urbanos atravessados 
pelas principais vias que integram a rede rodoviária municipal; 

4. Promover a elaboração e subsequente implementação de Plano de Acessibilidade e 
Mobilidade e de Planos de Sinalização e Trânsito nos aglomerados de maior expressão do 
sistema urbano concelhio; 

5. Promover a realização de um estudo de viabilidade económica e/ou funcional para o embrião 
de um serviço de transporte público urbano. 

6. Promover a adoção de soluções de transporte flexível (ou transporte a pedido) à escala 
concelhia, designadamente através de protocolos de colaboração, no sentido de minimizar as 
limitações decorrentes da oferta de transportes públicos e reforçar as acessibilidades em zonas 
dispersas e isoladas. 

Deste modo, com estas melhorias, são esperados alguns ganhos nos tempos de deslocação 
entre as localidades concelhias. 

Repartição 
modal 

A criação de espaços de atividades económicas e a potencial criação de postos de trabalho no 
concelho poderá induzir à redução da necessidade de efetuar viagens para concelhos vizinhos, 
reduzindo a utilização do transporte individual. 

O Plano preconiza também a regeneração dos núcleos antigos, a localização de equipamentos 
e serviços, a mistura de usos reduzindo tendencialmente as necessidades de efetuar viagens, 
bem como a sua duração, incentivando as deslocações pedonais e uma maior utilização do 
transporte coletivo 

Ao potenciar a mistura de usos nos espaços habitacionais (através da regeneração e qualificação 
dos principais núcleos urbanos, mas também da definição de centralidades e a qualificação 
funcional nas áreas urbanas de baixa densidade), o Plano reduz tendencialmente a necessidade 
de os residentes efetuarem viagens, bem como a sua duração. 

Por outro lado, estão ainda previstos investimentos na mobilidade ciclável e pedonal que também 
tenderão a reduzir a utilização do automóvel. 

 

5.2.4.  DIRETRIZES PARA 
SEGUIMENTO 

 

 Estabelecer um correto ordenamento, utilização e gestão do território do município criando espaços urbanos e 

urbanizáveis devidamente estruturados e infraestruturados, que reflitam um equilíbrio e o respeito pelo sistema 

biofísico. 

 Definir orientações para um adequado ordenamento agrícola e florestal do território, bem como de salvaguarda e 

valorização da paisagem, das áreas classificadas e de outras áreas ou corredores ecológicos relevantes. 

 Garantir e incentivar a afirmação de uma imagem urbana agradável e atrativa onde a qualidade dos espaços 

públicos, a linguagem arquitetónica e as caraterísticas tipomorfológicas do edificado, o acesso aos principais 

equipamentos de utilização coletiva e acesso a todas as infraestruturas, constituam elementos marcantes da 

qualidade do espaço. 
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 Aumentar a reabilitação/reconversão das edificações existentes face a nova construção, designadamente para fins 

habitacionais, turísticos, de equipamentos e de serviços.  

 Promover a consolidação e otimização das áreas urbanas infraestruturadas. 

 Assegurar a execução, qualificação e tratamento das áreas verdes e dos espaços públicos. 

 Controlar a edificabilidade no Solo Rural e a instalação de funções que possam revelar incompatibilidades com a 

promoção e valorização do espaço agrícola. 

 Criar condições que promovam a fixação da população jovem no concelho. 

 Garantir boas condições de acessibilidade para todos em todos os edifícios que instalem serviços direcionados para 

o público. 

 Assegurar uma maior equidade no acesso equipamentos de apoio social, nomeadamente no que se refere ao apoio 

à infância e à 3.ª idade. 

 Criação de condições que favoreçam a implementação de uma rede de percursos pedonais e clicáveis atrativa para 

a população no acesso as diferentes funções urbanas. 

 Promover a reorganização e/ou criação de redes de transporte público coletivo de baixa intensidade ou a pedido, 

valorizando a intermodalidade, que assegurem a coordenação de horários entre os serviços rodoviários e os modos 

de transporte suaves e menos poluentes (ferroviário, pedonal e ciclovia). 

Criar incentivos locais para a adoção de padrões de mobilidade sustentável no concelho, e sensibilizar os operadores de 

transporte público, e a população em geral, para essa atuação. 

5.3. FCD3 – DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E SOCIAL 

 

 

5.3.1.  SITUAÇÃO EXISTENTE  
 

 

5.3.1.1. DESENVOLVIMENTO 
HUMANO E DINÂMICA 
ECONÓMICA  

 

Nível de ensino e qualificação da população 

O nível de ensino que assume maior expressão no concelho é o Ensino Básico, com o qual se encontra qualificada cerca de 

58% da população residente com 15 e mais anos de acordo com os Censos de 2011. 
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Secundário
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Superior

 

Figura 10 - População residente com 15 e mais anos por nível de escolaridade completo mais elevado no Concelho 
de Montemor-o-Novo (2011) 

No entanto se desagregarmos a informação relativa ao ensino básico, constata-se que 31% da população com 15 ou mais 

anos apenas completou o 1º Ciclo do Ensino Básico, 11% o 2º Ciclo e 16% completou o Ensino Básico completo. 

Se atendermos ao facto de que 18,9% da população com 15 ou mais anos não tem qualquer nível de escolaridade, e que 

30,8% da população tem apenas o 1º Ciclo do Ensino Básico completo, então, estamos perante um concelho com um nível 

de escolaridade baixo e inferior ao da região onde se insere. 

Quadro 27 - População residente com 15 e mais anos por nível de escolaridade completo mais elevado (2011) (%) 

Unidades Territoriais 
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Portugal 10,4 27,2 12,8 19,1 15,7 1 13,8 

Alentejo 15,5 28,3 12 18,5 14,8 0,8 10,2 

Alentejo Central 15,1 27,7 11,9 17,6 15,5 0,8 11,3 

Montemor-o-Novo 18,9 30,8 11,1 16,1 13,6 0,8 8,8 

Fonte: www.pordata.pt 

Relativamente aos grupos de profissões, tendo por base a Classificação Nacional das Profissões, verificou-se entre 2001 e 

2011 uma diminuição da população empregada, em termos percentuais, nos grupos referentes a "Pessoal administrativo" (de 

8,79% para 7,25%), "Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta" (de 8,63% para 7,03%), 

"Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem" (de 9,24% para 7,8%) e nos "Trabalhadores não 

qualificados" (de 22,66% para 18,61%), resultando no seu conjunto em menos 1348 pessoas empregadas. 

Regista-se ainda uma perda em termos absolutos do número de "trabalhadores qualificados da indústria, construção e 

artífices" embora em termos percentuais se tenha registado um aumento da sua representatividade visto que o total da 

população empregada em 2011 é inferior ao registado em 2001, facto que estará provavelmente relacionado com o início da 

crise do setor da construção. 
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Quadro 28 - População empregada por grupo de profissão no concelho de Montemor-o-Novo 

Grupos de profissões 
2001 2011 

Total  % Total  % 

0 - Profissões das Forças Armadas 35 0,45 55 0,76 

1 - Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos 445 5,74 434 6,00 

2 - Especialistas das atividades intelectuais e científicas 436 5,63 761 10,52 

3 - Técnicos e profissões de nível intermédio 515 6,64 637 8,81 

4 - Pessoal administrativo 681 8,79 524 7,25 

5 - Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores 1136 14,66 1508 20,85 

6 - Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta 669 8,63 508 7,03 

7 - Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices 1362 8,63 894 12,36 

8 - Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem 716 9,24 564 7,80 

9 - Trabalhadores não qualificados 1756 22,66 1346 18,61 

Total 7751 100,00 7231 100,00 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Esta perda foi, no entanto, atenuada pelo aumento da população empregada nos grupos de profissões relativos a 

"Especialistas das atividades intelectuais e científicas" (de 5,63% para10,52%), "Técnicos e profissões de nível intermédio" 

(de 6,64% para 8,81%) e "Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores" (de 14,66% para 

20,85%), empregando no seu conjunto mais 819 pessoas relativamente a 2001. 

Taxa de Desemprego. 

A análise da evolução da população desempregada e da taxa de desemprego por sexos, tendo por base a informação 

estatística referente aos Censos de 2001 e de 2011 permite constatar que apesar de se observar uma diminuição da 

população ativa no concelho de Montemor-o-Novo, a população desempregada registou um aumento ao longo deste período 

intercensitário, traduzindo-se num aumento de 129 desempregados. 

Quadro 29 - População ativa, desempregada e taxa de desemprego por sexos (2001-2011) 

Unidade territorial 

População ativa 
total 

População 
desempregada 

Taxa de desemprego (%) 

2001 2011 

2001 2011 2001 2011 HM H M HM H M 

Alentejo 352 949 342654 29782 43963 8,40 5,30 12,50 12,83 11,92 13,86 

Alentejo Central 80752 76567 5029 8571 6,20 3,70 9,30 11,19 10,41 12,05 

Montemor-o-Novo 8275 7884 524 653 6,30 3,30 10,50 8,28 7,38 9,33 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Tendo presente a informação estatística disponibilizada, torna-se desta forma possível concluir que as taxas de desemprego 

globais que se observam para as diferentes unidades territoriais em análise registaram um aumento ao longo do período 

intercensitário em análise. 

Será neste contexto de observar a particular expressão da taxa de desemprego que se verificava ao nível da região do 

Alentejo, que assumia no último ano censitário em análise um registo da ordem dos 12,83%, superior ao observado para a 
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sub-região do Alentejo Central (11,19%) e manifestamente superior ao registo da taxa de desemprego de 8,28% que se 

verificava neste ano para o concelho de Montemor-o-Novo. 

População ativa por atividades Económicas. 

De acordo com os dados dos últimos censos, em 2011, 14% da população empregada no concelho de Montemor-o-Novo 

estava afeta ao setor primário, 20% ao setor secundário e 66% associada a atividades pertencentes ao setor terciário. 

14%

20%

66%

Setor Primário

Setor Secundário

Setor Terciário

 

Figura 11- População empregada por setor de atividade 

Fonte: INE, Censos 2011 

A população empregada ao nível do setor primário no concelho diminuiu de forma acentuada, refletindo assim a crescente 

perda de importância deste setor em termos de emprego gerado, o que se traduziu numa variação negativa de 56,5% 

relativamente a 1991. Situação idêntica se verifica para o Alentejo Central (-56,7%) e com uma expressão menos acentuada 

no Alentejo (-39,7%). 

Quadro 30 - Evolução da população empregada por setor de atividade (1991-2011) 

Unidade territorial 
Setor Primário Setor Secundário Setor Terciário 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 

Alentejo 46574 38700 28062 51988 90294 65576 101922 194173 205053 

Alentejo Central 14910 9104 6451 19249 21128 14441 34729 45491 47104 

Montemor-o-Novo 2323 1321 1010 1575 1949 1481 3243 4481 4740 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 (www.ine.pt) 

Embora a tendência indicie uma diminuição da população empregada no setor primário em todas as unidades territoriais em 

análise, o que se deverá sobretudo a uma forte terciarização do emprego, o concelho de Montemor-o-Novo continua a ser a 

unidade territorial que apresenta, uma maior proporção de empregados ligado a atividade do setor primário. 

Empresas por sector de atividade. 

Em 2013 encontravam-se sedeadas no concelho de Montemor-o-Novo um total de 1936 empresas, correspondendo a cerca 

de 10,6% das empresas sedeadas na sub-região do Alentejo Central e a cerca de 2,5% na região do Alentejo. 
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O número de empresas sedeadas no concelho e nas restantes unidades territoriais registou uma ligeira diminuição entre os 

anos de 2010 e 2013, facto que poderá justificar-se pela crise económica dos últimos anos, não só no concelho, mas em todo 

o território nacional. 

Quadro 31 - Empresas não financeiras sedeadas no concelho, na sub-região e na região, segundo a CAE-Rev.3  

Unidade territorial 
N.º de empresas 

2010 2013 Var. (%) 

Alentejo 81453 76494 -6,09 

Alentejo Central 19523 18224 -6,65 

Montemor-o-Novo 2084 1936 -7,10 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo - 2011, 2014.  

O número de empresas sedeadas no concelho diminuiu em cerca de 7,1%, traduzindo-se esta variação, numa perda de 148 

empresas. A realidade ao nível do concelho não difere do observado ao nível da sub-região do Alentejo Central e da região 

do Alentejo, onde a diminuição do número de empresas viria a refletir uma perda de cerca de 6,7% e 6,1%, respetivamente. 

Quadro 32 - Empresas sedeadas no concelho, na sub-região e na região por atividade económica, segundo a CAE - 
Rev. 3 (2013) 10 

Atividades económicas / secção 
Concelho Alentejo Central Alentejo Concelho 

N.º de  
empresas 

% N.º de  
empresas 

% N.º de  
empresas 

% 

A - Agricultura, produção animal, caça, 
floresta e pesca 

427 22,06 3635 19,95 16870 22,05 

B - Indústrias Extrativas  1 0,05 56 0,31 189 0,25 

C - Indústrias transformadoras 80 4,13 1014 5,56 3935 5,14 

D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e 
fria e ar frio 

1 0,05 8 0,04 40 0,05 

E - Captação, tratamento e distribuição de 
água, saneamento, gestão de resíduos e 
despoluição  

1 0,05 23 0,13 98 0,13 

F - Construção  145 7,49 1145 6,28 4703 6,15 

G - Comércio por grosso e a retalho, 
reparação de automóveis e motociclos 

367 18,96 3577 19,63 15729 20,56 

H - Transportes e armazenagem 37 1,91 298 1,64 1425 1,86 

I - Alojamento, restauração e similares 167 8,63 1653 9,07 6858 8,97 

J - Atividades de informação e comunicação 10 0,52 152 0,83 542 0,71 

L - Atividades imobiliárias 23 1,19 271 1,49 1078 1,41 

M - Atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares  

132 6,82 1357 7,45 5302 6,93 

N - Atividades administrativas e dos serviços 
de apoio 

230 11,88 1877 10,30 7187 9,40 

P – Educação 57 2,94 890 4,88 3613 4,72 

Q - Atividades de saúde humana e apoio 
social 

93 4,80 1076 5,90 3965 5,18 

R - Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportivas e recreativas 

51 2,63 396 2,17 1491 1,95 

S - Outras atividades e serviços 114 5,89 796 4,37 3469 4,53 

Total 1936 100,00 18224 100,00 76494 100,00 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo - 2014 (edição 2015) 

 

                                                           
10 A informação disponibilizada no âmbito do Anuário Estatístico não inclui a informação relativa às empresas classificadas nas secções K (Atividades 
financeiras e de seguros), O (Administração pública e defesa, segurança social obrigatória), T (Atividades das famílias empregadoras de pessoal 
doméstico e atividades de produção das famílias para uso próprio) e U (Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais). 
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Volume de vendas por atividades económicas. 

O volume de negócios das empresas na ordem dos 154,9 milhares de euros está aquém da média da região Alentejo (186,4) 

mas é superior ao volume de negócios por empresa no Alentejo Central (135 milhares de euros). 

As 4 maiores empresas do concelho de Montemor-o-Novo detêm cerca de 28,2% do total do volume de negócios gerado pela 

estrutura empresarial do concelho, valor significativamente mais elevado do que as outras unidades territoriais. A 

concentração do valor acrescentado bruto (VAB) associado às 4 maiores empresas do concelho foi em 2013 de 20,5% do 

VAB total gerado.  

As empresas do concelho que geram um maior volume de negócios estão diretamente associadas às atividades de comércio 

por grosso e a retalho, reparação de automóveis e motociclos, cifrando-se em 2013, em 134 milhões de euros, o que 

corresponde a cerca de 44,7% do volume total de negócios concelhio. 

Assume igualmente importância o volume de negócios gerado pelas empresas associadas à agricultura, produção animal, 

caça, floresta e pesca, que no mesmo ano, atingiu um valor de 71,6 milhões de euros, e as empresas da indústria 

transformadora que geraram 40 milhões de euros, correspondendo estes montantes a cerca de 23,9% e 13,5% 

respetivamente do total do volume de negócios gerado pelas empresas sedeadas no concelho. 

Quadro 33 - Volume de negócios das empresas sedeadas no concelho total e por setor de atividade económica, 
segundo a CAE - Rev. 3 (2013) 11 12 

Atividades económicas / secção Alentejo 
Alentejo 
Central 

Concelho 

A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 1554486 271983 71635 

B - Indústrias Extrativas 520712 22856 o 

C - Indústrias transformadoras 4397250 o 40382 

D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 154356 18057 o 

E - Captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos e despoluição 208093 21395 o 

F - Construção  480988 91986 11194 

G - Comércio por grosso e a retalho, reparação de automóveis e motociclos 5064678 870352 134038 

H - Transportes e armazenagem 564383 63021 6050 

I - Alojamento, restauração e similares 369022 89676 5425 

J - Atividades de informação e comunicação 87913 o 388 

L - Atividades imobiliárias 83363 13930 757 

M - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 198464 44185 4020 

N - Atividades administrativas e dos serviços de apoio 242351 30671 5624 

P – Educação 35699 7085 821 

Q - Atividades de saúde humana e apoio social 170077 59340 4192 

R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 41040 11306 1098 

S - Outras atividades e serviços 84344 29843 14141 

Total 14257692 2460801 299794 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo - 2014 (edição 2015) 

Nota: o – confidencial 

 

 

                                                           
11 A informação disponibilizada Estatístico não inclui a informação relativa às empresas classificadas nas secções K (Atividades financeiras e de seguros), 
O (Administração pública e defesa, segurança social obrigatória), T (Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de produção 
das famílias para uso próprio) e U (Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais). 
12 Valores em milhares de euros. 
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5.3.1.2. VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO 
RURAL  

 

Área e SAU das Explorações agrícolas 

Tendo em consideração a informação disponibilizada ao nível das freguesias do concelho de Montemor-o-Novo (1999-2009), 

torna-se possível concluir que o número de explorações aumentou em praticamente todas as freguesias, exceto nas 

freguesias associadas à cidade. O crescimento observado ao longo do período em análise foi particularmente notório nas 

freguesias de Cortiçadas de Lavre (51,6%), Cabrela 51%) e Silveiras (44%).  

Quadro 34 - Explorações e superfície agrícola utilizada (SAU) nas freguesias do concelho de Montemor-o-Novo 
(1999-2009) 

Freguesias 
SAU (variação. 1999-2009) 

Área média por 
exploração (ha) 

N.º de 
explorações  

Área (ha) 1999 2009 

Cabrela 51,0 43,1 226,6 214,87 

Lavre  1,6 12,6 136,7 151,60 

Nossa Senhora do Bispo -13,0 -15,0 73,8 72,21 

Nossa Senhora da Vila -4,0 14,3 61,0 72,63 

Santiago do Escoural  5,1 27,8 129,2 157,06 

São Cristóvão  13,2 -0,5 180,5 158,57 

Ciborro 30,8 9,3 324,5 271,29 

Cortiçadas de Lavre 51,6 51,0 207,7 206,85 

Foros de Vale de Figueira 26,3 32,4 88,1 92,35 

Silveiras 44,0 30,0 131,6 118,79 

Concelho de Montemor-o-Novo 7,6 17,7 112,4 122,95 

Fonte: INE, Recenseamento agrícola (séries históricas) / Atualização da Carta Estratégica do Concelho de Montemor-o-Novo - Relatório de Progresso 

Relativamente às áreas médias das explorações verifica-se que, em 2009, as freguesias de Ciborro Cabrela e Cortiçadas de 

Lavre eram as freguesias que registavam a área média das explorações mais elevada, 271,29 ha, 214,87 ha e 206,85 ha 

respetivamente. 

Explorações pecuárias e número de animais. 

No domínio da pecuária verifica-se que entre 1999 e 2009 ocorreu um decréscimo do número de explorações em cerca de 

30%, constatando-se que apenas as explorações de bovinos e de caprinos aumentaram ligeiramente neste período. 

As explorações presentes em maior número no concelho de Montemor-o-Novo encontram-se associadas à produção de gado 

ovino, sendo a este nível de registar, apesar do decréscimo do número de explorações verificado (-17,4%), a existência, em 

2009, de 355 explorações dedicadas à produção desta espécie animal. 
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Quadro 35 - Efetivos animais da exploração agrícola e explorações agrícolas com efetivo animal no concelho de 
Montemor-o-Novo 

Espécie animal 1999 2009 Var. (%) 

Bovinos  Efetivos 31989 43133 34,8 

Explorações 240 250 4,2 

Suínos Efetivos 81943 85396 4,2 

Explorações 152 52 -65,8 

Ovinos Efetivos 77663 58357 -24,9 

Explorações 430 355 -17,4 

Caprinos Efetivos 1061 990 -6,7 

Explorações 34 45 32,4 

Equídeos  Efetivos 433 571 31,9 

Explorações 111 69 -37,8 

Aves Efetivos 195677 14600 -92,5 

Explorações 418 252 -39,7 

Coelhos Efetivos 652 76 -88,3 

Explorações 85 13 -84,7 

Colmeias e cortiços povoados Efetivos 728 255 -65,0 

Explorações 30 8 -73,3 

Fonte: INE, Recenseamento agrícola (séries históricas) / Atualização da Carta Estratégica do Concelho de Montemor-o-Novo - Relatório  

As empresas de suinicultura intensiva têm uma capacidade instalada de aproximadamente 17600 CN, algumas das quais 

com efetivos acima de 1400 CN em várias unidades de produção; entre essas empresas, salientam-se a Suinimor, a Raporal, 

a Intergados e a Goldenpig.  

Área beneficiada por aproveitamentos hidroagrícolas. 

Atualmente, existem no concelho de Montemor-o-Novo dois aproveitamentos hidroagrícolas: o aproveitamento hidroagrícola 

dos Minutos, considerada uma obra com elevado interesse para o desenvolvimento da região e o aproveitamento 

hidroagrícola da Freixeirinha de interesse local (Figura 12). 

O aproveitamento hidroagrícola dos Minutos (AH Minutos) surge associado à albufeira de águas públicas dos Minutos e 

constitui um elemento potenciador da agricultura de regadio no concelho. A área irrigada é de aproximadamente 1532 

hectares, distribuída por 2 blocos: o Bloco da Amoreira, com uma área de 1430 hectares onde predominam as grandes e 

médias explorações e o Bloco dos Foros do Cortiço, com uma área de 102 hectares, com características de minifúndio. 

Este aproveitamento beneficia atualmente 162 agricultores, sendo a gestão da responsabilidade da Associação de 

Beneficiários da Barragem dos Minutos, prevendo-se que a médio prazo a área beneficiada seja aumentada em cerca de 471 

hectares, o que poderá contribuir para ampliar o volume de produção agrícola. 

O Aproveitamento Hidroagrícola da Freixeirinha desenvolve-se nas margens da Ribeira da Freixeirinha e é constituído pela 

Barragem da Freixeirinha e outras infraestruturas hidráulicas que permitem a irrigação de uma área de 371 hectares. A origem 

da água é superficial, sendo o fornecimento às explorações agrícolas assegurado sobressão com aspersão através de pivot.  
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Figura 12 - Aproveitamentos hidroagrícolas 
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5.3.1.3. DINÂMICA TURÍSTICA  
 

Capacidade dos alojamentos turísticos. 

De acordo com os dados do Registo Nacional dos Empreendimentos Turísticos (RNET) e da informação do serviço de turismo 

da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo13, existem atualmente no concelho 9 empreendimentos turísticos. A oferta 

disponibilizada neste conjunto de empreendimentos é pouco significativa quando enquadrada no contexto sub-regional e 

regional, uma vez que estes correspondem a 5,2% dos empreendimentos na sub-região e a apenas 1,34% dos existentes na 

região do Alentejo. 

Quadro 36 - Empreendimentos turísticos existentes - contexto sub-regional e regional 

Unidade Territorial ET existentes 
Capacidade de alojamento 

(camas/utentes) 

Alentejo 671 37506 

Alentejo Central 173 6379 

Alandroal 19 333 

Arraiolos 13 280 

Borba 8 112 

Estremoz 20 537 

Évora 35 3170 

Montemor-o-Novo 9 458 

Mora 11 169 

Mourão 6 136 

Portel 10 106 

Redondo 3 109 

Reguengos. de Monsaraz 21 549 

Vendas Novas 1 36 

Viana do Alentejo 10 122 

Vila Viçosa 7 262 

Fonte: https://sigtur.turismodeportugal.pt/; CMMN 

Ao nível do Alentejo Central, destaca-se o concelho de Évora onde se concentram cerca de 20% do total de empreendimentos 

turísticos (35 empreendimentos), o que resultará do facto da cidade ser considerada património mundial da UNESCO. Évora 

é o concelho que tem a maior oferta de alojamento turístico, com um total de 3170 camas, praticamente metade da capacidade 

de alojamento verificada ao nível da sub-região.  

O concelho de Montemor-o-Novo possui uma capacidade de alojamento de 458 camas o que corresponde a 7,2 % do total 

da capacidade de alojamento da sub-região do Alentejo Central.   

A concretização dos empreendimentos atualmente em implementação permitirá um reforço da capacidade de alojamento no 

concelho de194 camas. 

                                                           
13 Informação constante do Registo Nacional de Turismo (RNT) articulada com a Plataforma SIGTUR e Informação do Serviço de Turismo da Câmara 
Municipal de Montemor-o-Novo – janeiro 2020. 
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Adicionalmente, segundo a informação disponibilizada no Registo Nacional de Turismo (RNT) no concelho estão registados 

51 estabelecimentos de alojamento local com uma oferta total capaz de assegurar uma resposta à procura de 461 utentes.  

Dormidas por tipologia de alojamento 

De acordo com a informação disponibilizada nos Anuários Estatísticos da Região Alentejo, de 2013 a 2018, verifica-se que 

em 2018, o total de dormidas em estabelecimentos de alojamento turístico do concelho foi de 26920 dormidas, 

correspondendo a 1% do total de dormidas da região Alentejo e a 2,99% das dormidas da sub-região Alentejo Central.  

Mais uma vez o concelho de Évora se destaca, pois, o número de dormidas registado em 2018 correspondeu a 71,80% do 

total da sub-região e a 24,12% do total da região Alentejo.  

Pela informação disponibilizada, constata-se ainda que Montemor-o-Novo assistiu a um crescimento do número total de 

dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico, na ordem dos 44,89% relativamente ao ano de 2013. Esta variação 

resulta num crescimento inferior ao observado no mesmo período para o Continente (57,92%) e para Portugal (55,43%), 

sendo igualmente inferior à variação observada ao nível da região (88,89%) e da sub-região (91,04%), cujos registos de 

crescimento se deverão, em grande medida, ao forte crescimento do número de dormidas ocorrido no concelho de Évora.  

A análise desagregada da evolução do número total de dormidas no concelho por tipologia de alojamento turístico permite 

concluir que houve uma evolução positiva em estabelecimentos de turismo no espaço rural e de turismo de habitação, 

registando-se um crescimento do número de dormidas em 58,02%. O número de dormidas registadas nesta tipologia em 2018 

foi de 8901 dormidas (cerca de 33% do total), resultando em termos absolutos, num acréscimo de 3268 dormidas, 

relativamente ao ano de 2013. 

Não estão disponíveis para o concelho de Montemor-o-Novo dados sobre o número de dormidas em estabelecimentos de 

alojamento local e de hotelaria para o período compreendido entre 2013 e 2017, podendo, no entanto, inferir-se que a sua 

variação terá́ sido igualmente positiva.  

De facto, atendendo ao total de dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico do concelho, torna-se possível concluir 

que o número total de dormidas em estabelecimentos de alojamento local e de hotelaria terá́ sido, em 2018, de 18019 

dormidas, refletindo uma variação da ordem dos 39,18%, revelando um crescimento alinhado com o ocorrido nos 

estabelecimentos de turismo no espaço rural e de turismo de habitação ao longo do período em análise.  

Circuitos turísticos 

O concelho de Montemor-o-Novo apresenta um vasto património arqueológico, estando identificados cerca de três centenas 

de monumentos megalíticos, sobretudo antas, tendo sido já criado um Roteiro do Megalitismo, abrangendo sobretudo as 

zonas central e nascente do território concelhio. 

Por outro lado, importa igualmente referir a forte presença do Montado na paisagem natural, marcada pela existência de 

grandes povoamentos de sobreiros e azinheiras, os quais constituem áreas de rara beleza em termos paisagísticos e de 

inegável valor ambiental para toda a região. O Montado constitui um elemento de forte identidade cultural, de tradições e 

costumes bem enraizados, tendo já sido criada a Rota do Montado, à qual o concelho de Montemor-o-Novo aderiu, no âmbito 

da estratégia municipal de promoção turística concelhia. 
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Ainda no âmbito dos Circuitos Turísticos Religiosos e Culturais (percursos interpretativos de cariz cultural) é também de referir 

o envolvimento do concelho na Rota do Fresco do Alentejo. Esta rota, visando principalmente a descoberta do importante 

espólio de pintura mural (“fresco”) existente no Alentejo (e também no concelho de Montemor-o-Novo) permite ainda o acesso 

e a visita a elementos do património arquitetónico habitualmente encerrados, assistir ao vivo às tradições etnológicas, 

conhecer e apreciar a gastronomia regional, bem como desfrutar da paisagem da região. 

Outro roteiro a que o Município de Montemor-o-Novo já aderiu consiste na “Rota Turística da Estrada Nacional 2”, a maior 

estrada da Europa, que atravessa Portugal de Norte a Sul e serve 36 concelhos, assegurando a ligação entre paisagens tão 

distintas, como as vinhas durienses, as planícies alentejanas e as praias do Algarve. Este projeto inédito e pioneiro, primeiro 

do género a nível nacional, reveste-se de grande significado, na medida em que poderá, num futuro próximo, contribuir para 

a geração de riqueza, para a divulgação do património e da paisagem e para o desenvolvimento de vários concelhos, entre 

os quais o de Montemor-o-Novo. 

Para além destas, será ainda de referir a adesão de Montemor-o-Novo a algumas outras rotas, roteiros e percursos, 

resultantes das propostas preliminares para o touring cultural e paisagístico no Alentejo, patentes no Plano Estratégico para 

o Desenvolvimento do Touring Cultural e Paisagístico no Alentejo e Ribatejo, e de entre as quais, se destacam a Rota 

Gastronómica (Rota dos Sabores dos Ganhões e Rota dos Sabores Conventuais), a Rota da Fotografia e das Paisagens 

Cénicas, a Rota do Sagrado (Rota 1 - Megalitismo; Rota 5 - Mendicante), a Rota das Viagens com Estórias (Rota 10 - Castelos 

e Fortificações), a Rota dos Artesãos ou das Artes e Ofícios Tradicionais (Rota dos Oleiros e das Olarias) e a Rota do Azulejo. 

5.3.2.  ANÁLISE DE TENDÊNCIAS  
 

O quadro seguinte apresenta um resumo da tendência de evolução de cada indicador, na ausência de implementação da 

proposta de revisão do PDM. 

Quadro 37 - Tendências de evolução na ausência de implementação da proposta de revisão do PDM de Montemor-
o-Novo - Desenvolvimento Económico e Social 

Critérios Indicadores Tendência 

Desenvolvimento Humano 
e dinâmica económica 

Nível de ensino e qualificação da população. Manutenção da situação atual 

Taxa de Desemprego. 

População ativa por atividades Económicas. 

Manutenção da situação atual 

Empresas por sector de atividade. 

Volume de vendas por atividades económicas. 

Manutenção da situação atual 

Valorização do espaço 
rural 

Área e SAU das Explorações agrícolas 

Explorações pecuárias e número de animais. 

Manutenção da situação atual 

Área irrigada por aproveitamentos hidroagrícolas Manutenção da situação atual 

Dinâmica turística 

Total de camas e empreendimentos turísticos. 

Dormidas por tipologia de alojamento 

Aumento da oferta e das dormidas 

Circuitos turísticos Aumento da oferta 
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5.3.3.  EFEITOS ESPERADOS DA 
PROPOSTA DE REVISÃO DO PDM 
DE MONTEMOR-O-NOVO 

 

Os efeitos esperados da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo encontram-se sistematizados no quadro seguinte. 

Quadro 38 - Efeitos no FCD 3 - Desenvolvimento Económico e Social 

Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

Desenvolvimento 
Humano e 
dinâmica 
económica 

Nível de ensino e 
qualificação da 
população. 

O Plano proporciona o acolhimento de atividades económicas, integrando as áreas a sul 
de Foros de Vale de Figueira e a sul do Ciborro na contiguidade dos aglomerados, que 
têm por objetivo enquadrar as unidades industriais já existentes e permitir a instalação de 
outras ou a sua ampliação. 

Está igualmente equacionada a requalificação da zona industrial da Adua. 

Para além dos Espaços de Atividades Económicas definidos, a proposta de ordenamento 
enquadra o desenvolvimento de uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 
(UOPG), na envolvente de Silveiras.), tem como objetivo a constituição de um espaço para 
a instalação de unidades industriais e de captação de novos investimentos 

A qualificação das áreas industriais existentes e a criação de novos espaços de atividades 
económicas com valências específicas, potenciarão a localização de novos 
estabelecimentos industriais e de serviços, o que traduz espacialmente a criação de 
condições para a instalação de empresas. 

Por outro lado, o plano proporciona a possibilidade de instalação de atividades económica 
nos espaços habitacionais, designadamente comércio, serviços, turismo, armazéns 
oficinas e pequenas indústrias, que sejam compatíveis e complementares da função 
habitacional, tendo como objetivo a multifuncionalidade e o reforço da sua a capacidade 
de atração. 

Esta atração de mão de obra mais especializada potencia o incremento do nível de ensino 
da população. 

Em conjunto, estes espaços deverão proporcionar a criação de postos de trabalho direta 
e localmente, contribuindo assim para reduzir a taxa de desemprego e para elevar a taxa 
de atividade, aumentando também o nível de rendimento local. 

O reforço do sector secundário é um importante contributo da revisão do PDMMN no 
sentido do aumento do número de empresas e do seu volume de vendas. 

Taxa de 
Desemprego. 

População ativa por 
atividades 
Económicas. 

Empresas por sector 
de atividade 

Volume de vendas 
por atividades 
económicas. 

Valorização do 
espaço rural 

Área e SAU das 
Explorações 
agrícolas 

O espaço rural é também encarado pelo Plano como um fator de atração e de 
diferenciação do concelho, que poderá proporcionar a localização de atividades 
económicas relacionadas.  

São objetivos de ordenamento e gestão do espaço rural o desenvolvimento e a otimização 
dos recursos existentes, visando o seu potencial produtivo e a valorização económica, 
salvaguardando a fertilidade dos solos e a proteção dos recursos hídricos existentes, 
através:  

 Da promoção da sua manutenção como áreas de excelência para a agricultura, 
fomentando as fileiras nos domínios estratégicos regionais, os produtos de qualidade 
diferenciada e as fileiras emergentes; 

Desenvolvimento das atividades agrícolas fundamentais para a defesa e consolidação do 
mosaico paisagístico; 

Da promoção, valorização e conservação dos recursos agrícolas existentes, promovendo 
a sua atratividade e competitividade; 

Da otimização das funções produtivas em regime extensivo e intensivo, compatibilizada 
com a salvaguarda dos valores ecológicos e ambientais;  

Do incentivo à produção, promoção e valorização dos produtos tradicionais de qualidade. 
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Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

Os espaços agrícolas têm como uso dominante a atividade agrícola, sendo admitidos 
outros usos, desde que complementares ou compatíveis ou compatíveis com o uso 
dominante.  

Desta forma é esperado um contributo para o crescimento da área agrícola útil, bem como 
das explorações associadas. 

Explorações 
pecuárias e número 
de animais 

Dando continuidade às preocupações do Município de Montemor-o-Novo no que respeita 
ao ordenamento das explorações pecuárias, e sendo esta uma atividade com grande 
impacte no concelho, a revisão do PDMMN procura disciplinar e regulamentar alguns 
aspetos desta atividade, designadamente ao nível das condições de instalação/ampliação 
e da gestão de efluentes.  

Deste modo, serão introduzidas restrições à localização de instalações pecuárias em 
regime de produção intensivo em áreas que possam afetar negativamente o ambiente e 
as pessoas, considerando as incompatibilidades já previstas para as suiniculturas no 
âmbito do Projeto PIGS (Projeto Integrado para Gestão de Suiniculturas) que foram 
alargadas às demais pecuárias. 

Área irrigada por 
aproveitamentos 
hidroagrícolas 

Com a revisão do PDMMN pretende-se garantir uma efetiva utilização das duas áreas 
beneficiadas por aproveitamentos hidroagrícolas associadas às albufeiras da Freixeirinha 
e dos Minutos), por forma a se constituírem como um importante impulsionador do 
desenvolvimento económico e social das áreas rurais. 

Desta forma foram delimitadas na Planta de Condicionantes Gerais a Área Beneficiada do 
Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos, áreas beneficiadas suscetíveis de exclusão e 
as infraestruturas hidroagrícolas. (ver. Vol. I - I.3.1 - Planta de Condicionantes Gerais), 
estando a respetiva proteção assegurada através das disposições do regulamento do 
plano. 

A área de expansão do Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos encontra-se 
salvaguardada na Planta de Ordenamento, visto que se encontra em fase de elaboração 
o projeto das infraestruturas para a sua ampliação.  

É desta forma assegurada a área atual como o aumento da área de regadio. 

Dinâmica turística 

Capacidade dos 
alojamentos 
turísticos. 

O Plano tem como objetivo neste domínio o reforço da complementaridade da oferta 
turística e de lazer com as componentes patrimonial e gastronómica no concelho, 
promovendo o elevado potencial turístico das extensas áreas de rara qualidade 
paisagística associadas ao Montado, a sustentar através da dinamização do agroturismo, 
turismo de natureza e turismo cinegético 

Procura também apostar no potencial das barragens dos Minutos e da Atabueira para a 
prática de desportos náuticos 

No que respeita às tipologias de estabelecimentos turísticos admitidos, o Plano estabelece 
que no solo rústico é permitida a instalação de Empreendimentos Turísticos Isolados (ETI), 
nas tipologias de estabelecimentos hoteleiros, empreendimentos de turismo no espaço 
rural, empreendimentos de turismo de habitação, e parques de campismo e de 
caravanismo, e de Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT). Os NDT não são 
delimitados no PDM, e a sua instalação apenas poderá ocorrer mediante a elaboração de 
plano de urbanização ou de plano de pormenor e os empreendimentos turísticos futuros 
terão que cumprir os requisitos estabelecidos pelo PDMMN para as diferentes categorias 
de solo. No solo urbano são admitidos todos os tipos de empreendimentos turísticos. 

Deste modo será de esperar um crescimento da oferta de alojamento turístico de qualidade 
nas suas diversas tipologias, com particular relevância para a realização de projetos 
baseados em princípios de sustentabilidade económica aliados à proteção e conservação 
dos recursos naturais e do meio ambiente. Por inerência, deverá ocorrer a continuação do 
crescimento no número de dormidas no concelho. 

O aumento da atividade turística, mesmo não atingindo a intensidade máxima 
estabelecida, poderá acarretar o risco de perturbação de sistemas ecológicos 

Dormidas por 
tipologia de 
alojamento 

Circuitos turísticos 
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5.3.4.  DIRETRIZES PARA 
SEGUIMENTO  

 

 Promover políticas de qualificação progressiva da população ativa desempregada. 

 Promover a oferta de ensino profissionalizante de acordo com as necessidades e potencialidades da região. 

 Criar condições que promovam a criação de emprego. 

 Criar condições para a fixação de empresas no concelho, disponibilizando todas as infraestruturas e, em especial, 

as ambientais e as tecnológicas. 

 Privilegiar o apoio a empresas que valorizem os recursos endógenos. 

 Fomentar a organização de ações de formação profissional bem como a sua frequência, nas áreas de maior 

necessidade e em articulação com as necessidades sentidas pelo tecido empresarial local. 

 Controlar a edificabilidade no Solo Rural e a instalação de funções que possam revelar incompatibilidades com a 

promoção e valorização do espaço agrícola. 

 Potenciar Dinâmicas de Turismo da Natureza  

 Integrar Montemor-o-Novo em redes de acontecimentos e de atividades com interesse para o Turismo Sustentável 

de forte vertente natural. 

 Incentivar o uso do Código de boas práticas agrícolas quanto ao uso de agroquímicos nos espaços agrícolas de 

produção intensiva. 

 Utilizar equipamentos de rega eficientes. 

 Qualificação da agricultura, reorientado as produções mais significativas de forma a tornar o sector mais competitivo 

e com maior qualidade e visibilidade externa. 

 Apoiar a fixação de incitativas empresariais em meio rural com viabilidade económica e ambiental, devidamente 

enquadradas na paisagem envolvente e que estabeleçam relações económicas e sociais com as comunidades 

locais. 

 Promover práticas agrícolas e florestais sustentáveis que contribuam para a manutenção da integridade do solo, 

para a biodiversidade local e para a qualidade da paisagem. 

 Promover o desenvolvimento de projetos turísticos em solo rural privilegiando a recuperação e requalificação de 

edifícios e espaços de especial interesse patrimonial, cultural ou paisagístico. 

 Desenvolver uma estratégia de marketing turístico em articulação com as atividades culturais e valores patrimoniais, 

de modo a potenciar sinergias económicas. 
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5.4. FCD4 – PATRIMÓNIO E 
PAISAGEM  

 

 

5.4.1.  SITUAÇÃO EXISTENTE  
 

 

5.4.1.1. PATRIMÓNIO 
ARQUITETÓNICO E 
ARQUEOLÓGICO  

 

Imóveis classificados e sítios arqueológicos 

De acordo com a Direção Geral do Património Cultural (DGPC), encontram-se identificados no concelho de Montemor-o-Novo 

26 bens imóveis classificados, dos quais 13 são classificados como Monumento Nacional, 4 como Monumento de Interesse 

Público, 6 como Imóvel de Interesse Público e 3 como Sítio de Interesse Público. 

 
Figura 13 - Localização do património classificado e em vias de classificação existente no concelho 

Fonte: Câmara Municipal de Montemor-o-Novo; Direção Geral do Património Cultural (adaptado) 
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Para além destes elementos, encontram-se em vias de classificação as Antas da Moita do Gato, da Comenda da Igreja 2, 

Anta da Chaminé e o Cromeleque dos Cuncos. 

Todos os elementos patrimoniais classificados ou em vias de classificação, encontram-se identificados na Figura 13 e Quadro 

39). 

Quadro 39 - Bens imóveis classificados e em vias de classificação 

MN - MONUMENTO NACIONAL Tipologia 

Anta Grande da Comenda da Igreja Arqueologia/Anta 

Estação Arqueológica Situada na Herdade da Sala (Gruta do Escoural)  Arqueologia/Gruta  

Anta da Herdade dos Tourais Arqueologia/Anta 

Anta da Herdade das Comendas ou Comenda Grande Arqueologia/Anta 

Menir na Courela da Casa Nova Arqueologia/Menir 

Anta Grande 1 do Paço Arqueologia/Anta 

Anta Grande 2 do Paço  Arqueologia/Anta 

 Anta da Velada (Comenda do Coelho) Arqueologia/Anta 

Castelo de Montemor-o-Novo, abrangendo as Muralhas e os Imóveis que se encontram dentro delas Arquitetura Militar/ Castelo 

Anta Capela de Nossa Senhora do Livramento ou Anta de São Brissos Arqueologia/Anta 

Lápide na Parede Fronteira à Casa da Câmara Arquitetura Civil/Casa 

Lápide do Chafariz de Montemor-o-Novo Arquitetura Civil/Chafariz 

Anta da Serranheira Arqueologia/Anta 

MIP - MONUMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

Igreja de Nossa Senhora da purificação da Represa Arquitetura Religiosa/Igreja 

Ermida de São Pedro da Ribeira Arquitetura Religiosa/Capela 

Quinta da Amoreira da Torre e Respetiva Cerca Arquitetura Civil/ Quinta 

Quinta de Sancha-a-Cabeça Arquitetura Civil/ Quinta 

IIP - IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO 

Menires da Pedra Longa Arqueologia/Menir  

Igreja e Convento de São Francisco  Arquitetura Religiosa/Convento 

Antigo Convento de São Domingos (Ruínas)  Arquitetura Religiosa/Convento 

Conjunto da Igreja e Cripta de São João de Deus  Arquitetura Religiosa/Igreja  

Sacristia (Antiga Sala do Despacho) da Igreja Paroquial do Senhor Jesus do Calvário "Igreja do Calvário"  Arquitetura Religiosa/Sacristia  

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção   Arquitetura Religiosa/Igreja 

SIP - SÍTIO DE INTERESSE PÚBLICO 

Tholos do Escoural Arqueologia/Tholos 

Anta do Estanque  Arqueologia/Anta 

Anta 1 do Carapetal Arqueologia/Anta  

EM VIAS DE CLASSIFICAÇÃO (HOMOLOGADO COMO IIP) 

Cromeleque dos Cuncos Arqueologia/Cromeleque 

Anta da Moita do Gato Arqueologia/Anta 

Anta da Comenda da Igreja 2 Arqueologia/Anta 

Anta da Chaminé Arqueologia/Anta 

Os valores patrimoniais arqueológicos existentes no concelho assumem uma significativa expressão territorial e encontram-

se presentes em todas as freguesias do concelho. 

O levantamento do património arqueológico teve por base a Carta Arqueológica do Concelho que reúne a informação sobre 

os diversos sítios arqueológicos existentes no concelho, os quais constituem 499 sítios representativos de diversos períodos 

históricos, desde o neolítico ao moderno.  
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Iniciativas de apoio à regeneração urbana 

A reabilitação urbana, nas suas várias dimensões, tem sistematicamente constituído uma das prioridades de intervenção para 

a Câmara Municipal de Montemor, razão pela qual fez aprovar em 2015 três Áreas de Reabilitação Urbana (ARU’s) para a 

Cidade, a saber: 

 1. Área de Reabilitação Urbana da Avenida e Antigo Campo da Feira, publicada na 2ª Série do Diário da 

República n.º 154, de 10 de agosto de 2015 (Aviso n.º 8718/2015)14; 

 2. Área de Reabilitação Urbana de São Pedro, publicada na 2ª Série do Diário da República n.º 154, de 10 de 

agosto de 2015 (Aviso n.º 8719/2015); 

 3. Área de Reabilitação Urbana do Castelo e Arrabalde, publicada na 2ª Série do Diário da República n.º 154, 

de 10 de agosto de 2015 (Aviso n.º 8720/2015). 

Neste contexto, e na prossecução dos objetivos subjacentes a cada uma das ARU supra identificadas, foram já elaborados 

os Programas Estratégicos de Reabilitação das respetivos Operações de Reabilitação Urbana (ORU’s), já aprovados pela 

Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, e publicados em Diário da República. 

O Programa Municipal de Apoio à Recuperação de Habitação Degradada e o Programa Integrado de Apoio Social “Mor 

Solidário” (ambos em revisão, decorrente da recente aprovação de três Áreas de Reabilitação Urbana – ARU’s – para a 

Cidade), abrangem diversas intervenções de recuperação de habitações. Todo este Programa, com um vincado carácter de 

apoio e inclusão social, tem por objetivo fundamental, assegurar a melhoria das condições de salubridade e habitabilidade e 

de qualidade de vida no concelho de Montemor-o-Novo, sobretudo às populações economicamente mais desfavorecidas, 

desdobrando-se nas seguintes três linhas de atuação: 

 1. Apoio aos munícipes carenciados na recuperação de habitação própria degradada; 

 2. Apoio aos munícipes carenciados, através da requalificação das condições de habitabilidade das suas 

habitações;  

 3. Incentivo à recuperação de habitações degradadas para uso próprio. 

A prossecução destes três objetivos visa contribuir também para a conservação e reabilitação do património arquitetónico e 

urbanístico do concelho, tendo sido apoiados 89 projetos até 2015. 

Quadro 40 - Alojamentos reabilitados com apoio municipal entre 2007 e 2015  

 Freguesias urbanas Freguesias rurais Total 

Projetos apoiados 46 43 89 

Valor da comparticipação municipal  112324,07 € 103950,92 € 216274,99 € 

Fonte: Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, Carta Estratégica – Relatório de Progresso 

                                                           
14 A área de intervenção da Área de Reabilitação Urbana da Avenida e Antigo Campo da Feira foi alterada (Aviso n.º 9648/2018, publicado no Diário da 
República, 2ª Série, n.º 137, de 18 de julho de 2018). 
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5.4.1.2. PAISAGEM  
 

Elementos de valor paisagístico 

O concelho de Montemor-o-Novo é abrangido pelos seguintes grupos de unidades de paisagem (Quadro 41). 

Quadro 41 - Unidades de Paisagem 

Unidades de Paisagem 

O - Ribatejo 86 - Charneca Ribatejana (O) 

Q - Terras do Sado 
94 - Charneca do Sado (Q) 

97 - Montados da Bacia do Sado (Q) 

R - Alentejo Central 
99 - Montados e Campos Abertos do Alentejo Central (R) 

103 - Serra do Monfurado (R) 

Fonte: DGOTDU, 2014 

 

Figura 14 - Unidades de paisagem 
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A Charneca Ribatejana está presente na área noroeste do concelho (Cortiçadas de Lavre e Lavre) e caracteriza-se 

essencialmente por “um relevo ondulado suave, onde predomina o montado de sobro. No essencial, trata-se de uma paisagem 

florestal, cortada por pequenos e médios vales que tradicionalmente tinham uma ocupação agrícola”. A grande propriedade 

é dominante, sobretudo com uma exploração extensiva, tanto ligada ao montado como a plantações estremes (de pinheiros 

e de eucaliptos), ou, ainda de povoamentos mistos destas espécies, verificando-se a predominância de pinheiros 

relativamente ao montado essencialmente na zona de Cortiçadas de Lavre, onde os terrenos são mais arenosos. 

A Charneca do Sado inclui parte do Sítio de Cabrela, com a presença de habitats e espécies com interesse para a 

conservação. A "riqueza biológica" pode considerar-se média a elevada, correspondente a um mosaico onde alternam 

montados e pinhais, de uso extensivo, com outras áreas de uso mais intensivo, mas que introduzem diversidade. Esta unidade 

caracteriza-se por “ser uma área homogénea de planície arenosa, coberta por montado de sobro e pinheiro manso (...) 

identificando-se a alternância de zonas levemente onduladas, entrecortadas por vales mais ou menos largos. Enquanto que 

nos interflúvios domina o montado, nos vales são frequentes os sistemas agrícolas de regadio." 

A zona sul do concelho (Foros do Baldio, São Cristóvão e Santiago do Escoural) insere-se na unidade de paisagem 

denominada Montados da Bacia do Sado que se caracteriza pelo "relevo relativamente ondulado associado ao predomínio 

dos montados (de azinho, sobro e misto), com densidades variáveis - mais fechados e com matos nas zonas mais declivosas 

e vales mais encaixados; mais abertos nas zonas menos declivosas. Estas últimas em situações mais elevadas (“planaltos”), 

estão ocupadas por sistemas arvenses de sequeiro e pastagens (por vezes com azinheiras ou sobreiros dispersos), por 

pequenas manchas de regadio, bem como por algumas reduzidas e dispersas manchas de olivais e policultura...'" 

Os Montados e Campos Abertos do Alentejo Central ocupam a zona central e nordeste do concelho. Esta unidade caracteriza-

se pelo predomínio da "planície suavemente ondulada, com usos relativamente extensivos, baseados em sistemas arvenses 

de sequeiro e pastagens, com árvores quase sempre presentes, dispersas, em baixa densidade. Nalgumas situações de solos 

mais pobres e pedregosos surgem manchas de matos; noutras são os afloramentos rochosos, sobretudo graníticos, que 

conferem uma certa especificidade à paisagem, para o que contribuem as velhas oliveiras ou azinheiras associadas a estes 

maciços de blocos rochosos”). Como recurso paisagístico de alguma importância destaca-se a ribeira de Lavre pela sua 

riqueza e biodiversidade e as albufeiras dos Minutos e da Freixeirinha como importantes marcos na paisagem. 

A unidade de paisagem Serra do Monfurado caracteriza-se por um conjunto de colinas dispostas com orientação 

noroeste/sudeste, onde se registam as maiores altitudes do concelho, chegando a atingir valores superiores aos 400 metros. 

Com uma especificidade climática ao nível das temperaturas, da precipitação e humidade, a Serra do Monfurado detém 

características ecológicas muito particulares, o que se reflete na vegetação muito densa e frondosa, nomeadamente os 

montados de sobro e azinho, por vezes em povoamento misto. São montados muito densos e antigos que estão no geral bem 

conservados, encontrando-se alguns exemplares de sobreiros seculares com copas largas e densas. Trata-se de uma 

unidade de paisagem com identidade relativamente forte, decorrente de uma clara especificidade biofísica e do elevado valor 

histórico-cultural ao nível do património nela presente, desde os vários monumentos megalíticos até ao conjunto urbano de 

Montemor-o-Novo, passando por quintas e "montes" dispersos, pequenas povoações, azenhas, etc. Por todas estas 

particularidades é uma unidade que, no seu conjunto, se pode considerar como muito pouco vulgar ou mesmo rara. 
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Percursos com interesse paisagístico 

Reconhecida a importância dos valores naturais existentes, têm vindo a ser concretizados alguns projetos que potenciam 

uma utilização sustentada e sustentável desses valores, destacando-se a dinamização de percursos pedestres e de BTT, que 

promovem e estimulam o contato com a natureza e a contemplação dos valores cénicos e paisagísticos do concelho de 

Montemor-o-Novo. 

Destaca-se a Ecopista do Montado, cujo percurso se desenvolve numa extensão de aproximadamente 13 km e assegura a 

ligação entre as antigas estações de caminho-de-ferro de Montemor-o-Novo e da Torre da Gadanha, passando pelo apeadeiro 

do lugar de Paião. 

O percurso desta infraestrutura, que também inclui a antiga ponte do caminho-de-ferro, para além de algumas áreas de 

descanso e de um miradouro, construídos para o efeito, possibilita ainda o atravessamento do Sítio de Monfurado, numa 

vasta extensão de montados de sobro e azinho, consideradas como zonas de grande importância para a conservação de 

diversas espécies de flora e fauna. 

Tendo em consideração a informação disponibilizada pela Câmara Municipal, existem no concelho 23 percursos de BTT / 

pedestres, na sua grande maioria já devidamente sinalizados em toda a sua extensão. Na sua globalidade, estes percursos 

representam uma extensão total de aproximadamente 316 km, sendo que o percurso mais longo, que assegura a ligação 

entre o Santa Sofia e Montemor-o-Novo, se desenvolve numa extensão de cerca de 34 km e o percurso mais curto, com uma 

extensão da ordem dos 6 km, assegura a ligação entre Lavre e Cortiçadas de Lavre (Quadro 42 e Figura 15). 

Quadro 42 - Percursos de BTT/Pedestres existentes no concelho de Montemor-o-Novo 

Designação do percurso  Tipologia Extensão (km) Observações 

P1 - São Cristóvão Percurso BTT/ Pedestre 7,33 Percurso não Sinalizado 

P2 - São Cristóvão - Baldios Percurso BTT/ Pedestre 12,96 Percurso não Sinalizado 

P3 - São Cristóvão - Casa Branca Percurso BTT/ Pedestre 15,77 Percurso não Sinalizado 

P4 -Casa Branca Escoural (Por Filhardeira) Percurso BTT/ Pedestre 10,64 Percurso não Sinalizado 

P5 - Casa Branca – Escoural (Monte da Prata) Percurso BTT/ Pedestre 7,25 Percurso não Sinalizado 

P6 - Baldios- Paião Percurso BTT/ Pedestre 19 Percurso não Sinalizado 

P7 - Paião - São Sebastião da Giesteira Percurso BTT/ Pedestre 16,11 Percurso não Sinalizado 

P8 - Baldios - Cabrela Percurso BTT/ Pedestre 18,67 Percurso não Sinalizado 

P9 - Baldios – Cabrela (Ribeira de Safira) Percurso BTT/ Pedestre 17,4 Percurso não Sinalizado 

P10 - Baldios - Torre da Gadanha Percurso BTT/ Pedestre 7,1 Percurso não Sinalizado 

P11 - Ecopista do Montado Percurso BTT/ Pedestre 12,78 Percurso Sinalizado 

P12 - Foros de Vale Figueira - Ciborro Percurso BTT/ Pedestre 17,5 Percurso Não Sinalizado 

P13 - Ciborro - Lavre Percurso BTT/ Pedestre 19 Percurso Não Sinalizado 

P14 - Lavre - Cortiçadas de Lavre Percurso BTT/ Pedestre 6,26 Percurso Não Sinalizado 

P15 - Lavre – Cortiçadas de Lavre (Vale das Custas) Percurso BTT/ Pedestre 7,2 Percurso Não Sinalizado 

P16 - Freixeirinha - Lavre Percurso BTT/ Pedestre 14,8 Percurso Não Sinalizado 

P17 - Lavre – Foros de Vale Figueira Percurso BTT/ Pedestre 9 Percurso Não Sinalizado 

P18 - Ciborro - Montemor Percurso BTT/ Pedestre 26,4 Percurso Não Sinalizado 

P19 - Montemor – Foros de Vale Figueira Percurso BTT/ Pedestre 12,5 Percurso Não Sinalizado 
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P20 - Montemor – Sta. Sofia Percurso BTT/ Pedestre 33,9 Percurso Não Sinalizado 

P21 - Sta. Sofia - Escoural Percurso BTT/ Pedestre 20.8 Percurso Não Sinalizado 

P22 - Silveiras Percurso BTT/ Pedestre 10,6 Percurso Não Sinalizado 

P23 - Olivais e Montados de Montemor Percurso BTT/ Pedestre 13,6 Percurso Não Sinalizado 

Total 315,77  

Fonte: Câmara Municipal de Montemor-o-Novo  

 

Figura 15 - Rede de percursos pedestres e de BTT existentes no concelho de Montemor-o-Novo 

O reforço dos percursos pedestres já existentes será previsivelmente concretizado a curto / médio prazo, uma vez que 

Montemor-o-Novo faz parte do conjunto de concelhos abrangido pela Grande Rota do Montado, projeto intermunicipal 

coordenado pela CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. 
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A Grande Rota do Montado percorrerá uma extensa área da região Alentejo, desde Alcácer do Sal até Elvas, sendo que cerca 

de 181 km, atravessarão o concelho de Montemor-o-Novo. O projeto foi já objeto de aprovação, estando já prevista a 

implementação da sinalização no terreno, a concretizar num horizonte temporal de curto prazo. A concretização deste projeto 

prevê a interligação com outras grandes rotas de âmbito nacional, designadamente a Rota Vicentina (GR 9) e a Alentejo Feel 

Nature, bem como a sua interligação com a rota europeia designada Caminhos de Santiago (GR 11). 

5.4.2. ANÁLISE DE TENDÊNCIAS  
 

O quadro seguinte apresenta um resumo da tendência de evolução de cada indicador, na ausência de implementação da 

proposta de revisão do PDM. 

Quadro 43 - Tendências de evolução na ausência de implementação da proposta de revisão do PDM de Montemor-
o-Novo - Património e paisagem 

Critérios Indicadores Tendência 

Património 
Arquitetónico e 
Arqueológico 

Imóveis classificados e Sítios arqueológicos. 

Iniciativas de apoio à regeneração urbana. 
Manutenção da situação atual 

Paisagem 
Elementos de valor paisagístico qualificados. 

Percursos pedestres com interesse paisagístico. 
Manutenção da situação atual 

 

5.4.3.  EFEITOS ESPERADOS DA 
PROPOSTA DE REVISÃO DO PDM 
DE MONTEMOR-O-NOVO 

 

Os efeitos esperados da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo encontram-se sistematizados no quadro seguinte. 

Quadro 44 - Efeitos no FCD 4 - Património e Paisagem 

Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

Património 
Arquitetónico e 
Arqueológico 

Imóveis 
classificados e 
Sítios arqueológicos 

A revisão do PDMMN assegura a implementação de políticas de salvaguarda, valorização 
e divulgação destes valores, enquanto elementos estruturantes da estratégia de 
desenvolvimento do concelho, sendo preconizadas as seguintes ações:  

- Promover a integração de alguns imóveis classificados nos roteiros e circuitos turísticos, 
bem como a realização de atividades de âmbito cultural e artístico, garantindo assim a sua 
salvaguarda ancorada numa utilização ativa; 

- Continuidade às medidas já implementadas e em curso, com vista à conservação, 
salvaguarda, reutilização e divulgação do Castelo de Montemor-o-Novo e do Convento da 
Saudação (que é um objetivo estratégico da revisão do PDMMN); 
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Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

- Promoção e incentivo da conservação e requalificação do conjunto de edifícios 
quinhentistas “manuelino”; 

- Incrementar as medidas de divulgação, nacional e internacional, da Gruta do Escoural; 

- Apostar na divulgação do Roteiro do Megalitismo e reforçar as suas condições de 
acessibilidade e de sinalética, de orientação e informativa; 

No âmbito da revisão do PDMMN, no sentido de reforçar a proteção dos elementos 
patrimoniais não classificados ver (Anexo I – Níveis de proteção do património 
arqueológico e graus de proteção ao património arquitetónico), foram ainda estabelecidos 
os seguintes níveis de proteção do património arqueológico:  

Nível 1 – Vestígios arqueológicos de valor elevado, tendo em conta a sua singularidade, 
antiguidade e estado de conservação. São interditos quaisquer trabalhos que impliquem a 
afetação desses bens patrimoniais com exceção de intervenções que decorram de 
projetos de estudo, salvaguarda, valorização e/ou conservação e restauro desses mesmos 
vestígios.  

Nível 2 – Vestígios arqueológicos de valor significativo. Qualquer tipo de intervenção que 
envolva revolvimento dos solos ou alteração da envolvente do sítio, incluindo 
infraestruturas de rega, operações urbanísticas e atividades agrícolas e florestais deverão 
ser alvo de acompanhamento arqueológico, cujos resultados poderão implicar outras 
medidas de minimização em função da avaliação dos elementos encontrados; 

Nível 3 - Vestígios arqueológicos insuficientemente caracterizados. Qualquer tipo de 
intervenção é condicionado a prospeção arqueológica prévia com vista a uma melhor 
caracterização dos vestígios arqueológicos e à determinação das respetivas medidas de 
salvaguarda e proteção dos valores arqueológicos em presença. 

Esta graduação foi igualmente considerada ao nível do património arquitetónico, para o 
qual foi assumida a criação de diferentes graus de proteção, designadamente os 
seguintes: 

Grau I – Preservação integral das fachadas e volumetria do edifício, sendo permitidas 
obras de conservação gerais e obras de alteração no seu interior. 

Grau II – Serão permitidas obras de conservação e reconstrução e ainda obras de 
alteração e ampliação controladas, desde que se preserve o essencial da configuração 
geral (fachadas e volumetria do edifício) 

Grau III - Serão permitidas obras de conservação e alteração desde que preservados 
elementos pontuais identificadores das características da edificação quando da sua 
construção. 

Desta forma a Revisão do PDMMN garante a salvaguarda e proteção do património 
concelhio, simultaneamente com a dinamização turística dos sítios relevantes. 

A aposta na utilização ativa do património de modo a sustentar financeiramente a sua 
preservação, implica um aumento da visitação, o que, per si constitui um risco pois implica 
um aumento da degradação por esta via, sendo importante acautelar um aumento de 
custos na manutenção, e sensibilização para a correta utilização/visitação. 

As medidas de promoção do património arqueológico, ao aumentar o turismo e visitação, 
têm que ser acompanhadas de formação, sensibilização e fiscalização, para a sua 
salvaguarda. 

Existe o risco de degradação do património por dificuldades na manutenção e recuperação 
do edificado (em particular o privado), acentuando a sua degradação. O elevado património 
existente no concelho necessita de uma política Municipal forte e articulada com os apoios 
nacionais de estímulo à recuperação e valorização. 

Iniciativas de apoio 
à regeneração 
urbana 

No sentido de apoiar e dinamizar o processo de reabilitação urbana do tecido edificado, a 
proposta de revisão do PDM assume a referência a um conjunto de áreas de reabilitação 
urbana (ARU) já delimitadas e aprovadas e que permite, no imediato, que os proprietários 
abrangidos possam aceder a um conjunto de benefícios fiscais aquando da realização de 
obras de reabilitação, e permite ainda a identificação dos programas de intervenção sobre 
os espaços e edifícios públicos. 
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Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

Paisagem 

Elementos de valor 
paisagístico 

Com base nas características do território e dos valores e recursos naturais do concelho, 
no âmbito do PDMMN identificaram-se algumas áreas onde os valores naturais têm um 
carácter de excecionalidade do ponto de vista da conservação da natureza e que se 
caracterizam por elevada sensibilidade ambiental, qualificando-as como Espaços Naturais 
e Paisagísticos, com regras específicas que potenciam a salvaguarda dos elementos de 
valor paisagístico. 

O PDMMN define um conjunto de ações e regulamentação que salvaguardam os 
elementos de valor paisagístico, potenciando a sua dinamização, designadamente: 

 - Divulgar de forma sustentada e sustentável o património natural e os recursos naturais 
do concelho - nomeadamente os Sítios de Importância Comunitária integrados na Rede 
Natura 2000 (Cabrela e Monfurado); 

- Promover o elevado potencial turístico das extensas áreas de rara qualidade paisagística 
associadas ao Montado, a sustentar através da dinamização do agroturismo, turismo de 
natureza e turismo cinegético. 

Existe o risco de degradação dos valores paisagísticos por aumento da sua utilização. A 
promoção da paisagem como potencial turístico tem que ser acompanhada por uma 
política de formação dos operadores, sensibilização do visitante e existência de 
fiscalização para que o aumento da presença humana nos espaços de valor paisagísticos 
não implique a sua degradação. 

A presença de diversas áreas de exploração de inertes poderá prejudicar a valorização da 
paisagem. 

Percursos com 
interesse 
paisagístico. 

A revisão conduz ao aumento do número, dinamização e qualidade dos percursos, sendo 
preconizadas as seguintes ações: 

- Requalificação das margens do Rio Almansor e o património molinológico aí existente, 
para reutilização recreativa e de lazer, integrada num circuito pedonal de destino turístico 
na vertente cultura e natureza; 

- Aposta na criação de percursos pedestres e de BTT e promoção da vivência dos valores 
cénicos e paisagísticos do concelho, bem como o contato com a natureza; 

- Promoção da criação de alguns produtos turísticos singulares, nomeadamente 
observação da flora e fauna e o turismo equestre. 

Continuar a aposta na criação de percursos pedestres e de BTT e promover a vivência dos 
valores cénicos e paisagísticos do concelho, bem como o contato com a natureza 

Face ao risco de degradação dos valores paisagísticos por utilização inadequada a 
dinamização e aposta no aumento dos percursos pedestres (ou similares) deve ser 
acompanhada por uma política de formação dos operadores turísticos, sensibilização dos 
utilizadores e existência de fiscalização para que o aumento da presença humana nos 
espaços de valor paisagísticos não implique a sua degradação. 

 

5.4.4.  DIRETRIZES DE SEGUIMENTO  
 

 Monitorizar a preservação e conservação do património edificado e as iniciativas reabilitação do património. 

 Garantir a inventariação dos valores patrimoniais do concelho e a sua atualização. 

 Desenvolver e implementar um programa de promoção da qualidade do património e atividades culturais que 

constituem imagem de marca do concelho. 
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 Adotar medidas para uma dinamização cultural mais vasta, que aborde outras valências culturais para além do 

património edificado, em função das suas características paisagísticas, agrícolas e rurais, rotas pedestres, pontos 

de observação ou de acesso a áreas históricas e arqueológicas.  

 Reforçar as atividades de grupos culturais já existentes com o objetivo de preservar hábitos e costumes. 

 Definir objetivos de qualidade paisagística para as unidades de paisagem. 

 Garantir a integração harmoniosa de empreendimentos turísticos e industriais, de forma a promover a preservação 

da natureza e da biodiversidade e a minimização dos impactes visuais na paisagem. 

 Assegurar que as explorações de recursos cumprem com os requisitos legais ao nível da gestão ambiental e da 

recuperação das áreas de exploração. 

 Desenvolver um conjunto de percursos de interpretação ambiental do concelho, que tenham em atenção os valores 

naturais em presença, articulados com as rotas pedestres e de BTT. 

5.5. FCD5 - QUALIDADE 
AMBIENTAL 

 

 

5.5.1.  SITUAÇÃO EXISTENTE  
 

 

5.5.1.1. RESÍDUOS URBANOS  
 

Capitação de Resíduos Urbanos 

A quantidade de resíduos urbanos recolhidos por habitante em Montemor-o-Novo é da ordem de grandeza das regiões onde 

se insere, e segue uma tendência de evolução similar (Figura 16). Apesar de ser da mesma ordem de grandeza, importa 

referir que a capitação é sistematicamente mais baixa que a verificada na região do Alentejo, e no Alentejo Central, 

demonstrando uma melhor performance eu os concelhos vizinhos. 
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Figura 16 - Evolução da quantidade de resíduos urbanos recolhidos por habitante por ano. 
Fonte: PORDATA 

Taxa de recolha seletiva 

O concelho de Montemor-o-Novo apresenta uma taxa de recolha seletiva de cerca de 11% em 2018, apresentando uma ligeira 

evolução desde 2012, ano em que este valor se situava em aproximadamente 8% (Figura 17).  

 Na comparação com as NUTS onde se insere, verifica-se que Montemor-o-Novo apresenta valores mais baixos, além de 

uma tendência de subida não tão marcada, não estando a convergir para os valores atingidos por Portugal, pelo Alentejo ou 

Alentejo Central. 

 

Figura 17 - Evolução da taxa de recolha seletiva. 
Fonte: PORDATA 
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Resíduos Urbanos por operação de destino 

O concelho de Montemor-o-Novo apresenta, em 2018, uma taxa de deposição em aterro elevada (67%), acima dos valores 

das NUTS onde se insere. Apresenta, no entanto, uma baixa percentagem de resíduos enviados para reciclagem (5,5%), uma 

taxa de valorização orgânica de 27,6% e ausência de valorização  

 

Figura 18 - Resíduos urbanos por tipo de operação de destino em 2018. 
Fonte: PORDATA 

5.5.1.2. RECURSOS HÍDRICOS  
 

Qualidade da água superficial e subterrânea 

A classificação do estado global das principais massas de água superficiais (Quadro 46 e Quadro 47) é apresentada, tendo 

por base a informação disponível nos Plano de Gestão da Região Hidrográfica (RH5 - Tejo e Ribeiras do Oeste e RH6 - Sado 

e Mira RH6). Não existem estações de monitorização da qualidade da água superficial incluídas no Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) no concelho. 

Quadro 45 - Massas de água identificadas no PGBH-RH5 

Massas 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 



 
 

 
 

 

  
75 

VOL III AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA – RELATÓRIO AMBIENTAL 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

Massas de Água Superficiais Sub-Bacia 
Classificação do Estado 

Global (2º Ciclo) 

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 

Fonte: Anexo II e III do PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste RH5 - 2016 

De acordo com a informação disponível, cerca de 45% das massas superficiais apresentam um estado global “inferior a bom”, 

devendo-se esta situação sobretudo à pressão antropogénica que se encontra associada 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, estando as duas albufeiras de águas 

públicas classificadas como “protegida” (Albufeira dos Minutos) e como sendo de “utilização livre” (Albufeira da Freixeirinha). 

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. 

De acordo com a informação disponibilizada no âmbito do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6), 

verifica-se que cerca de 67% das massas de água superficiais identificadas no concelho, apresentam estado global inferior a 

bom, revelando pressões significativas ao nível do setor da agricultura, da pecuária e por vezes do urbano. 

Quadro 46 - Massas de água identificadas no PGRH-RH6 

Massas 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 
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Massas de Água Superficiais Sub-Bacia 
Classificação do Estado 

Global (2º Ciclo) 

PT06SAD1227 Ribeira de São Martinho Sado Inferior a bom 

PT06SAD1232 Ribeirinha  Alcáçovas Inferior a bom 

PT06SAD1234 Ribeiro do Canas  Alcáçovas Inferior a bom 

Fonte: PGRH do Sado e Mira RH6 - 2016 

As ribeiras da Marateca, S. Martinho e Alcáçovas, presentes no concelho, fazem parte 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 Ribeira das Alcáçovas, 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.  

No que diz respeito a águas subterrâneas o território de Montemor o Novo desenvolve-se sobre o Maciço Antigo Indiferenciado 

da Bacia do Sado, da Bacia do Guadiana e da Bacia do Tejo, classificados com estado global “bom” no segundo ciclo de 

planeamento. 

Fontes de poluição 

No que diz respeito às pressões qualitativas pontuais sobre os recursos hídricos, identificam-se no concelho de Montemor-o-

Novo rejeições no meio hídrico de origem urbana. Estas descargas no meio hídrico têm na sua maioria tratamento secundário, 

havendo uma com tratamento primário, e uma com tratamento superior a secundário (Figura 19). 

 

Figura 19 - Fontes de poluição que originam pressões qualitativas nas massas de água 
Fonte: SNIAMB 

Área concelhia com vulnerabilidade à poluição dos aquíferos 
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O concelho de Montemor-o-Novo encontra-se integrado no Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba, nele se 

compreendendo os setores de Montemor-o-Novo, do Escoural e de Cuba. De acordo com Condeça, J. (2010), o Sistema 

Aquífero de Évora-Montemor-Cuba regista em média 50% dos valores classificados como índice de vulnerabilidade baixo e 

40% como moderadamente baixo, ou seja, cerca de 90% dos valores apresentam um índice de vulnerabilidade à 

contaminação baixo, para poluentes em geral, (Figura 20). 

 

Figura 20 - Índice de vulnerabilidade DRASTIC para poluentes em geral 
Fonte: Condeço, J., 2010. 
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Consumo de água per capita 

Montemor-o-Novo apresentou em 2017 um consumo de água distribuída de 48,9 m3/habitante, valor que se tem mantido 

desde 2012, e significativamente abaixo dos valores consumidos nas NUTS onde se insere, podendo ser reflexo de boas 

práticas de eficiência de utilização, ou também, de haver consumos significativos de água não distribuída (a partir de 

captações particulares). 

 

Figura 21 - Evolução do consumo de água per capita 
Fonte: PORDATA 

Perdas de água no sistema público de abastecimento. 

De acordo com a ERSAR, em 2019, as perdas reais de água em Montemor-o-Novo situavam-se nos 72l/ramal/dia, indicador 

que classifica como “qualidade de serviço boa”. De referir que esta foi também a classificação deste indicador nos 4 anos 

anteriores. 

Acessibilidade física ao serviço de abastecimento de água 

De acordo com a ERSAR, em 2019, a acessibilidade física ao serviço de abastecimento de água em Montemor-o-Novo 

situava-se nos 78%15, indicador que classifica como “qualidade de serviço mediana”. De referir que esta foi também a 

classificação deste indicador nos 4 anos anteriores. 

População abrangida por tratamento de águas residuais 

Os dados referentes ao ano de 2016 indicam que cerca de 81,1% da população do concelho tem acesso às redes de 

drenagem de águas residuais, sendo que o grau de cobertura do tratamento das mesmas é manifestamente inferior, 

abrangendo 62,5% da população residente (Quadro 48). 

Quadro 47 - População residente com acesso aos Sistemas Águas Residuais (%) 

Freguesias 
População abrangida (%) 

Drenagem Tratamento 

Cabrela 85,8 85,8 

Ciborro 92,7 0,0 

                                                           
15 Proporção do número total de alojamentos localizados na área de intervenção da entidade gestora para os quais as infraestruturas do serviço de 
distribuição de água se encontram disponíveis 
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UF de Cortiçadas de Lavre e Lavre 60,2 29,0 

Foros de Vale de Figueira  91,3 91,3 

UF de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras  83,3 69,1 

Santiago do Escoural 83,6 11,5 

São Cristóvão 64,8 64,8 

Concelho 81,1 62,5 

Fonte: Câmara Municipal de Montemor-o-Novo – DAOOAS Divisão de Apoio Operacional, Obras, Águas e Saneamento (2016) 

Ao nível do acesso da população residente ao tratamento de águas residuais, identificam-se assim algumas debilidades, 

embora seja expetável que num horizonte de curto / médio prazo, os acordos celebrados no âmbito do SPPIAA – Sistema 

Público de Parceria Integrado de Águas do Alentejo, venham permitir suprimi-las. A parceria prevê a transferência dos 

Sistemas de Águas Residuais em “alta” de Montemor-o-Novo, Ciborro, Lavre e Santiago do Escoural, e nesse contexto, já 

está a decorrer a construção da ETAR de Montemor-o-Novo e a ETAR de Lavre encontra-se em fase de pré-arranque. 

Violações aos valores paramétricos da água para consumo humano 

No que respeita à água disponibilizada para consumo humano, atualmente assegurada na sua totalidade por captações 

subterrâneas, e de acordo com os dados de 2015 , constata-se que que não são excedidos os valores paramétricos definidos 

no Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto, para a distribuição em alta (pontos de entrega de Amoreira da Torre, Cavaleiros-

Almansor, Escoural e Ferro da Agulha), verificando-se apenas o incumprimento de um parâmetro no ponto de entrega de 

Ferro da Agulha, onde o valor paramétrico referente aos nitratos (NO3-) é excedido em 2 mg/l, excedendo o valor máximo 

fixado de 50 mg/l. Relativamente aos Sistemas em “baixa”, cuja entidade gestora é a Câmara Municipal, apenas 3 (Biscaia, 

Ciborro e Lavre) das 1204 análises realizadas apresentaram resultados de incumprimento dos valores paramétricos fixados, 

podendo inferir-se que se encontra assegurada a qualidade das águas para consumo humano (Quadro 49). 

Quadro 48 - Qualidade das águas para consumo humano (2015) 

Unidade territorial 

Análises 
regulamentares 

obrigatórias 

Análises 
obrigatórias 
realizadas  

Análises em 
falta 

Análises realizadas com valor 
paramétrico 

Água segura 

Total 

Em 
incumprimento 

do valor 
paramétrico 

N.º % 

Alentejo 60935 61401 200 47418 391 99,18 

Alentejo Central 10171 10199 0 7860 40 99,49 

Montemor-o-Novo 1582 1582 0 1204 3 99,67 

Fonte: Dados da qualidade da água em baixa – RESARP 2015 produzido pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) 

A consulta dos dados disponibilizados pela ERSAR para os anos 2016 a 2019 indica que a percentagem de água segura em 

Montemor-o-Novo mantem os níveis apresentados em 2015, com valores a variar em 99,38% e 99,76%. 

http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008662
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008663
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5.5.1.3. RUÍDO E QUALIDADE DO 
AR  

 

Zonas de conflito acústico 

O zonamento acústico que acompanha o PDMMN permite concluir que apenas são sinalizadas zonas de conflito acústico ao 

longo de algumas estruturas rodoviárias que atravessam o concelho (Figura 22) representando, potencialmente uma escassa 

população afetada por níveis elevados de ruído. Destaca-se, no entanto, a situação no interior da cidade de Montemor 

decorrente da passagem de veículos pesados. 

 

 

Figura 22 - Zonamento acústico 
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Índice de qualidade do ar 

O concelho de Montemor-o-Novo localiza-se na Zona do Alentejo Interior, onde está instalada uma estação fixa de medição 

em contínuo, situada em Terena onde são medidos os principais poluentes. É uma estação do tipo “rural de fundo”, quanto à 

sua localização/ambiente e objetivo/influência. Na Zona Alentejo Interior verifica-se que o índice de qualidade do ar é, na 

maior parte dos dias Bom e Muito Bom (Figura 23). Não se pode deixar de registar que de 2018 para 2019 se assistiu a um 

aumento do número de dias com índice “médio” (de notar que os dados de 2019 ainda não estão validados). 

 

Figura 23 - Índice de Qualidade do Ar da Zona Alentejo Interior para os anos de 2018 e 2019. 
Fonte: SNIAMB 

Emissão de poluentes atmosféricos NOx, SO2, PM2.5, COVNM e NH3 

Nas figuras seguintes encontramos as emissões de alguns poluentes atmosféricos emitidos no território de Montemor-o-Novo, 

de acordo com a base de dados do SNIAMB. 

Em todos os poluentes analisados observou-se um aumento das emissões entre 2015 e 2017.  

No que diz respeito aos óxidos de enxofre, o setor industrial é aquele que apresenta a maior contribuição para o total das 

emissões. No ano de 2017 em particular, a contribuição dos fogos florestais foi também elevada. No que diz respeito à emissão 

de óxidos de azoto, é o setor dos transportes que assume maior relevo. Localmente, apenas é relevante a situação no interior 

da cidade de Montemor decorrente da passagem de veículos pesados. A agricultura é o setor com maior responsabilidade na 

emissão de COV não metânicos e o setor que assume a quase totalidade das emissões de amoníaco. No que diz respeito à 

matéria particulada é o setor residencial e serviços que emite mais.   
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Figura 24 - Emissões de poluentes atmosféricos nos anos de 2015 e 2017 no concelho de Montemor-o-Novo 
Fonte: SNIAMB 
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5.5.2. ANÁLISE DE TENDÊNCIAS  
 

O quadro seguinte apresenta um resumo da tendência de evolução de cada indicador, na ausência de implementação da 

proposta de revisão do PDM 

Quadro 49 - Tendências de evolução na ausência de implementação da proposta de revisão do PDM de Montemor-
o-Novo - Qualidade Ambiental 

 

 

Critérios Indicadores Tendência 

Resíduos Urbanos 

Capitação de resíduos urbanos 

Taxa de recolha seletiva. 
Manutenção da situação atual 

Resíduos urbanos por operação de destino. Manutenção da situação atual 

Recursos Hídricos 

Qualidade da água superficial e subterrânea. 

Fontes de poluição 

Área concelhia com vulnerabilidade à poluição 
dos aquíferos. 

Manutenção da situação atual 

Consumo de água per capita Manutenção da situação atual 

Perdas de água no sistema público de 
abastecimento. 

Manutenção da situação atual 

População abrangida por tratamento de águas 
residuais 

Manutenção da situação atual 

Violações aos valores paramétricos da água para 
consumo humano 

Captações com perímetros de proteção  

Manutenção da situação atual 

Ruído e Qualidade do 
Ar 

Zonas de conflito acústico. Manutenção da situação atual 

Índice de qualidade do ar. 

Emissão de poluentes atmosféricos NOx, SO2, 
PM10, COVNM e NH3 

Manutenção da situação atual 
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5.5.3. EFEITOS ESPERADOS DA 
PROPOSTA DE REVISÃO DO PDM 
DE MONTEMOR-O-NOVO 

 

Os efeitos esperados da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo encontram-se sistematizados no quadro seguinte. 

Quadro 50 - Efeitos no FCD 5 - Qualidade Ambiental 

Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

Resíduos Urbanos 

Capitação de RU 

A gestão de resíduos urbanos é uma preocupação assumida na revisão do 
PDMMN, que assegura a continuidade das políticas implementadas em matéria 
de resíduos indiferenciados, no sentido da sua redução, estando preconizadas 

- a realização de investimentos em infraestruturas, melhoria dos circuitos de 
recolha e realização de estudos de ampliação dos sistemas; 

- a promoção da criação de locais de armazenamento temporário de resíduos 
volumosos na proximidade dos aglomerados em que tal serviço ainda não é 
assegurado. 

Deste modo, espera-se um efeito positivo na gestão de resíduos do concelho, 
designadamente através da redução da capitação e de um aumento da taxa de 
recolha seletiva.,  

Existe um risco potencial de aumento da capitação de RU pelo aumento e 
melhoria da rede de recolha, caso este não seja acompanhada de políticas 
concretas de educação ambiental da população neste sentido. 

O sucesso da recolha seletiva depende quer da existência de infraestruturas de 
recolha, quer da adesão da população à utilização correta destes equipamentos. 
Neste sentido é necessário que o Município faça uma aposta clara na 
sensibilização e educação ambiental da população, sob o risco de Montemor-o-
Novo não conseguir recuperar no que diz respeito a este indicador, que 
atualmente é bastante baixo face à média nacional e regional 

Taxa de recolha seletiva 

Resíduos urbanos por 
operação de destino 

Existem intervenções preconizadas na revisão do PDMMN, conducentes a uma 
diminuição do volume de resíduos urbanos encaminhados para aterro: 

- Realizar um estudo de viabilidade económica para a instalação de uma unidade 
de valorização de bioresíduos 

- Assegurar a continuidade da aposta na recolha e reciclagem da fração inerte dos 
resíduos de construção e demolição, e concretizar a os investimentos já previstos 
na melhoria/adaptação/ampliação da “Unidade de Reciclagem de Entulho”; 

Caso não se concretizem as intervenções programadas, a par de uma política de 
educação ambiental da população, existe o risco de o Município se continuar a 
afastar da meta da diminuição da deposição de resíduos em aterro, que 
atualmente constitui o principal destino dos resíduos urbanos recolhidos. 

Recursos Hídricos 

Qualidade da água 
superficial e subterrânea 

A regulamentação proposta e a clara definição das condicionantes relacionadas 
com os recursos hídricos têm efeito positivo na manutenção da qualidade dos 
recursos hídricos. A revisão do PDMNM contempla a regulação da atividade 
pecuária (instalação/ampliação e da gestão de efluentes), proibindo as instalações 
pecuárias em regime de produção intensivo em áreas que possam afetar 
negativamente o ambiente e as pessoas, sendo esta medida particularmente 
positiva no que diz respeito à proteção da qualidade da água.  

Fontes de poluição 
No âmbito da revisão do PDMMN são identificadas ações tendentes à diminuição 
das fontes de poluição identificadas no PGGH, que estão relacionadas com as 
águas residuais: 
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Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

- Reforçar o grau de cobertura da rede separativa de drenagem de águas 
residuais; 

- Adotar e implementar soluções individuais de tratamento de águas residuais 
apropriadas para as habitações dispersas em espaço rural; 

Área concelhia com 
vulnerabilidade à poluição 
dos aquíferos. 

A delimitação Municipal da REN contribui para a manutenção da qualidade da 
água subterrânea, através da delimitação das “áreas estratégicas de proteção e 
recarga de aquíferos”. 

Consumo de água 

No âmbito da revisão do PDMMN existem intervenções programadas relativas no 
sentido de aumentar a população servida de abastecimento de água.  

Existe o risco do aumento do consumo de água per capita se a par destas 
intervenções não existir uma política de educação ambiental dos munícipes 
respeitante à poupança de água. Existe também o risco do aumento do consumo 
de água se não forem seguidas medidas de troca gradual de equipamentos por 
outros mais eficientes (nos edifícios municipais), e o aproveitamento de água 
tratada ou pluvial para rega (ou outros fins que não exijam a utilização de água 
potável). 

Perdas de água no sistema 
público de abastecimento. 

No âmbito da revisão do PDMMN estão previstas intervenções de renovação das 
redes de abastecimento de água, o que contribui positivamente para a 
manutenção ou melhoria deste indicador. 

Acessibilidade física ao 
serviço de abastecimento 
de água 

No âmbito da revisão do PDMMN estão previstas intervenções de renovação das 
redes de abastecimento de água, o que contribui positivamente para a 
manutenção ou melhoria deste indicador. 

População abrangida por 
tratamento de águas 
residuais 

Estão programadas intervenções conducentes ao aumento da população 
abrangida por tratamento de águas residuais, nomeadamente: 

- Reforçar o grau de cobertura da rede separativa de drenagem de águas 
residuais; 

- Adotar e implementar soluções individuais de tratamento de águas residuais 
apropriadas para as habitações dispersas em espaço rural; 

Violações aos valores 
paramétricos da água para 
consumo humano 

As medidas de renovação das redes de abastecimento, assim como as que 
contribuem para a manutenção da qualidade dos recursos hídricos contribuem 
para a manutenção da boa qualidade da água distribuída para consumo humano, 
reduzindo as já baixas incidências de violação. 

Captações com perímetros 
de proteção 

No âmbito da revisão do PDMMN são delimitadas as zonas de proteção (imediata, 
intermédia e alargada) regulando atividades interditas e ou condicionadas, 
contribuindo para a salvaguarda da qualidade e quantidade da água de captação. 

Ruído e Qualidade 
do Ar 

Zonas de conflito acústico 

Com o objetivo de minimizar eventuais situações de conflito entre o ruído existente 
e o legalmente permitido, foram identificadas as zonas de conflito acústico. Para 
todas as situações de conflito identificadas, apenas será admitido o licenciamento 
de novas edificações desde que seja assegurada a elaboração de um plano de 
redução de ruído que assegure o cumprimento dos valores limite de ruído 
ambiente exterior fixados na lei, ou, na sua ausência, após a demonstração 
técnica da compatibilidade da edificação e respetivos usos com os níveis sonoros 
exigidos na legislação em vigor, o que contribuirá para que não aumente a 
população afetada por níveis elevados de ruido. Neste sentido a tendência será 
de reduzir as zonas de conflito e a população exposta a níveis de ruído elevados. 

A execução da Variante à cidade de Montemor-o-Novo, possibilitando o desvio do 
tráfego de pesados da principal artéria da cidade, traduzir-se-á na redução dos 
níveis de ruido. 
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Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

Dias com parâmetros de 
qualidade do ar acima dos 
limites. 

O PDM não tem programadas intervenções específicas para a melhoria de 
qualidade do ar. No entanto as medidas equacionadas para a implementação de 
transporte público urbano terão um efeito positivo neste indicador. 

Emissão de poluentes 
atmosféricos NOx, SO2, 
PM10, COVNM e NH3 

O PDM não tem programadas intervenções específicas para a diminuição das 
emissões de poluentes atmosféricos concelhias. No entanto as medidas 
equacionadas para a implementação de transporte público urbano terão, 
potencialmente, um efeito positivo neste indicador. 

A implementação da Variante à cidade de Montemor-o-Novo, com o consequente 
desvio do tráfego de pesados do centro da cidade, traduzir-se-á na redução da 
emissão de poluentes atmosféricos com origem no tráfego rodoviário. 

Existe um risco de aumento da emissão de poluentes atmosféricos devido ao 
aumento da atividade industrial, caso não seja estabelecida uma política e 
medidas específicas para a diminuição da emissão, em outros setores para além 
do transporte. 

 

5.5.4. DIRETRIZES DE SEGUIMENTO 
 

 Assegurar a correta implementação dos sistemas de recolha seletiva de RU, qualificar as infraestruturas de gestão de 

forma a desviar matéria orgânica de aterro, incrementar a valorização multimaterial e valorizar energeticamente os 

resíduos não recicláveis. 

 Implementar uma política de gestão de resíduos urbanos biodegradáveis. 

 Incentivo ao funcionamento das indústrias em “círculo”, promovendo a reutilização e reciclagem de produtos e matérias-

primas. 

 Aumentar a taxa de separação de resíduos, através da realização de campanhas de sensibilização dirigidas a vários 

tipos de público-alvo e do reforço do serviço de recolha separativa.  

 Assegurar que os equipamentos públicos e agentes económicos incorporam soluções tecnológicas e de gestão mais 

exigentes do ponto de vista do tratamento dos resíduos gerados. 

 Avaliar a possibilidade de estabelecer barreiras acústicas recorrendo à utilização de árvores e arbustos de espécies 

adequadas, uma vez que estes cumprem a dupla função de atenuação do ruído e de sumidouro de dióxido de carbono. 

 Preservar zonas sensíveis e mistas com níveis sonoros regulamentares. 

 Corrigir zonas mistas com níveis sonoros não regulamentares. 

 Promover o uso sustentável da água, através de ações de sensibilização dirigidas a diferentes tipos de público-alvo. 

 Assegurar que os novos equipamentos públicos, indústrias e empreendimentos turísticos, incorporam soluções 

tecnológicas e de gestão que garantam o uso eficiente da água. 
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 Aumentar a taxa de tratamento de águas residuais e a acessibilidade física da população ao serviço. 

 Assegurar um adequado planeamento, gestão e monitorização das ETAR existentes e a construir no concelho. 

 Promover a utilização de água residual tratada proveniente de estações de tratamento de águas residuais urbanas, em 

usos que se considerem viáveis, nomeadamente, na lavagem de pavimentos urbanos e de veículos, na limpeza de 

coletores e na rega de espaços verdes. 

 Promover a proteção e valorização dos recursos hídricos e a requalificação da rede hidrográfica do concelho tendo em 

vista, nomeadamente, o restabelecimento de galerias ripícolas, a eliminação de eventuais barreiras ao escoamento e a 

limpeza e manutenção de linhas de água. 

 Monitorizar a qualidade da água superficial e subterrânea. 

5.6. FCD6 – ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS E RISCOS  

 

 

5.6.1.  SITUAÇÃO EXISTENTE  
 

 

5.6.1.1. ENERGIA E ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS  

 

Consumo de energia elétrica por habitante 

Montemor-o-Novo apresenta consumos per capita inferiores às regiões apresentadas para comparação (as NUT onde se 

insere), quer no consumo total, quer em cada uma das categorias. Quando se analisa os diferentes setores verifica-se que 

este resultado é decorrente de um consumo per capita baixo na indústria, que é reflexo da pouca expressão deste setor no 

município.  
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Figura 25 - Consumo de energia elétrica por habitante: total e por tipo de consumo para o ano 2017 

Consumos de elétrica efetuados em edifícios públicos e iluminação 

Montemor-o-Novo apresentou, em 2017, um consumo de energia elétrica, per capita, em iluminação pública e em edifícios 

públicos da ordem de grandeza das regiões onde está inserido. O consumo em iluminação pública foi 141 Kwh/hab e o 

consumo nos edifícios públicos foi 191 Kwh/hab. 

Certificação energética 

Desde 2014 o número de edifícios certificados variou entre 181 e 286, sendo que até setembro de 2020 já tinham sido 

certificados 149 edifícios. A grande maioria dos edifícios certificados são destinados a habitação. 

 

Figura 26 - Estatísticas da Certificação energética dos edifícios para o concelho de Montemor-o-Novo 
Fonte: https://www.sce.pt/estatisticas/ 

Emissões de GEE 

A emissão de GEE em Montemor-o-Novo aumentou entre 2015 e 2017, atingindo praticamente 250 kton (Figura 27). O setor 

com emissões mais expressivas é a agricultura seguido do setor dos transportes. 
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Figura 27 - Emissões de gases com efeito de estufa em Montemor-o-Novo 
Fonte: SNIAMB 

 

5.6.1.2. RISCOS TECNOLÓGICOS  
 

Edifícios existentes na área de vulnerabilidade a rutura de barragens 

Os estudos de caracterização que acompanham aos documentos de revisão do PDM apresentam uma análise de risco relativa 

à rutura de barragens. Para efeitos de análise do risco de cheias e inundações causadas por rutura de barragens foi utilizado 

o Plano de Emergência Interno da Barragem dos Minutos e uma metodologia expedita para a análise dos elementos expostos 

à eventual rutura da Barragem da Atabueira e da Freixeirinha. 

Relativamente à Barragem dos Minutos, os elementos expostos à área inundável correspondem a 30 habitações, 6 edifícios 

de atividades económicas e 9 infraestruturas, correspondendo a um total de 250 pessoas afetadas. 

Relativamente à Barragem da Atabueira, verifica-se que numa eventual situação de rutura de barragem poderá ser afetada a 

zona norte do aglomerado de Ciborro, abrangendo um total de 127 habitações e uma população estimada em 202 residentes. 

Os elementos expostos a uma ocorrência desta natureza incluem ainda um total de 13 vias, numa extensão total próxima dos 

1650 metros. 

No que se refere à Barragem da Freixeirinha, e dada a localização que esta apresenta, apenas são afetados campos e 

estruturas de apoio à atividade agrícola, não se prevendo qualquer interferência com a população, habitações e/ou outros 

elementos. 

Ocorrência de acidentes no transporte de mercadorias perigosas. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo CDOS de Évora, entre 2005 e 2014, apenas se registaram dois acidentes 

relacionados com o transporte de matérias perigosas no concelho (EN4 e EN114 – Herdade dos Padres). 
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No entanto, constata-se que o transporte de mercadorias perigosas no concelho se encontra frequentemente associado ao 

transporte de combustíveis (gasóleo, gasolina e GPL), de ácido nítrico, e ao transporte de líquido transportado a quente, 

N.S.A. a temperatura igual ou superior a 100 °C. 

A avaliação de risco realizada, classifica o risco de acidente como moderado. As principais vias rodoviárias do concelho, bem 

como as áreas edificadas na proximidade das mesmas são as áreas mais vulneráveis à ocorrência de acidentes decorrentes 

do transporte de mercadorias perigosas.  

Acidentes nas zonas industriais envolvendo matérias perigosas. 

O concelho de Montemor-o-Novo dispõe atualmente de uma zona industrial - Zona Industrial da Adua, bem como de algumas 

indústrias localizadas em solo rural, nomeadamente unidades associadas à transformação de cortiça, fornos de carvão 

(Cortiçadas de Lavre e Santiago do Escoural), e algumas unidades de armazenagem que se encontram disseminadas um 

pouco por todo o território.   

Os acidentes em áreas industriais estão usualmente associados à ocorrência de incêndios, verificando-se que, no período 

compreendido entre 2005 e 2014 ocorreram no concelho de Montemor-o-Novo 12 incêndios industriais, estando estas 

ocorrências distribuídas da seguinte forma: 5 na União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre, 4 na União de 

Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, 2 na freguesia de Cabrela e 1 na freguesia de 

Santiago do Escoural. 

De acordo com a avaliação de risco efetuada e apresentada nos estudos de caracterização, a probabilidade de ocorrência de 

incêndios industriais considera-se média, e conclui que a área mais vulnerável à ocorrência deste tipo de acidentes é a Zona 

Industrial da Adua, onde se concentra o maior número de unidades industriais, sendo igualmente de considerar as indústrias 

da transformação e preparação de cortiça, pela elevada carga térmica associada à matéria prima utilizada. 

5.6.1.3. RISCOS NATURAIS  
 

Área ardida 

Tendo em conta a área ardida em incêndios rurais entre 2011 e 2019 (Figura 28) verifica-se que 2019 foi o ano que apresentou 

maior área ardida, superando os 250 ha. Até esse ano, o máximo de área ardida tinha sido cerca de 100 ha, valor atingido 

em 2011, 2013 e 2015. 
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Figura 28 - Emissões de gases com efeito de estufa em Montemor-o-Novo 

Número de ocorrências de incêndios 

Desde 2011 que o número de ocorrências de incêndios rurais varia entre 12 e 33, tendo 2019 sido o ano em que estas 

ocorreram em maior número (Figura 29). 

 

Figura 29 - Ocorrências de incêndios em Montemor-o-Novo 

Áreas com perigosidade de incêndio alta e muito alta 

De acordo com a carta de perigosidade do Plano Municipal de Defesa das Florestas contra Incêndios, as zonas com 

perigosidade mais elevada situam-se na Serra de Monfurado, nas encostas das ribeiras da Marateca e São Martinho e na 

área do Godeal e Chapelar a poente do Ciborro. A figura seguinte apresenta a perigosidade de incêndio florestal em 

Montemor-o-Novo. 
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Figura 30 - Perigosidade de incêndio florestal 

Fonte: Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios, 2017 

Locais com risco de erosão elevado 

A erosão hídrica dos solos encontra-se geralmente associada a uma perda excessiva de solo por ação dos escoamentos 

superficiais, resultando da sua ocorrência graves consequências para o equilíbrio e produtividade dos ecossistemas, 

causando um empobrecimento efetivo do solo, podendo inclusivamente, em situações extremas, conduzir à desertificação. 

O concelho de Montemor-o-Novo, pelas características físicas que apresenta, apresenta uma significativa diversidade de 

áreas sujeitas a uma elevada erosão hídrica do solo, nelas se enquadrando algumas das áreas mais declivosas do concelho 

que se encontram associadas aos vales das Ribeiras da Marateca, Labula ou Safira, São Romão e São Martinho e também 

às vertentes da Serra de Monfurado.  
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5.6.2.  ANÁLISE DE TENDÊNCIAS  
 

O quadro seguinte apresenta um resumo da tendência de evolução de cada indicador, na ausência de implementação da 

proposta de revisão do PDM. 

Quadro 51 - Tendências de evolução na ausência de implementação da proposta de revisão do PDM de Montemor-
o-Novo - Alterações Climáticas e Riscos 

Critérios Indicadores Tendência 

Energia e 
Alterações 
Climáticas 

Consumo de energia elétrica por habitante. 

Consumos de eletricidade em edifícios públicos e 
iluminação. 

Certificação energética. 

Manutenção da situação atual 

Quantidade de GEE Manutenção da situação atual 

Riscos 
Tecnológicos 

Edifícios na área de vulnerabilidade a rutura de 
barragens 

Ocorrência de acidentes no transporte de 
mercadorias perigosas. 

Acidentes nas zonas industriais envolvendo 
matérias perigosas. 

Manutenção da situação atual 

Riscos naturais 

Área ardida. 

Número de ocorrências de incêndios rurais. 

Áreas com perigosidade de incêndio alta e muito 
alta. 

Manutenção da situação atual 

Locais com risco de erosão elevado. Manutenção da situação atual 

 

5.6.3. EFEITOS ESPERADOS DA 
PROPOSTA DE REVISÃO DO PDM 
DE MONTEMOR-O-NOVO 

 

Os efeitos esperados da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo encontram-se sistematizados no quadro seguinte. 

Quadro 52 - Efeitos no FCD 6 - Alterações Climáticas e Riscos 

Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

Consumo de energia 
elétrica por habitante. 
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Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

Energia e 
Alterações 
Climáticas 

Consumos de 
eletricidade em edifícios 
públicos e iluminação. 

Em todas as intervenções/construções de edifícios públicos e rede pública de iluminação 
existe a oportunidade de optar por técnicas construtivas e equipamentos com baixo 
consumo de energia elétrica. 

Existe o risco de aumento dos consumos caso as intervenções nestes edifícios e 
infraestruturas não equacionem praticas construtivas e equipamentos conducentes à 
diminuição do consumo de energia elétrica. 

Certificação energética. 

GEE por setor de 
atividade 

O PDM não tem programadas intervenções específicas para a diminuição da emissão de 
GEE, em direção à neutralidade carbónica.  

No entanto, algumas ações equacionadas para outros setores terão um efeito 
potencialmente positivo neste indicador: 

- A otimização das funções produtivas em regime extensivo e intensivo, compatibilizada 
com a salvaguarda dos valores ecológicos e ambientais, desde que sejam equacionadas 
medidas conducentes à neutralidade carbónica 

- o reforço do ordenamento florestal, atuando pela diminuição das emissões por via da 
diminuição da probabilidade de fogos florestais, e pela utilização da floresta como reserva 
de carbono. 

- a realização de um estudo de viabilidade económica para a instalação de uma unidade 
de valorização de bioresíduos 

- a implementação de transporte público urbano. 

O setor agrícola é aquele que no concelho tem uma maior expressividade na emissão de 
gases com efeito de estufa. As medidas de promoção deste setor podem resultar num 
aumento das emissões de GEE se não forem salvaguardadas estratégias conducentes à 
neutralidade carbónica. 

Riscos 
Tecnológicos 

Edifícios existentes na 
área de vulnerabilidade 
a rutura de barragens 

No âmbito da revisão do PDMMN existe um levantamento completo das edificações e 
infraestruturas afetadas em situação de rutura de barragem, o que constituí um elemento 
positivo para atuação preventiva e em caso de acidente. 

Ocorrência de acidentes 
no transporte de 
mercadorias perigosas. 

No âmbito do PDMMN existe um estudo que permitiu o diagnóstico destes acidentes o que 
permite uma atuação preventiva, o que constitui um impacte positivo. 

As medidas conducentes ao desvio de tráfego pesado do centro da cidade têm um impacte 
positivo uma vez que aumentam a segurança em circulação, e diminuem o número de 
pessoas potencialmente expostas em caso de acidente. 

Acidentes nas zonas 
industriais envolvendo 
matérias perigosas 

Não estão definidas medidas específicas para a diminuição de acidentes nas zonas 
industriais envolvendo matérias perigosas. No entanto o modelo de ordenamento tendente 
à concentração das unidades industriais dedicadas (e infraestruturadas) tem um efeito 
positivo neste indicador. 

Riscos 
naturais  

Área ardida O ordenamento do espaço florestal tem um impacte positivo no número de ocorrências e 
área ardida. 

Número de ocorrências 
de incêndios rurais 

Áreas com perigosidade 
de incêndio alta e muito 
alta 

Não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas classificadas na cartografia de 
perigosidade como de alta e muito alta perigosidade, o que constitui um impacte positivo 
no risco de ignição assim como na segurança da população. 

Locais com risco de 
erosão elevado. 

No âmbito da revisão da REN são delimitadas as áreas de elevada erosão hídrica do solo, 
e estabelecidas as respetivas condicionantes, o que constitui um impacte positivo neste 
indicador. 
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5.6.4.  DIRETRIZES DE SEGUIMENTO 
 

 Promover a utilização de fontes de energia renováveis, através, por exemplo, de benefícios fiscais municipais.  

 Premiar a adoção de técnicas de construção sustentável, através da redução de custos do licenciamento.  

 Promover a eficiência e certificação energética dos edifícios municipais e na iluminação pública. 

 Estabelecer normas que promovam a eficiência energética dos edifícios residenciais e de serviços, nomeadamente 

no que se refere ao estímulo à utilização de energia solar. 

 Garantir que os edifícios novos ou remodelados possuem elevada eficiência energética, utilizando equipamentos que 

promovam a utilização sustentável da energia.  

 Equacionar-se a possibilidade de integração de equipamentos/mecanismos de aproveitamento energético a partir de 

fontes renováveis (sistemas solares térmicos e fotovoltaicos, etc.) nos equipamentos públicos.  

 Monitorizar o potencial e a evolução da produção de energia renovável e o consumo de energia municipal, 

desenvolvendo e mantendo atualizada uma matriz energética municipal, procurando-se assegurar estrategicamente 

que as emissões de GEE no concelho mantêm uma tendência decrescente e que a capacidade de sequestro de 

carbono mantém uma tendência inversa. 

 Promover no setor agrícola, o setor com maior peso nas emissões de GEE no concelho, boas práticas agronómicas 

e tecnológicas com relevância no que respeita à neutralidade carbónica (maior eficiência na utilização dos adubos 

azotados e produtos fitofármacos sintéticos, ou mesmo a sua eliminação; progressiva eliminação da queima de 

resíduos de culturas temporárias e permanentes e a sua incorporação no solo ou utilização na produção de bioenergia; 

aumento generalizado das práticas da mobilização mínima dos solos e da sementeira direta nas áreas ocupadas por 

cereais de sequeiro e regadio; maior eficiência no uso da água de rega; evolução dos sistemas de gestão de estrumes 

caracterizada por uma redução das lagoas e sua substituição por outros sistemas de tratamento mais carbonicamente 

neutros).  

 Avaliar e monitorizar os fogos florestais, bem como assegurar a implementação de medidas de vigilância e 

reflorestação de áreas ardidas. 

 Avaliar a eficácia das medidas de prevenção e combate aos incêndios florestais definidas pelo PMDFCI. 

 Promover ações de florestação nas áreas ardidas, tendo em conta os princípios e objetivos do Plano Regional de 

Ordenamento Florestal e o Código de Boas praticas na recuperação de áreas ardidas. 

 Criação de medidas minimizadoras da erosão dos solos, assim como o incentivo ao revestimento do solo para que 

este não fique desprotegido e mais suscetível à erosão e o incentivo a práticas agrícolas mais adequadas. 

 Prevenir a construção em áreas vulneráveis à rotura de barragens. 

 Avaliação das indústrias concelhias com planos de emergência internos. 

 Criação de incentivos para a implantação de indústrias que apresentem baixos riscos de atividade. 

 Proibição e controlo do atravessamento dos aglomerados urbanos por veículos de transporte de matérias perigosas.  
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6. QUADRO DE GOVERNANÇA 
PARA A AÇÃO  

 

O quadro de governança para a ação constitui um suporte fundamental para o sucesso do processo de implementação da 

proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo, uma vez que identifica as responsabilidades institucionais dos vários 

intervenientes na AAE, em todo o processo de implementação do próprio Plano. 

Entendendo-se a governança “como o conjunto de regras, processos e práticas que dizem respeito à qualidade do exercício 

do poder, essencialmente no que se refere à responsabilidade, transparência, coerência, eficiência e eficácia” (Partidário 

2007), pretendeu-se estabelecer um quadro de governança que garanta o cumprimento dos objetivos definidos para cada um 

dos FCD, bem como a concretização das diretrizes propostas. 

São assim identificados as entidades e os agentes com competências específicas na operacionalização, monitorização e 

gestão das ações previstas na futura implementação da revisão do PDM em avaliação (Quadro 55).  

Tendo em vista a adequada concretização das diretrizes para seguimento do plano é de importância fundamental a articulação 

entre sectores e entidades. 

Quadro 53 - Quadro de Governança para a Ação 

Entidades Ações 

Agência Portuguesa do 
Ambiente 

- Manter atualizados os resultados da monitorização da qualidade da água. 
- Dar cumprimento ao estabelecido no âmbito do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, 
mantendo a informação atualizada e disponível. 
- Fomentar e apoiar os processos de participação pública. 

Instituto da Conservação da 
Natureza e Florestas, IP 

- Manter atualizados e divulgar os relatórios provisórios dos incêndios florestais. 
- Monitorizar e disponibilizar o estado de conservação dos valores naturais nas Área Classificadas. 
- Orientar operações de remoção de espécies não indígenas com carácter invasor nas Áreas 
Classificadas. 
- Acompanhar e apoiara fase de monitorização do Plano. 

Autoridade Nacional de 
Proteção Civil 

- Acompanhar a fase de monitorização do Plano. 
- Garantir o acompanhamento na articulação das orientações e das políticas regionais de proteção 
civil com o Plano Municipal de Emergência. 
- Colaborar na informação e divulgação dos riscos de cheias/inundação bem como de acidentes 
graves.  

Administração Regional da 
Saúde do Centro, IP 

- Acompanhar a fase de monitorização do Plano. 

Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 
Alentejo 

- Manter atualizados os resultados da monitorização da qualidade do ar. 
- Fomentar e apoiar os processos de participação pública. 
- Acompanhar a fase de monitorização do Plano. 

GNR – SEPNA – Serviço de 
Proteção da Natureza e do 
Ambiente 

- Garantir a prossecução de ações de fiscalização nas Áreas Classificadas do Município de 
Montemor-o-Novo. 

Câmara Municipal de 
Montemor-o-Novo 

- Desenvolver processos de participação pública. 
- Garantir a execução da solução urbanística do Plano de uma forma integrada no suporte biofísico. 
- Conceção, projeto, construção, extensão, reparação, renovação, manutenção das infraestruturas 
e dos equipamentos, respetiva exploração e prestação dos serviços de águas e saneamento. 
- Garantir a recolha dos resíduos recolhidos de forma seletiva e tratamento dos resíduos 
indiferenciados 
- Tratar os espaços não edificados e garantir um enquadramento paisagístico adequado. 
- Prestar apoio e informação ao nível da procura e oferta de emprego. 
- Promover ações de formação e valorização profissional.  
- Articular com todas as entidades intervenientes no processo de AAE para que a implementação 
das ações previstas no PDM decorra de forma sustentável. 
- Cumprir as medidas que venham a ser impostas na Declaração Ambiental. 
- Fomentar e apoiar os processos de participação pública.  
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Entidades Ações 

Juntas de Freguesia 
- Operacionalização de operações de gestão de resíduos. 
- Fomentar diferentes formas de participação pública. 

População em geral 
- Contribuir para o alcance das metas estabelecidas. 
- Participar ativamente nos processos de consulta pública. 
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7. ORIENTAÇÕES PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANO 
DE CONTROLO  

 

O plano de controlo constitui uma base para avaliar o impacte do plano de ação e o respetivo desenvolvimento das ações 

adotadas. Esta avaliação será feita através da análise de indicadores, com base no desempenho ambiental. 

Os indicadores apresentados (Critérios, objetivos de sustentabilidade e indicadores, por fator de decisão) permitem assegurar 

a construção de um sistema próprio e permanente de recolha, tratamento e análise de dados, no sentido de conhecer a 

situação na área de influência do Plano e como detetar e medir tendências de evolução ao longo da sua execução. 

Durante a fase de seguimento os indicadores podem também ser adaptados, face aos resultados obtidos, ou à facilidade em 

obter informações/dados que à data não se encontram sistematizados. As metas podem ter que ser reajustadas devido a 

alterações normativas ou dos objetivos estratégicos. 

 

FCD 1 - Biodiversidade e Conservação da Natureza 

Objetivo Indicadores Unidades 
Fontes de 

Informação 
Frequência de 
Amostragem 

Áreas Classificadas 

Promover a valorização e assegurar a 
conservação do património natural, 
cultural em áreas classificadas 

Áreas classificadas ha CMMN/ICNF Anual 

Conservação da Natureza 

Promover política de conservação da 
natureza 

Ações de conservação e gestão 
de espécies e habitat 

Nº CMMN Anual 

Gestão e Conservação da Floresta 

Promover a diversificação florestal Área por tipologia de povoamento 
florestal 

ha CMMN Anual 

 

 

 

FCD 2 - Ordenamento e Qualificação do Território 

Objetivo Indicadores Unidades 
Fontes de 

Informação 
Frequência de 
Amostragem 

Coesão Territorial 

Garantir um nível de 
infraestruturação adequado às novas 
exigências ambientais. 

Variação da taxa de cobertura no 
concelho por infraestrutura 

(saneamento, abastecimento de 
água, eletricidade e 
telecomunicações). 

% CMMN Anual 
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FCD 3 - Desenvolvimento económico e social 

Objetivo Indicadores Unidades 
Fontes de 

Informação 
Frequência de 
Amostragem 

Desenvolvimento Humano 

Criar e promover o emprego local 
Taxa de População ativa % INE Anual 

Taxa de Desemprego % INE Anual 

Competitividade e Desenvolvimento local 

Aumentar a competitividade 

empresarial / industrial 

Áreas empresariais/industriais 

estruturados e infraestruturados. 
ha CMMN Anual 

Dinâmica turística 

Aumentar/melhorar as condições de 

apoio e suporte à prática turística. 
Intensidade turística 

(número de dormidas 

em milhares/população 

residente em centenas). 

INE Anual 

 

 

FCD 4 - Património e Paisagem 

 

 

 

 

 

Qualificação urbana 

Assegurar o melhor aproveitamento 
do solo urbano e contenção das 
áreas urbanas. 

Densidade habitacional nos 
perímetros dos centros urbanos de 

nível 1 e 2 
fogos/ha CMMN Quinquenal 

Mobilidade 

Melhorar e potenciar o quadro das 
acessibilidades intraconcelhias. 

Vias requalificadas e projetadas N.º; Km CMMN Anual 

Objetivo Indicadores Unidades 
Fontes de 

Informação 
Frequência de 
Amostragem 

Património 

Preservação e valorização do 

Património arquitetónico e 

arqueológico 

Imóveis classificados  N.º CMMN/DGPC Anual 

Sítios e estações arqueológicas N.º CMMN/DGPC Anual 

Paisagem 

Preservação e valorização da 

qualidade paisagística 

Uso agrícola efetivo em áreas 

agrícolas 
Área CMMN Anual 
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FCD 5 - Qualidade Ambiental 

Objetivo Indicadores Unidades 
Fontes de 

Informação 
Frequência de 
Amostragem 

Água 

Garantir a proteção e conservação 

dos recursos hídricos. 

Variação da qualidade da água 

superficial e subterrânea. 

Estado das massas de 

água 
CMMN Anual 

Garantir um nível de atendimento 

elevado do sistema público de 

abastecimento de água   

Acessibilidade física ao serviço de 

abastecimento de água  
% CMMN Anual 

Reduzir as perdas de água no 

sistema público de abastecimento e 

substituição de redes. 

Perdas de água no sistema 

público de abastecimento. 
% CMMN Anual 

Resíduos 

Promover uma política adequada de 
gestão de resíduos. 

Taxa de separação de resíduos. % CMMN Anual 

Ruído 

Assegurar níveis de ruído 
compatíveis com a 
classificação/ocupação do espaço. 

Área concelhias incompatíveis 
com a respetiva classificação 
(sensível ou mista). 

ha CMMN Anual 

Ar 

Assegurar uma gestão adequada da 
qualidade do ar que salvaguarde a 
saúde pública. 

Dias com parâmetros de 
qualidade do ar acima dos limites. 

N.º CCDR Alentejo Anual 

 

FCD 6 - Alterações Climáticas e Riscos 

 

  

Objetivo Indicadores Unidades 
Fontes de 

Informação 
Frequência de 
Amostragem 

Energia 

Utilização de Fontes de Energia 

Renovável. 

Utilização efetiva de energias 

renováveis no município. 
% DGEG Anual 

Alterações Climáticas 

Reduzir as emissões de Gases com 

Efeito de Estufa (GEE). 
Emissão de GEE kTCO2/km2 APA Anual 

Cheias 

Gestão das áreas inundáveis 
Variação da população em área 

de risco de rutura de barragens 
% CMMN Anual 

Incêndios 

Diminuir o número de ocorrência de 

incêndios florestais 
Área ardida. ha ICNF Anual 

Erosão 

Controlar os processos de erosão do 

solo 

Medidas de salvaguarda das 

áreas de potencial risco. 
N.º CMMN Anual 

Riscos Tecnológicos 

Diminuir o perigo decorrente de 

acidentes industriais 
Área ocupada por indústrias em 
zonas habitacionais. 

ha CMMN Anual 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O presente relatório serve de base à segunda fase do processo de AAE da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de 

Montemor-o-Novo. A caraterização do objeto de avaliação foi desenvolvida tendo por base a informação disponível, estando 

metodologicamente adaptada ao grau de maturidade dos trabalhos da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo. 

Na avaliação efetuada não foram evidenciados/identificados impactes ambientais negativos significativos que não possam 

ser alvo da aplicação de medidas de gestão ambiental, subjacentes à aplicação das diretrizes de seguimento, e apresentadas 

nas orientações para a implementação de um Plano e Controlo. 

Evidencia-se, ainda, a importância do acompanhamento da implementação do PDM de Montemor-o-Novo, de forma a 

monitorizar a evolução dos principais indicadores de sustentabilidade face a metas estabelecidas em documentos 

estratégicos, que poderão ter influência direta nas questões relacionadas com o ordenamento do território e na qualidade 

ambiental da área de análise. 

O presente relatório, acompanhado do Resumo Não Técnico, estará sujeito a consulta pública e será submetido à apreciação 

das entidades com responsabilidades ambientais específicas, juntamente com os restantes documentos que integram a 

proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo, para recolha de sugestões, que serão tidas em consideração na emissão 

da Declaração Ambiental e na preparação da versão final do PDM de Montemor-o-Novo. 
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ANEXOS 
 

 

 

ANEXO Descrição 

Anexo I Principais Instrumentos do Quadro de Referência Externo e respetivos Objetivos Estratégicos. 

Anexo II 
Relação entre o Quadro de Referência Estratégico definido e as Questões Estratégicas da proposta de 

revisão do PDM de Montemor-o-Novo. 

Anexo III Relação entre os Fatores Ambientais e os Fatores Críticos de Decisão. 
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ANEXO I 
 

 

 

 

ANEXO Descrição 

Anexo I Principais Instrumentos do Quadro de Referência Externo e respetivos Objetivos Estratégicos. 
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Objetivos Estratégicos do Portugal 2020 
 

Portugal 2020 – Acordo de Parceria 2014-2020 de julho de 2014 

Portugal 2020 estrutura as intervenções, os investimentos e as prioridades de financiamento fundamentais para promover, no nosso 
país, o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. 

Objetivos 

O Portugal 2020 apresenta os seguintes objetivos: 

 Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

 Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, bem como a sua utilização e qualidade; 

 Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas e dos sectores agrícola (para o FEADER), das pescas e da 

aquicultura (para o FEAMP); 

 Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os sectores; 

 Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos; 

 Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos; 

 Promover transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas; 

 Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral; 

 Promover a inclusão social e combater a pobreza; 

 Investir no ensino, nas competências e na aprendizagem ao longo da vida; 

 Reforçar a capacidade institucional e uma administração pública eficiente. 

 

Objetivos estratégicos do PNPOT 
 

Plano Nacional da Política de Ordenamento Territorial (PNPOT) - Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificada pela Declaração 

de Retificação n.º 103-A/2007 

O PNPOT constitui o guia orientador do sistema de gestão territorial e da política de ordenamento do território, sendo também um 

instrumento chave de articulação desta política com a política de desenvolvimento económico e social, em coerência com a Estratégia 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) e com as diversas intervenções com incidência territorial, designadamente as 

consideradas no Quadro de Referência Estratégico Nacional para o período de programação financeira comunitária QREN 2007-2013. 

Objetivos Estratégicos 

O PNPOT apresenta os seguintes objetivos estratégicos: 

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

energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos; 

 Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu e global; 

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

territoriais; 

 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; 

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

cidadãos, empresas e administração pública; 

 Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, cativa e responsável dos 

cidadãos e das instituições. 
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Objetivos Estratégicos da ENDS 
 

Estratégia Nacional Para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS) - RCM nº 109/2007, de 20 de agosto 

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) para o período 2005/15 consiste num conjunto coordenado de acuações 

que, partindo da situação atual de Portugal, com as suas fragilidades e potencialidades, permitam assegurar um crescimento económico 

célere e vigoroso, uma maior coesão social, e um elevado e crescente nível de proteção e valorização do ambiente. 

Objetivos principais 

A ENDS apresenta os seguintes objetivos: 

 Qualificação dos portugueses em direção à Sociedade do Conhecimento; 

 Economia sustentável, competitiva e orientada para atividades de futuro; 

 Gestão eficiente e preventiva do ambiente e do património natural; 

 Organização equilibrada do território que valorize Portugal no espaço Europeu e que proporcione qualidade de vida; 

 Dinâmica de coesão social e responsabilidade individual; 

 Papel Cativo de Portugal na Cooperação para a Sustentabilidade Global; 

 Administração Pública mais Eficiente e Modernizada. 
 

 

 

Objetivos Estratégicos do ENCNB 
 

Estratégia nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) - RCM n.º 152/2001, de 11 de outubro, retificada 

pela Declaração de Retificação n.º 20-AG/2001, de 31 de outubro 

A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) é um instrumento fundamental para a prossecução 

de uma política integrada num domínio cada vez mais importante da política de ambiente e nuclear para a própria estratégia de 

desenvolvimento sustentável. 

Objetivos Gerais e Opções estratégicas 

A ENCNB é um documento centrado em três objetivos gerais: 

 Conservar a natureza incluindo os elementos notáveis da geologia geomorfologia e paleontologia; 

 Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos; 

 Contribuir para a prossecução dos objetivos visados pelos processos de cooperação internacional na área da conservação 

da natureza em que Portugal está envolvido, em especial os objetivos definidos na Convenção sobre a Diversidade Biológica. 

Para a concretização dos objetivos acima expostos a ENCNB formula dez opções estratégicas: 

 Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, bem como a monitorização de espécies, 

habitats e ecossistemas; 

 Constituir a Rede Fundamental de Conservação da Natureza e o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, integrando a 

Rede Nacional de Áreas Protegidas; 

 Promover a valorização das áreas protegidas e assegurar a conservação do seu património natural, cultural e social; 

 Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos sítios e das zonas de proteção integradas no processo 

da Rede Natura 2000; 
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 Desenvolver em todo o território nacional ações específicas de conservação e gestão de espécies e habitats, bem como de 

salvaguarda e valorização do património paisagístico e dos elementos notáveis do património geológico, geomorfológico e 

paleontológico; 

 Promover a integração política de conservação da natureza e do princípio da utilização sustentável dos recursos biológicos 

na política de ordenamento do território e nas diferentes políticas sectoriais; 

 Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central, regional e local; 

 Promover a educação e a formação em matéria de conservação da natureza e da biodiversidade; 

 Assegurar a informação, sensibilização e participação do público, bem como mobilizar e incentivar a sociedade civil; 

 Intensificar a cooperação internacional. 
 

 

Objetivos Estratégicos da ENE 

Estratégia Nacional para a Energia 2020 (ENE) - RCM n.º 29/2010, de 15 de abril 

A estratégia para o sector energético constitui um fator importante de crescimento da economia portuguesa e da sua competitividade, 

para além de ser uma peça vital ao desenvolvimento sustentável do País, assim o governo estabelece uma Estratégia Nacional para a 

Energia com o horizonte de 2020 

Objetivos 

Principais Objetivos: 

 Garantir a segurança do abastecimento de energia, através da diversificação dos recursos primários e dos serviços 

energéticos e da promoção da eficiência energética na cadeia da oferta e na procura de energia; 

 Estimular e favorecer a concorrência, por forma a promover a defesa dos consumidores, bem como a competitividade e a 

eficiência das empresas, quer as do sector da energia quer as demais do tecido produtivo nacional; 

 Garantir a adequação ambiental de todo o processo energético, reduzindo os impactes ambientais às escalas local, regional 

e global, nomeadamente no que respeita à intensidade carbónica do PIB. 
 

 

Objetivos Estratégicos da ENAAC 2020 
 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) - RCM n.º 56/2015, de 30 de julho 

A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas concretiza as orientações nacionais em matéria de políticas de adaptação 

às Alterações Climáticas. 

Objetivos 

A ENAAC tem como objetivos: 

 Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas - visa atualizar, desenvolver e promover o conhecimento 

sobre as alterações climáticas e avaliar os seus potenciais riscos6, impactes e consequências, incluindo os relacionados com 

eventos meteorológicos extremos 

 Implementar medidas de adaptação - pretende-se avaliar a atual capacidade de adaptação e priorizar a implementação de 

opções e medidas de adaptação que moderem futuros impactes negativos e/ou ajudem a aproveitar oportunidades 

decorrentes das alterações climáticas; 

 Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais - pretende-se promover a integração e monitorização da 

componente da adaptação às alterações climáticas (‘mainstreaming’) nas políticas públicas e sectoriais de maior relevância, 

incluindo as políticas de ordenamento do território e desenvolvimento urbano sustentável e os seus instrumentos de 

planeamento e gestão territorial. 



 
 

 
 

 

  
 

VOL III AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - RELATÓRIO AMBIENTAL 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

 

Objetivos Estratégicos do P-3AC 
 

Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC) - RCM n.º 130/2019, de 2 de agosto 

Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC) complementa e sistematiza mos trabalhos realizados no contexto 

da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar medidas de adaptação.  

Objetivos 

O P-3AC apresenta as seguintes linhas de ação: 

 1. Prevenção de incêndios rurais — intervenções estruturantes em áreas agrícolas e florestais 

 2. Implementação de técnicas de conservação e de melhoria da fertilidade do solo 

 3. Implementação de boas práticas de gestão de água na agricultura, na indústria e no setor urbano para prevenção dos 

impactos decorrentes de fenómenos de seca e escassez 

 4. Aumento da resiliência dos ecossistemas, espécies e habitats aos efeitos das alterações climáticas 

 5. Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao aumento da temperatura máxima 

 6. Prevenção da instalação e expansão de espécies exóticas invasoras, de doenças transmitidas por vetores e de doenças 

e pragas agrícolas e florestais 

 7. Redução ou minimização dos riscos associados a fenómenos de cheia e de inundações 

 8. Aumento da resiliência e proteção costeira em zonas de risco elevado de erosão e de galgamento e inundação 

 9. Desenvolvimento de ferramentas de suporte à decisão, de ações de capacitação e sensibilização. 
 

 

Objetivos Estratégicos do RNC 2050 
 

Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050) - RCM n.º 107/2019, de 1 de julho 

O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050) explora a viabilidade de trajetórias que conduzem à neutralidade carbónica, 

identifica os principais vetores de descarbonização e estima o potencial de redução dos vários setores da economia nacional. 

Objetivos 

O cumprimento do objetivo de neutralidade carbónica em 2050 assenta em 8 premissas: 

 Promover a transição para uma economia competitiva, circular, resiliente e neutra em carbono, gerando mais riqueza, 

emprego e bem-estar  

 Identificar vetores de descarbonização e linhas de atuação subjacentes a trajetórias para a neutralidade carbónica em 2050  

 Contribuir para a resiliência e para a capacidade nacional de adaptação às vulnerabilidades e impactes das alterações 

climáticas 

 Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento em áreas-chave para a concretização do objetivo da 

neutralidade carbónica 

 Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento 

 Assegurar uma transição justa e coesa que contribua para a valorização do território 

 Garantir condições eficazes de acompanhamento do progresso alcançado rumo ao objetivo da neutralidade carbónica 

(governação) e assegurar a integração dos objetivos de neutralidade carbónica nos domínios sectoriais 

 Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, apostando na educação, informação e sensibilização, 

contribuindo para aumentar a ação individual e coletiva. 
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Objetivos Estratégicos do PNEC 2030 

Plano Nacional Energia e Clima 2020 (PNEC 2020) - RCM n.º 53/2020, de 10 de julho 

Constitui o principal instrumento de política energética e climática nacional para a próxima década rumo a um futuro neutro em carbono. 

O PNEC 2030 estabelece metas ambiciosas para o horizonte 2030 e concretiza as políticas e medidas para uma efetiva aplicação das 

orientações constantes do RNC2050 e para o cumprimento das metas definidas. 

Objetivos 

Os objetivos do PNEC são 

 DESCARBONIZAR A ECONOMIA NACIONAL - Assegurar uma trajetória de redução de emissões nacionais de GEE em 

todos os setores de atividade, designadamente energia e indústria, mobilidade e transportes, agricultura e florestas e resíduos 

e águas residuais, e promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais (mainstreaming)  

 DAR PRIORIDADE À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - Reduzir o consumo de energia primária nos vários setores num contexto 

de sustentabilidade e custo eficácia, apostar na eficiência energética e no uso eficiente de recursos, privilegiar a reabilitação 

e a renovação do edificado, e promover edifícios de emissões zero  

 REFORÇAR A APOSTA NAS ENERGIAS RENOVÁVEIS E REDUZIR A DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA DO PAÍS - Reforçar 

a diversificação de fontes de energia através de uma utilização crescente e sustentável de recursos endógenos, promover o 

aumento da eletrificação da economia e incentivar I&D&I em tecnologias limpas  

 GARANTIR A SEGURANÇA DE ABASTECIMENTO - Assegurar a manutenção de um sistema resiliente e flexível, com 

diversificação das fontes e origens de energia, reforçando, modernizando e otimizando as infraestruturas energéticas, 

desenvolvendo as interligações e promovendo a integração, a reconfiguração e a digitalização do mercado da energia, 

maximizando a sua flexibilidade  

 PROMOVER A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL - Descarbonizar o setor dos transportes, fomentando a transferência modal e 

um melhor funcionamento das redes de transporte coletivo, promovendo a mobilidade elétrica e ativa e o uso de combustíveis 

alternativos limpos  

 PROMOVER UMA AGRICULTURA E FLORESTA SUSTENTÁVEIS E POTENCIAR O SEQUESTRO DE CARBONO - 

Reduzir a intensidade carbónica das práticas agrícolas e promover uma gestão agroflorestal eficaz contribuindo para 

aumentar a capacidade de sumidouro natural  

 DESENVOLVER UMA INDÚSTRIA INOVADORA E COMPETITIVA - Promover a modernização industrial apostando na 

inovação, na descarbonização, digitalização (indústria 4.0) e na circularidade, contribuindo para o aumento da 

competitividade da economia  

 GARANTIR UMA TRANSIÇÃO JUSTA, DEMOCRÁTICA E COESA - Reforçar o papel do cidadão como agente ativo na 

descarbonização e na transição energética, criar condições equitativas para todos, combater a pobreza energética, criar 

instrumentos para a proteção dos cidadãos vulneráveis e promover o envolvimento ativo dos cidadãos e a valorização 

territorial  
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Objetivos Estratégicos da ENAR 2020 

Estratégia Nacional para o Ar (ENAR 2020) - RCM n.º 46/2016, de 26 de agosto 

A ENAR 2020 procura melhorar a qualidade do ar, com vista à proteção da saúde humana, da qualidade de vida dos cidadãos e à 

preservação dos ecossistemas. 

Objetivos 

São vetores estratégicos de atuação, os seguintes: 

 Conhecimento e Informação: melhoria do conhecimento e otimização da gestão da informação das emiss.es e qualidade do 

ar; 

 Iniciativas Setoriais para as Emiss.es Atmosféricas: melhoria do desempenho ambiental, com particular incidência na 

diminuição das emissões atmosféricas (Indústria, Transportes, Agricultura e Residencial/Comercial); 

 Governança: aumento da eficácia da Administração Pública, promovendo a articulação institucional; assegurar a 

transversalidade das políticas de gestão e avaliação da qualidade do ar; 

 Investigação & Desenvolvimento: promoção de projetos de I&D que constituam suporte ao desenvolvimento de novas políticas 

de proteção da qualidade do ar. 
 

 

Objetivos Estratégicos do PNAAS 

Plano Nacional de Acão Ambiente e Saúde (PNAAS) - RCM n.º 91/2008, de 4 de junho 

O Plano Nacional de Acão Ambiente e Saúde 2007–2013 tem como desígnio melhorar a eficácia das políticas de prevenção, controlo e 

redução de riscos para a saúde com origem em fatores ambientais, promovendo a integração do conhecimento e a inovação, contribuindo 

também, desta forma, para o desenvolvimento económico e social do país. 

Objetivos 

No horizonte referido, são objetivos do plano: 

 Intervir ao nível dos fatores ambientais para promover a saúde da pessoa e das comunidades a eles expostos; 

 Sensibilizar, educar e formar os profissionais e a população em geral, por forma a minimizar os riscos para a saúde associados 

a fatores ambientais; 

 Promover a adequação de políticas e a comunicação do risco; 

 Construir uma rede de informação que reforce o conhecimento das inter-relações Ambiente e Saúde. 
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Objetivos Estratégicos do PENT 
 

Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) - RCM n.º 24/2013, de 16 de abril 

O Plano Estratégico Nacional do Turismo serve de base à concretização de ações definidas para o crescimento sustentado do Turismo 

nacional nos próximos anos. 

Objetivos estratégicos 

Os objetivos estratégicos do PENT (2013-2015): 

 Desenvolver ofertas distintivas para as regiões, alinhadas com a proposta de valor do destino Portugal, capitalizando a 

vocação natural de cada região e desenvolvendo os seus fatores de qualificação; 

 Dinamizar um calendário nacional de eventos que assegure o reforço da notoriedade do destino e o enriquecimento da 

experiência do turista; 

 Desenvolver e inovar conteúdos tradicionais portugueses que constituam fatores de diferenciação turística; 

 Tornar a qualidade urbana, ambiental e paisagística numa componente fundamental do produto turístico para valorizar e 

qualificar o destino Portugal. 
 

 

 

Objetivos Estratégicos do Turismo 2020 
 

Turismo 2020 (T 2020) - RCM n.º 24/2013, de 16 de abril 

O Turismo 2020 é o um Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal, que define objetivos e prioridades de 

investimento até 2020 para o turismo nacional no que respeita a projetos apoiados por fundos comunitários. 

Objetivos estratégicos 

Os objetivos estratégicos do Turismo 2020: 

 ATRAIR: Qualificação e valorização do território e dos seus recursos turísticos distintivos; 

 COMPETIR: Reforço da competitividade e internacionalização das empresas do turismo; 

 CAPACITAR: Capacitação, Formação e I&D+I em Turismo; 

 COMUNICAR: Promoção e comercialização da oferta turística do país e das regiões; 

 COOPERAR: Reforço da cooperação internacional. 
 

 

 

Objetivos Estratégicos do PNUEA 
 

Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 2012- 2020 (PNUEA) - versão provisória para consulta pública junho 2012 

O Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água tem como principal finalidade a promoção do uso eficiente da água em Portugal, 

especialmente nos sectores urbano, agrícola e industrial, contribuindo para minimizar os riscos de escassez hídrica e para melhorar as 

condições ambientais nos meios hídricos. 

Objetivos estratégicos 

O PNUEA assenta nos seguintes objetivos estratégicos: 

 Criar uma atitude duradoura de preservação da água junto dos cidadãos e, em particular, na população infantil e juvenil, como 

garante do potencial transformador de comportamentos; 
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 Criar uma consciência nos cidadãos em geral e em particular nos gestores dos sistemas de abastecimento de água, quanto à 

importância do uso eficiente da água; 

 Habilitar e capacitar os agentes responsáveis pela conceção e gestão dos sistemas de abastecimentos e dos equipamentos, 

através da produção e disponibilização de ferramentas de informação e de suporte à formação; 

 Eliminar os desperdícios de água e reduzir a níveis aceitáveis as perdas de água nos sistemas, dando prioridade para os que 

são potencialmente mais significativos (sistemas de natureza pública e/ou coletiva); 

 Promover iniciativas concretas com base em parcerias entre entidades públicas e/ou privadas; 

 Garantir a avaliação periódica e sistemática das ações que permitam conhecer a evolução do PNUEA. 

Objetivo estratégico Setor urbano: 

 Redução das perdas de água nos sistemas de abastecimento. 

Objetivos estratégicos Setor agrícola: 

 Redução das perdas de água nos sistemas de condução de água para rega e das dotações brutas de rega; 

 Aumento da eficiência global dos sistemas de rega através da melhoria da qualidade dos projetos (captação, exploração, rega, 

etc.); 

 Aumento da eficiência global dos sistemas de rega através da redução das perdas na aplicação de água ao solo (introdução 

de sistemas de aviso e agrometeorológicos, reconversão dos métodos de rega, com automatização e adequação de 

procedimentos na rega por gravidade, aspersão e localizada, etc.). 

Objetivos estratégicos Setor industrial: 

 Otimização do uso da água na unidade industrial, sem prejuízo na eficiência dos processos e operações em que decorre esta 

utilização, tal como no âmbito da aplicação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) no contexto do regime de Prevenção e 

Controlo Integrados da Poluição (PCIP); 

 Limitação dos impactos no meio ambiente associados às descargas de águas residuais industriais, conseguida através de 

uma melhor gestão do ciclo da água, no sentido da prevenção ligada a uma maior poupança já prevista em sede da PCIP. 

Meta no consumo urbano – Tendo em conta as perspetivas de evolução em termos de controlo de perdas, de procedimentos dos 

utilizadores e de evolução tecnológica dos equipamentos, propõe-se atingir até 2020, uma eficiência de utilização da água de 80%. 

Meta no consumo agrícola - Tendo em conta as perspetivas de evolução em termos de área regada, de procedimentos dos utilizadores 

e de evolução tecnológica dos equipamentos, propõe-se atingir a 10 anos uma eficiência de utilização de água de 65%. 

Meta no consumo industrial - Tendo em conta as perspetivas de evolução em termos de procedimentos dos utilizadores industriais e 

de evolução tecnológica dos equipamentos, propõe-se atingir ao fim de 10 anos uma eficiência de utilização da água de 85%. 

 

 

 

Objetivos Estratégicos do PDR 2020 
 

Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 2014 -2020 (PDR 2020) - Comissão Europeia – Decisão C (2014) 9896, 12 de 

dezembro de 2014 

O Programa Estratégico Nacional de Desenvolvimento Rural (PEN DR) define a Estratégia Nacional para a Agricultura e o 

Desenvolvimento Rural 
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Objetivos Estratégicos 

Definem-se três objetivos estratégicos: 

 O aumento do valor acrescentado do setor agroflorestal; 

 Contribuir para o equilíbrio da balança comercial; 

 Assegurar condições que permitam melhorar a gestão sustentável dos recursos, nomeadamente através de uma utilização 

mais eficiente dos mesmos, assegurando a sua proteção, e a dinamização económica e social do espaço rural. 
 

 

 

Objetivos Estratégicos do PENSAAR 2020 
 

PENSAAR 2020 - Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de águas e saneamento de águas residuais - Despacho 

n.º 4385/2015 de 30 de abril 

O PENSAAR 2020 - Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de águas e saneamento de águas residuais, estabelece as 

orientações e fixa os objetivos de gestão e proteção dos valores ambientais associados aos recursos hídricos no horizonte 2007-2013.  

Objetivos estratégicos 

Estão definidos 5 objetivos estratégicos, também designados por Eixos, que sustentam a visão para o sector: 

 Proteção do ambiente e melhoria da qualidade das massas de água; 

 Melhoria da qualidade dos serviços prestados; 

 Otimização e gestão eficiente dos recursos; 

 Sustentabilidade económico-financeira e social; 

 Condições básicas e transversais. 
 

 

 

Principais desafios do PERSU 2020+ 
 

Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU 2020+) - Portaria nº 241-B/2019, de 31 de julho 

A visão, os objetivos, as metas globais e as medidas a implementar no quadro da gestão de resíduos urbanos contemplados no PERSU 

2020+, traduzem a estratégia que suporta a sua execução no período que decorre até 2025.  

Este apresenta as linhas gerais do alinhamento que é necessário introduzir ao Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2020 com 

vista a corrigir a presente trajetória e projetar o esforço na concretização das novas metas estabelecidas 

Objetivos 
As linhas de força prioritárias do setor de RU para se alinhar a atual trajetória de modo a dar cumprimento às novas metas 

estabelecidas de preparação para reutilização e reciclagem e de desvio de RUB de aterro, passa por se identificarem (em função das 

exigências futuras), as medidas complementares a concretizar, relativamente à: 

- Recolha seletiva de embalagens e recolha seletiva de bioresíduos;  

- Fração resto e combustível derivado de resíduos. 

 Incremento da eficácia e capacidade institucional e operacional do setor; 

 Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico, da inovação e da internacionalização do setor; 

 Aumento do contributo do setor para outras estratégias e planos nacionais. 
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Objetivos Estratégicos do ENEAPAI 
 

Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI) – Despacho conjunto do MADRP e do 

MAOTDR n.º 8277/2007,09 de maio 

A ENEAPAI surge como um instrumento da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, do Programa Nacional da Política 

de Ordenamento do Território e do Plano Nacional da Água. Este Plano tem como objetivo definir a estratégia para implementação de 

um novo modelo institucional, de gestão e técnico, que seja uma alternativa sustentável para o tratamento de efluentes produzidos por 

estes sectores (bovinicultura, suinicultura, avicultura, matadouros, lagares, queijarias e adegas) 

Linhas de Orientação e Objetivos estratégicos 

Segundo a ENEAPAI “É comummente aceite que a decisão sobre a definição de soluções de valorização e de tratamento se deverá 

basear na escolha da tecnologia económica e ambientalmente mais adequada. Neste enquadramento não é despiciendo o facto de que, 

além de se aplicar o princípio do utilizador-pagador, dever-se-ão também criar as condições desejadas para que em termos globais 

determinadas regiões criem e possam usufruir de soluções de valorização e de tratamento as mais integradas e adequadas possível à 

sua realidade. A evidência da complexidade e das características associadas à problemática do tratamento dos efluentes destas 

atividades justifica a precaução na escolha das soluções técnicas e económicas e do modelo de gestão associado”. Assim sendo, as 

soluções a desenvolver deverão assentar nas seguintes orientações: 

 Adotar um modelo institucional para a conceção, construção, gestão e exploração das soluções de valorização e de 

tratamento de efluentes, através de entidades com reconhecida capacidade técnica, que garanta o bom funcionamento das 

instalações e o controlo das descargas; 

 Adotar soluções coletivas para o tratamento dos efluentes, quando tal se revelar a solução técnica, económica e 

ambientalmente mais adequada; 

 Aplicar uma tarifa de tratamento ao utilizador o mais baixa possível, através da escolha da melhor solução técnica e que seja 

também a melhor solução em termos económicos, refletindo um modelo de gestão e exploração otimizado; 

 Garantir a responsabilidade e o envolvimento dos sectores económicos. 
 

 

Objetivos Estratégicos do PRN2000 
 

Plano Rodoviário Nacional - Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho 

O PRN foi desenvolvido para dar resposta ao desenvolvimento socioeconómico verificado após a adesão de Portugal à União Europeia. 

Este Plano prevê um total de cerca de 16 500 km dos quais cerca de 5000 foram incluídos numa nova categoria - Estradas Regionais. 

Neste Plano incluiu-se uma rede nacional de autoestradas com cerca de 3 000 km correspondendo a cerca de metade da extensão 

da rede de Itinerários Principais (IP) e Complementares (IC). 

Objetivos estratégicos 

O PRN tem coo principais objetivos: 

 Contribuir para o crescimento económico, apoiando as empresas portuguesas e a criação de emprego 

 Assegurar a competitividade do setor dos transportes e a sua sustentabilidade financeira para os contribuintes portugueses. 

 Promover a coesão social e territorial, assegurando a mobilidade e acessibilidade de pessoas e bens, em todo o país 
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Objetivos Estratégicos do PETI3+ 
 

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+) –  versão pública abril 2014 

O Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+) surge como uma atualização do PET 2011-2015, projetando 

uma segunda fase de reformas estruturais a empreender neste sector, bem como o conjunto de investimentos em infraestruturas de 

transportes a concretizar até ao fim da presente década. 

Objetivos estratégicos 

O PET3+ tem como principais objetivos estratégicos: 

 Contribuir para o crescimento económico, apoiando as empresas portuguesas e a criação de emprego; 

 Assegurar a competitividade do setor dos transportes e a sua sustentabilidade financeira para os contribuintes portugueses; 

 Promover a coesão social e territorial, assegurando a mobilidade e acessibilidade de pessoas e bens, em todo o país. 

 

 

Linhas de ação estratégicas da ENF 
 

Estratégia Nacional para as Florestas (ENF) – RCM n.º 6-B/2015 de 4 de fevereiro de 2015 

A concretização da estratégia para as florestas através do reconhecimento pelo Governo de que as florestas representam uma prioridade 

nacional e de que o sector florestal é estratégico para o desenvolvimento do País 

Linhas de ação estratégicas 

 Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos; 

 Especialização do território; 

 Melhoria da produtividade através da gestão florestal sustentável; 

 Redução de riscos de mercado e aumento do valor dos produtos; 

 Melhoria geral da eficiência e competitividade do sector; 

 Racionalização e simplificação dos instrumentos de política. 

 

 

Objetivos do PANCD 
 

Programa de Acão Nacional de Combate à Desertificação (PANCD) – RCM 78/2014, 24 de dezembro 

O Programa de Acão Nacional de Combate à Desertificação (PANCD) tem por objetivo orientar, disciplinar, promover, dinamizar, integrar 

e coordenar as ações de combate à desertificação e minimização dos efeitos da seca nas zonas semiáridas e subhúmidas, 

nomeadamente naquelas em que é mais notória e problemática a erosão e a degradação das propriedades do solo, a destruição da 

vegetação e a deterioração do ambiente e dos recursos naturais e da paisagem em geral. 

Objetivos 

O PANCD estabelece quatro objetivos estratégicos: 

 Promover a melhoria das condições de vida das populações das áreas suscetíveis; 

 Melhorar as condições dos ecossistemas afetados; 

 Gerar benefícios globais a partir da efetiva implementação da CNUCD; 

 Mobilizar recursos destinados a apoiar a implementação da CNUCD na construção de parcerias eficazes entre os atores 

nacionais e internacionais. 
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Objetivos Estratégicos do PGBH Tejo 
 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas do Tejo (PBGH Tejo) - RCM n.º 16-F/2013, 22 de Marco 

Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica (PGBH) é um plano sectorial que estabelece medidas base, suplementares e complementares, 

que devem ser implementadas por diversas entidades entre as quais as câmaras municipais quer como entidades responsáveis quer 

em cooperação com outras. Estas medidas poderão ter reflexos no ordenamento do território à escala municipal. 

Objetivos Estratégicos 

Objetivos Estratégicos do PGBH Tejo: 

Área Temática 1: Quadro institucional e normativo 

Promover a racionalização, otimização e harmonização da intervenção do quadro institucional em matéria de recursos hídricos da região, 

criando condições para o cumprimento integral do normativo nacional e comunitário, para uma repartição de esforços entre os diferentes 

sectores utilizadores. 

Área Temática 2: Quantidade de água 

Garantir a gestão sustentável da água, baseada na gestão racional dos recursos disponíveis e na otimização da eficiência da sua 

utilização, de modo a assegurar a disponibilidade de água para a satisfação das necessidades dos ecossistemas, das populações e das 

atividades económicas. 

Área Temática 3: Gestão de riscos e valorização do Domínio Hídrico 

Assegurar uma gestão integrada do domínio hídrico, procedendo à prevenção e mitigação dos efeitos provocados por riscos naturais ou 

antropogénicos, com especial enfoque para as cheias, secas e poluição acidental. 

Área Temática 4: Qualidade da água 

Promover o bom estado das MA através da proteção, melhoria e recuperação da qualidade dos recursos hídricos da região mediante a 

prevenção dos processos de degradação e a redução gradual da poluição, visando assim garantir uma boa qualidade da água para os 

ecossistemas e diferentes usos. 

Área Temática 5: Monitorização, investigação e conhecimento 

Promover o aumento do conhecimento sobre os recursos hídricos da região, suportado pela monitorização do estado quantitativo e 

qualitativo das MA e na investigação aplicada às matérias relacionadas. 

Área Temática 6: Comunicação e governança 

Promover a comunicação, sensibilização e envolvimento das populações, dos agentes económicos e de outros agentes com interesses 

diretos ou indiretos no sector da água, no processo de planeamento e gestão dos recursos hídricos da região. 

Área Temática 7: Quadro económico e financeiro 

Promover a sustentabilidade económica e financeira das utilizações dos recursos hídricos, contribuindo simultaneamente para a 

utilização racional dos recursos e para a valorização social e económica dos mesmos. 
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Objetivos Estratégicos do PGBH Tejo e Ribeiras do Oeste 2016/2021 
 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas do Tejo e Ribeiras do Oeste (PBGH Tejo e Ribeiras do Oeste) 2016/2021 – versão 

discussão pública junho 2015 

Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica (PGBH) é um plano sectorial que estabelece medidas base, suplementares e complementares, 

que devem ser implementadas por diversas entidades entre as quais as câmaras municipais quer como entidades responsáveis quer 

em cooperação com outras. Estas medidas poderão ter reflexos no ordenamento do território à escala municipal. 

Objetivos Estratégicos 

Objetivos Estratégicos (OE) do PGBH Tejo e Ribeiras do Oeste: 

OE 1: Adequar a Administração Pública na gestão da água 

Uma Administração Pública mais capacitada e eficiente é essencial para garantir a proteção e valorização dos recursos hídricos, 

considerando as suas atribuições e responsabilidades (gestão, planeamento, licenciamento, fiscalização e inspeção, monitorização, 

entre outras). 

OE 2: Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água 

A melhoria e recuperação da qualidade dos recursos hídricos promovendo o bom estado das massas de água mediante a prevenção 

dos processos de degradação e a redução gradual da poluição, constitui um objetivo basilar no processo de planeamento visando assim 

garantir uma boa qualidade da água para os ecossistemas e diferentes usos. 

OE 3: Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras 

O grande desafio futuro, no que concerne à vertente quantitativa da água, é o de assegurar a sua sustentabilidade baseada na gestão 

racional dos recursos disponíveis e na otimização da eficiência da sua utilização, de modo a assegurar a disponibilidade de água para 

a satisfação das necessidades dos ecossistemas, das populações e das atividades económicas 

OE 4: Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos 

O conhecimento dos recursos hídricos, suportado pela monitorização do estado das massas de água e pela investigação aplicada às 

matérias relacionadas, é fundamental para promover a sua proteção. 

OE 5: Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água 

A gestão integrada do domínio hídrico promove a prevenção e mitigação dos efeitos provocados por riscos naturais ou antropogénicos, 

com especial enfoque para as cheias, secas e poluição acidental, tendo em vista a segurança de pessoas e bens. Visa ainda a promover 

uma estreita articulação com os Planos de Gestão de Risco de inundações e com as medidas de adaptação às alterações climáticas. 

OE 6: Promover a sustentabilidade económica da gestão da água 

A otimização dos custos inerentes à gestão da água bem como a integração do princípio da recuperação de custos, de forma a assegurar 

a sustentabilidade económica do setor, é um dos desafios mais exigentes na gestão da água. Este objetivo visa ainda a identificação de 

uma adequada Política de Preços da água que reflita o valor económico deste recurso e incentive o seu uso eficiente sem, contudo, 

deixar de ter em conta a competitividade (interna e externa) das empresas e a capacidade de pagamento dos utentes. 

OE 7: Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água 

A proteção dos recursos hídricos não será plenamente alcançada sem promover a comunicação, sensibilização e envolvimento das 

populações, dos agentes económicos e de outros agentes com interesses diretos ou indiretos no setor da água, numa participação 

efetiva de uma sociedade informada e mobilizada para o processo de planeamento e gestão dos recursos hídricos da região. 
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OE 8: Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais 

A compatibilização entre a política da água e as políticas setoriais permite dirimir alguns conflitos na procura de água pelos sectores 

económicos. Por outro lado, a definição de estratégias que garantam a compatibilização do desenvolvimento socioeconómico com as 

disponibilidades de água a nível regional, através da avaliação da vocação regional da água, permite incentivar o estabelecimento das 

atividades que melhor uso consigam obter do recurso água. 

OE 9: Posicionar Portugal no contexto luso-espanhol 

Visa o interesse em garantir a operacionalidade dos diferentes aspetos consagrados na Convenção de Albufeira entre Portugal e 

Espanha no âmbito das Regiões Hidrográficas Luso-Espanholas. 

 

Objetivos Estratégicos do PGBH Sado e Mira 
 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas do Sado e Mira (PGBH Sado e Mira) - RCM n.º 16-A/2013, 22 de Marco 

Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica (PGBH) é um plano sectorial que estabelece medidas base, suplementares e complementares, 

que devem ser implementadas por diversas entidades entre as quais as câmaras municipais quer como entidades responsáveis quer 

em cooperação com outras. Estas medidas poderão ter reflexos no ordenamento do território à escala municipal. 

Objetivos Estratégicos 

Objetivos Estratégicos do PGBH do Sado e Mira: 

Área Temática 1: Qualidade da água 

Promover o bom estado das MA através da proteção, melhoria e recuperação da qualidade dos recursos hídricos da região mediante a prevenção dos 

processos de degradação e a redução gradual da poluição, visando assim garantir uma boa qualidade da água para os ecossistemas e diferentes usos. 

Área Temática 2: Quantidade de água 

Garantir a gestão sustentável da água, baseada na gestão racional dos recursos disponíveis e na otimização da eficiência da sua utilização, de modo a 

assegurar a disponibilidade de água para a satisfação das necessidades dos ecossistemas, das populações e das atividades económicas. 

Área Temática 3: Gestão de riscos e valorização do Domínio Hídrico 

Assegurar uma gestão integrada do domínio hídrico, procedendo à prevenção e mitigação dos efeitos provocados por riscos naturais ou antropogénicos, 

com especial enfoque para as cheias, secas e poluição acidental. 

Área Temática 4: Quadro institucional e normativo 

Promover a racionalização, otimização e harmonização da intervenção do quadro institucional em matéria de recursos hídricos da região, criando 

condições para o cumprimento integral do normativo nacional e comunitário, para uma repartição de esforços entre os diferentes sectores utilizadores. 

Área Temática 5: Quadro económico e financeiro 

Promover a sustentabilidade económica e financeira das utilizações dos recursos hídricos, contribuindo simultaneamente para a utilização racional dos 

recursos e para a valorização social e económica dos mesmos. 

Área Temática 6: Monitorização, investigação e conhecimento 

Promover o aumento do conhecimento sobre os recursos hídricos da região, suportado pela monitorização do estado quantitativo e qualitativo das MA e 

na investigação aplicada às matérias relacionadas. 

Área Temática 7: Comunicação e governança 

Promover a comunicação, sensibilização e envolvimento das populações, dos agentes económicos e de outros agentes com interesses diretos ou 

indiretos no sector da água, no processo de planeamento e gestão dos recursos hídricos da região. 
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Objetivos Estratégicos do PGBH Sado e Mira 2016/2021 
 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas do Sado e Mira (PGBH Sado e Mira) 2016/2021 – versão discussão pública junho 

2015 

Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica (PGBH) é um plano sectorial que estabelece medidas base, suplementares e complementares, 

que devem ser implementadas por diversas entidades entre as quais as câmaras municipais quer como entidades responsáveis quer 

em cooperação com outras. Estas medidas poderão ter reflexos no ordenamento do território à escala municipal. 

Objetivos Estratégicos 

Objetivos Estratégicos (OE) do PGBH do Sado e Mira: 

OE 1: Adequar a Administração Pública na gestão da água 

Uma Administração Pública mais capacitada e eficiente é essencial para garantir a proteção e valorização dos recursos hídricos, 

considerando as suas atribuições e responsabilidades (gestão, planeamento, licenciamento, fiscalização e inspeção, monitorização, 

entre outras). 

OE 2: Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água 

A melhoria e recuperação da qualidade dos recursos hídricos promovendo o bom estado das massas de água mediante a prevenção 

dos processos de degradação e a redução gradual da poluição, constitui um objetivo basilar no processo de planeamento visando assim 

garantir uma boa qualidade da água para os ecossistemas e diferentes usos. 

OE 3: Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras 

O grande desafio futuro, no que concerne à vertente quantitativa da água, é o de assegurar a sua sustentabilidade baseada na gestão 

racional dos recursos disponíveis e na otimização da eficiência da sua utilização, de modo a assegurar a disponibilidade de água para 

a satisfação das necessidades dos ecossistemas, das populações e das atividades económicas 

OE 4: Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos 

O conhecimento dos recursos hídricos, suportado pela monitorização do estado das massas de água e pela investigação aplicada às 

matérias relacionadas, é fundamental para promover a sua proteção. 

OE 5: Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água 

A gestão integrada do domínio hídrico promove a prevenção e mitigação dos efeitos provocados por riscos naturais ou antropogénicos, 

com especial enfoque para as cheias, secas e poluição acidental, tendo em vista a segurança de pessoas e bens. Visa ainda a promover 

uma estreita articulação com os Planos de Gestão de Risco de inundações e com as medidas de adaptação às alterações climáticas. 

OE 6: Promover a sustentabilidade económica da gestão da água 

A otimização dos custos inerentes à gestão da água bem como a integração do princípio da recuperação de custos, de forma a assegurar 

a sustentabilidade económica do setor, é um dos desafios mais exigentes na gestão da água. Este objetivo visa ainda a identificação de 

uma adequada Politica de Preços da água que reflita o valor económico deste recurso e incentive o seu uso eficiente sem, contudo, 

deixar de ter em conta a competitividade (interna e externa) das empresas e a capacidade de pagamento dos utentes. 

OE 7: Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água 

A proteção dos recursos hídricos não será plenamente alcançada sem promover a comunicação, sensibilização e envolvimento das 

populações, dos agentes económicos e de outros agentes com interesses diretos ou indiretos no setor da água, numa participação 

efetiva de uma sociedade informada e mobilizada para o processo de planeamento e gestão dos recursos hídricos da região. 
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OE 8: Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais 

A compatibilização entre a política da água e as políticas setoriais permite dirimir alguns conflitos na procura de água pelos sectores 

económicos. Por outro lado, a definição de estratégias que garantam a compatibilização do desenvolvimento socioeconómico com as 

disponibilidades de água a nível regional, através da avaliação da vocação regional da água, permite incentivar o estabelecimento das 

atividades que melhor uso consigam obter do recurso água. 

OE 9: Posicionar Portugal no contexto luso-espanhol 

Visa o interesse em garantir a operacionalidade dos diferentes aspetos consagrados na Convenção de Albufeira entre Portugal e 

Espanha no âmbito das Regiões Hidrográficas Luso-Espanholas. 

 

Princípios orientadores e Objetivos do PROF-AC 
 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central (PROF_AC) - D.R. n.º 36/2007, 02 de abril 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central vincula os instrumentos de política sectorial que incidem sobre os 

espaços florestais e visa enquadrar e estabelecer normas específicas de uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, por forma a 

promover e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços. 

Princípios orientadores e objetivos gerais 

Obedece aos seguintes princípios orientadores: 

 Promover e garantir um desenvolvimento sustentável dos espaços florestais; 

 Promover e garantir o acesso à utilização social da floresta, promovendo a harmonização das múltiplas funções que ela 

desempenha e salvaguardando os seus aspetos paisagísticos, recreativos, científicos e culturais; 

 Constituir um diagnóstico integrado e permanentemente atualizado da realidade florestal da região; 

 Estabelecer a aplicação regional das diretrizes estratégicas nacionais de política florestal nas diversas utilizações dos 

espaços florestais, tendo em vista o desenvolvimento sustentável; 

 Estabelecer a interligação com outros instrumentos de gestão territorial, bem como com planos e programas de relevante 

interesse, nomeadamente os relativos à manutenção da paisagem rural, à luta contra a desertificação, à conservação dos 

recursos hídricos e à estratégia nacional de conservação da natureza e da biodiversidade; 

 Definir normas florestais ao nível regional e a classificação dos espaços florestais de acordo com as suas potencialidades e 

restrições; 

 Potenciar a contribuição dos recursos florestais na fixação das populações ao meio rural. 

No sentido de promover os princípios que o norteiam, determina os seguintes objetivos gerais: 

 Otimização funcional dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas potencialidades; 

 Prevenção de potenciais constrangimentos e problemas; 

 Eliminar as vulnerabilidades dos espaços florestais. 

 Gerir os espaços florestais de forma a promover a conservação dos habitats, da fauna e flora classificados. 
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Objetivos Estratégicos do PSRN 2000 
 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) - RCM n.º 115-A/2008, 21 de julho 

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica que tem por objetivo contribuir para assegurar a biodiversidade através da conservação dos 

habitats naturais e da fauna e da flora selvagens no território da União Europeia. 

Objetivos 

São propostos como objetivos: 

 Estabelecer orientações para a gestão territorial das zonas de proteção especial (ZPE) criadas pelo Decreto-Lei nº 280/94, 

de 5 de novembro, e Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de setembro, e dos sítios da Lista Nacional de Sítios, aprovada pelas 

Resoluções do Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 de agosto, e 76/2000, de 5 de julho, integradas no processo da Rede 

Natura 2000; 

 Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais dos locais integrados no processo de Rede Natura 

2000, fixando os usos e o regime de gestão compatíveis com a utilização sustentável do território; 

 Representar cartograficamente, em função dos dados disponíveis, a distribuição dos habitats presentes nos sítios da Lista 

Nacional de Sítios nas ZPE; 

 Estabelecer diretrizes para o zonamento das áreas em função das respetivas características e prioridades de conservação; 

 Definir as medidas que garantam a valorização e a manutenção num estado de conservação favorável dos habitats e espécies 

constantes dos anexos ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, bem como fornecer a tipologia das restrições ao uso do 

solo, tendo em conta a distribuição dos habitats a proteger; 

 Fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal ou especial de ordenamento do território das medidas e restrições 

mencionadas nas alíneas anteriores; 

 Definir as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da avaliação de impacte ambiental e na análise de 

incidências ambientais a que se refere o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril. 
 

 

Disposições do POAPA 
 

Plano de Ordenamento da Albufeira do Pego do Altar (POAA) - RCM n.º 35/2005, 24 de fevereiro 

O Plano de Ordenamento da Albufeira do Alto Pego do Altar é um plano especial de ordenamento do território. 

Disposições 

POAPA apresenta um conjunto de disposições para cada um dos seguintes itens: 

 Disposições gerais relativas ao leito e plano de água da albufeira; 

 Disposições específicas relativas ao uso e ocupação na área de intervenção; 

 Zonamento e atividades na zona de proteção da albufeira. 

 

 

  



 
 

 
 

 

  
 

VOL III AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - RELATÓRIO AMBIENTAL 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

Opções Estratégicas do PROT - Alentejo 
 

Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Alentejo (PROT - Alentejo) - RCM n.º 28/2006, 23 de fevereiro, 

retificada pela declaração de retificação 28-A/2006 

O Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Alentejo é o instrumento de gestão territorial que estabelece a definição 

para o uso, ocupação e transformação do solo, a integração das políticas sectoriais no ordenamento do território e na coordenação das 

intervenções e as orientações para a elaboração dos PMOT. 

Opções estratégicas 

São opções estratégicas do PROT-Alentejo: 

 A concretização das opções constantes dos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional, no respeito pelos princípios 

gerais da coesão, da equidade, da competitividade, da sustentabilidade dos recursos naturais e da qualificação ambiental, 

urbanística e paisagística do território; 

 A articulação dos sistemas estruturantes do território, construindo uma visão regional integrada e combatendo os fatores de 

fragmentação e consequente risco de perda de coerência interna do conjunto do Alentejo; 

 O reforço dos fatores e espaços de internacionalização da economia, em especial nos grandes eixos de ligação internacional 

e na plataforma de Sines; 

 O papel estratégico da agricultura e do desenvolvimento rural e a qualificação dos processos de transformação que lhes 

andam associados, designadamente os impulsionados pelo empreendimento de fins múltiplos de Alqueva e pelos restantes 

aproveitamentos hidroagrícolas; 

 Avaliação dos recursos turísticos, principalmente no espaço do Alentejo litoral e do Alqueva, compatibilizando a proteção dos 

valores ambientais com o desenvolvimento de uma fileira de produtos turísticos de elevada qualidade; 

 A valorização do montado, bem como das manchas de pinheiro, quer do ponto de vista económico e social quer na perspetiva 

ambiental; 

 O desenvolvimento de uma estratégia de gestão integrada para a zona costeira; 

 O desenvolvimento de uma estratégia de resposta integrada a situações de seca que considere as diversas capacidades de 

armazenamento estratégico de água na região. 

 

 

Objetivos Estratégicos do Alentejo 2020 
 

Programa Operacional Regional do Alentejo 2020 (Alentejo 2020) - Decisão de execução da Comissão Europeia C(2014) 10163 

de 18 de dezembro 

O 'Alentejo 2020' é o Programa Operacional Regional do Alentejo para o período 2014-2020. 

Eixos Estratégicos 

Eixos Estratégicos: 

 Eixo 1. Competitividade e Internacionalização das PME; 

 Eixo 2. Capital Humano; 

 Eixo 3. Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; 

 Eixo 4. Desenvolvimento Urbano Sustentável; 

 O Eixo 5. Emprego e Valorização Económica dos Recursos Endógenos; 

 Eixo 6. Coesão Social e Inclusão; 
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 Eixo 7. Eficiência Energética e Mobilidade; 

 Eixo 8. Ambiente e Sustentabilidade; 

 Eixo 9. Capacitação Institucional e Modernização Administrativa; 

 Eixo 10. Assistência Técnica. 

 

 

 

 

 

Objetivos Estratégicos da Atualização da CE - Montemor-o-Novo 
 

Atualização da Carta Estratégica do Concelho de Montemor-o-Novo (AT CE - Montemor-o-Novo) 

A Carta Estratégica do Concelho de Montemor-o-Novo é um instrumento de trabalho, que permita definir intervenções públicas e cativar 

intervenções privadas para o território do Concelho de Montemor-o-Novo no sentido de promover o seu desenvolvimento e crescimento 

económico com o horizonte temporal de 2025. 

Objetivos Estratégicos de Desenvolvimento 

Objetivos estratégicos de Desenvolvimento da CE: 

 Montemor Economia Diversificada; 

 Montemor Espaço de Cultura e de Turismo; 

 Montemor Qualidade de vida, Serviços de saúde Especializados; 

 Montemor solidário (Emprego e Formação >> Crescimento da População). 
  

 

 

 

 

Objetivos Principais do PMDFCI de Montemor-o-Novo 
 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Montemor-o-Novo 2014 (PMDFCI – Montemor-o-Novo) 

Os PMDFCI desenvolvem orientações de planeamento Nacional e Regional segundo as normas da Portaria 1139/2006 de 25 de outubro 

e as orientações técnicas e metodológicas estabelecidas pela atual AFN. 

Objetivos principais 

Objetivos municipais do PMDFCI: 

 Montemor Aumentar a resiliência do território aos Incêndios Florestais; 

 Montemor Reduzir a incidência dos incêndios; 

 Montemor Melhorar a eficácia e a eficiência do ataque e da gestão de incêndios; 

 Montemor Recuperar e reabilitar os ecossistemas e as comunidades; 

 Montemor Adotar uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 
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Objetivos Principais do Agenda 21 Local de Montemor-o-Novo 

 

Agenda 21 de Montemor-o-Novo (Agenda 21) 

A Agenda 21 é um processo participativo que visa definir e implementar um conjunto de ações que contribuam para um concelho mais 

sustentável, com maior qualidade de vida e solidariedade social, em colaboração com a comunidade. 

Vetores estratégicos 

Os vetores estratégicos da Agenda 21 de Montemor-o-Novo: 

 Vetor 1 - Apoio ao setor produtivo, tecido empresarial e agroindústria; 

 Vetor 2 - Valorizar os produtos agrícolas e o mundo rural e dar prioridade aos alimentos de base local; 

 Vetor 3 - Novos comportamentos; 

 Vetor 4 - Educação e qualificações profissionais para a vida ativa. 
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ANEXO II 
 

 

 

 

ANEXO Descrição 

Anexo II 
Relação entre o Quadro de Referência Estratégico definido e as Questões Estratégicas da proposta da proposta 

de revisão do PDM de Montemor-o-Novo. 
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Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do 

QRE: 

              Relação Forte (evidencia que os objetivos do QRE se encontram contemplados nas questões 

estratégicas da proposta de revisão do PDM). 

Relação Média (evidencia que os objetivos do QRE se encontram apenas parcialmente contemplados 

nas questões estratégicas da proposta de revisão do PDM). 

Relação Fraca a Nula (evidencia a existência de objetivos do QRE que não são se encontram 

devidamente contemplados nas questões estratégicas da proposta de revisão do PDM). 

 

Questões Estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo: 

EED1 - Fomentar uma base económica diversificada e sustentada. 

EED2 - Incentivar a fixação de população nos aglomerados rurais do concelho.  

EED3 - Projetar Montemor-o-Novo como espaço privilegiado de cultura, turismo e património cultural. 

EED4 - Revitalizar as áreas de génese mais antiga e de maior relevância histórica da Cidade e os núcleos 
antigos de interesse cultural no Concelho. 

EED5 - Reforçar Montemor-o-Novo como um território com qualidade de vida. 

EED6 - Qualificar a rede viária e introduzir a oferta de transporte público urbano rodoviário. 

EED7 - Potenciar o património ambiental e os recursos naturais do Concelho. 
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Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do 
Portugal 2020 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do Portugal 2020 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação        

Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, 

bem como a sua utilização e qualidade 
       

Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas e dos 

sectores agrícola (para o FEADER), das pescas e da aquicultura (para 

o FEAMP) 

       

Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de 

carbono em todos os sectores 
       

Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão 

de riscos 
       

Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos        

Promover transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas 

principais redes de infraestruturas 
       

Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral        

Promover a inclusão social e combater a pobreza        

Investir no ensino, nas competências e na aprendizagem ao longo da 

vida 
       

Reforçar a capacidade institucional e uma administração pública 

eficiente 
       

 

 

Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do 
PNPOT 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do PNPOT 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, 

paisagístico e cultural, utilizar de modo sustentável os recursos 

energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos 
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Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do PNPOT 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos 

espaços ibérico, europeu e global 
       

Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as 

infraestruturas de suporte à integração e à coesão territoriais 
       

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 

       

Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e 

comunicação e incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, 

empresas e administração pública 

       

Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a 

participação informada, cativa e responsável dos cidadãos e das 

instituições 

       

 

 

Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos da 
ENDS 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do PNPOT 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Preparar Portugal para a “Sociedade do Conhecimento        

Crescimento sustentado, competitividade à escala global e eficiência 

energética 
       

Melhor ambiente e valorização do património natural        

Mais equidade, igualdade de oportunidades e coesão social        

Melhor conectividade internacional do país e valorização equilibrada do 

território 
       

Um papel ativo de Portugal na construção europeia e na cooperação 

internacional 
       

Uma administração pública eficiente e modernizada        
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Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e as opções da 
ENCNB 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos da ENCNB 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património 

natural, bem como a monitorização de espécies, habitats e 

ecossistemas 

       

Constituir a Rede Fundamental de Conservação da Natureza e o 

Sistema Nacional de Áreas Classificadas, integrando a Rede Nacional 

de Áreas Protegidas 

       

Promover a valorização das áreas protegidas e assegurar a 

conservação do seu património natural, cultural e social 
       

Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos 

sítios e das zonas de proteção integrados no processo da Rede Natura 

2000 

       

Desenvolver em todo o território nacional ações específicas de 

conservação e gestão de espécies e habitats, bem como de 

salvaguarda e valorização do património paisagístico e dos elementos 

notáveis do património geológico, geomorfológico e paleontológico 

       

Promover a integração política de conservação da natureza e do 

princípio da utilização sustentável dos recursos biológicos na política de 

ordenamento do território e nas diferentes políticas sectoriais 

       

Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central, 

regional e local 
       

Promover a educação e a formação em matéria de conservação da 

natureza e da biodiversidade 
       

Assegurar a informação, sensibilização e participação do público, bem 

como mobilizar e incentivar a sociedade civil 
       

Intensificar a cooperação internacional        
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Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos da 
Estratégia Nacional para a Energia 2020 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos da ENE 2020 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Garantir a segurança do abastecimento de energia, através da 

diversificação dos recursos primários e dos serviços energéticos e da 

promoção da eficiência energética na cadeia da oferta e na procura de 

energia 

       

Estimular e favorecer a concorrência, por forma a promover a defesa 

dos consumidores, bem como a competitividade e a eficiência das 

empresas, quer as do sector da energia quer as demais do tecido 

produtivo nacional 

       

Garantir a adequação ambiental de todo o processo energético, 

reduzindo os impactes ambientais às escalas local, regional e global, 

nomeadamente no que respeita à intensidade carbónica do PIB 

       

 

Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos da 
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 (ENAC 2020) 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos da ENAC 2020 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas - visa 

atualizar, desenvolver e promover o conhecimento sobre as alterações 

climáticas e avaliar os seus potenciais riscos, impactes e 

consequências, incluindo os relacionados com eventos meteorológicos 

extremos 

       

Implementar medidas de adaptação - pretende-se avaliar a atual 

capacidade de adaptação e priorizar a implementação de opções e 

medidas de adaptação que moderem futuros impactes negativos e/ou 

ajudem a aproveitar oportunidades decorrentes das alterações 

climáticas 

       

Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais - pretende-

se promover a integração e monitorização da componente da 

adaptação às alterações climáticas (‘mainstreaming’) nas políticas 

públicas e sectoriais de maior relevância, incluindo as políticas de 

ordenamento do território e desenvolvimento urbano sustentável e os 

seus instrumentos de planeamento e gestão territorial. 
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Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do 
Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC) 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do P-3AC 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Prevenção de incêndios rurais — intervenções estruturantes em áreas 

agrícolas e florestais 
       

Implementação de técnicas de conservação e de melhoria da fertilidade 

do solo 
       

Implementação de boas práticas de gestão de água na agricultura, na 

indústria e no setor urbano para prevenção dos impactos decorrentes 

de fenómenos de seca e escassez 

       

Aumento da resiliência dos ecossistemas, espécies e habitats aos 

efeitos das alterações climáticas 
       

Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao 

aumento da temperatura máxima 
       

Prevenção da instalação e expansão de espécies exóticas invasoras, 

de doenças transmitidas por vetores e de doenças e pragas agrícolas 

e florestais 

       

Redução ou minimização dos riscos associados a fenómenos de cheia 

e de inundações 
       

Aumento da resiliência e proteção costeira em zonas de risco elevado 

de erosão e de galgamento e inundação 
       

Desenvolvimento de ferramentas de suporte à decisão, de ações de 

capacitação e sensibilização 
       

 

Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050) 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do RNC 2050 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Promover a transição para uma economia competitiva, circular, 

resiliente e neutra em carbono, gerando mais riqueza, emprego e bem-

estar 
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Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do RNC 2050 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Identificar vetores de descarbonização e linhas de atuação subjacentes 

a trajetórias para a neutralidade carbónica em 2050 
       

Contribuir para a resiliência e para a capacidade nacional de adaptação 

às vulnerabilidades e impactes das alterações climáticas 
       

Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento em 

áreas-chave para a concretização do objetivo da neutralidade carbónica 
       

Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de 

investimento 
       

Assegurar uma transição justa e coesa que contribua para a valorização 

do território 
       

Garantir condições eficazes de acompanhamento do progresso 

alcançado rumo ao objetivo da neutralidade carbónica (governação) e 

assegurar a integração dos objetivos de neutralidade carbónica nos 

domínios sectoriais 

       

Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, 

apostando na educação, informação e sensibilização, contribuindo para 

aumentar a ação individual e coletiva 

       

 

 

Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do Plano 
Nacional Energia e Clima 2020 (PNEC 2030) 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do PNEC 2030 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

DESCARBONIZAR A ECONOMIA NACIONAL - Assegurar uma 

trajetória de redução de emissões nacionais de GEE em todos os 

setores de atividade, designadamente energia e indústria, mobilidade e 

transportes, agricultura e florestas e resíduos e águas residuais, e 

promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas 

setoriais (mainstreaming) 

       

DAR PRIORIDADE À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - Reduzir o consumo 

de energia primária nos vários setores num contexto de 

sustentabilidade e custo eficácia, apostar na eficiência energética e no 
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uso eficiente de recursos, privilegiar a reabilitação e a renovação do 

edificado, e promover edifícios de emissões zero 

REFORÇAR A APOSTA NAS ENERGIAS RENOVÁVEIS E REDUZIR 

A DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA DO PAÍS - Reforçar a diversificação 

de fontes de energia através de uma utilização crescente e sustentável 

de recursos endógenos, promover o aumento da eletrificação da 

economia e incentivar I&D&I em tecnologias limpas 

       

GARANTIR A SEGURANÇA DE ABASTECIMENTO - Assegurar a 

manutenção de um sistema resiliente e flexível, com diversificação das 

fontes e origens de energia, reforçando, modernizando e otimizando as 

infraestruturas energéticas, desenvolvendo as interligações e 

promovendo a integração, a reconfiguração e a digitalização do 

mercado da energia, maximizando a sua flexibilidade 

       

PROMOVER A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL - Descarbonizar o setor 

dos transportes, fomentando a transferência modal e um melhor 

funcionamento das redes de transporte coletivo, promovendo a 

mobilidade elétrica e ativa e o uso de combustíveis alternativos limpos 

       

PROMOVER UMA AGRICULTURA E FLORESTA SUSTENTÁVEIS E 

POTENCIAR O SEQUESTRO DE CARBONO - Reduzir a intensidade 

carbónica das práticas agrícolas e promover uma gestação 

agroflorestal eficaz contribuindo para aumentar a capacidade de 

sumidouro natural 

       

DESENVOLVER UMA INDÚSTRIA INOVADORA E COMPETITIVA - 

Promover a modernização industrial apostando na inovação, na 

descarbonização, digitalização (indústria 4.0) e na circularidade, 

contribuindo para o aumento da competitividade da economia 

       

GARANTIR UMA TRANSIÇÃO JUSTA, DEMOCRÁTICA E COESA - 

Reforçar o papel do cidadão como agente ativo na descarbonização e 

na transição energética, criar condições equitativas para todos, 

combater a pobreza energética, criar instrumentos para a proteção dos 

cidadãos vulneráveis e promover o envolvimento ativo dos cidadãos e 

a valorização territorial 
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Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do 
ENAR 2020 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos da ENAR 2020 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Conhecimento e Informação: melhoria do conhecimento e otimização 

da gestão da informação das emissões e qualidade do ar; 
       

Iniciativas Setoriais para as Emissões Atmosféricas: melhoria do 

desempenho ambiental, com particular incidência na diminuição das 

emissões atmosféricas (Indústria, Transportes, Agricultura e 

Residencial/Comercial); 

       

Governança: aumento da eficácia da Administração Pública, 

promovendo a articulação institucional; assegurar a transversalidade 

das políticas de gestão e avaliação da qualidade do ar 

       

Investigação & Desenvolvimento: promoção de projetos de I&D que 

constituam suporte ao desenvolvimento de novas políticas de proteção 

da qualidade do ar. 

       

 

 

 

Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do 
PNAAS 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do PNAAS 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Intervir ao nível dos fatores ambientais para promover a saúde da pessoa 

e das comunidades a eles expostos 
       

Sensibilizar, educar e formar os profissionais e a população em geral, de 

forma a minimizar os riscos para a saúde associados a fatores ambientais 
       

Promover a adequação de políticas e a comunicação do risco        

Construir uma rede de informação que reforce o conhecimento das inter-

relações Ambiente e Saúde 
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Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e as linhas 
estratégicas do PENT 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do PENT 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Desenvolver ofertas distintivas para as regiões, alinhadas com a 

proposta de valor do destino Portugal, capitalizando a vocação natural 

de cada região e desenvolvendo os seus fatores de qualificação 

       

Dinamizar um calendário nacional de eventos que assegure o reforço 

da notoriedade do destino e o enriquecimento da experiência do turista 
       

Desenvolver e inovar conteúdos tradicionais portugueses que 

constituam fatores de diferenciação turística 
       

Tornar a qualidade urbana, ambiental e paisagística numa componente 

fundamental do produto turístico para valorizar e qualificar o destino 

Portugal 

       

 

 

 

 

Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os objetivos 
estratégicos do Turismo 2020 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do Turismo 2020 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

ATRAIR: Qualificação e valorização do território e dos seus recursos 

turísticos distintivos 
       

COMPETIR: Reforço da competitividade e internacionalização das 

empresas do turismo 
       

CAPACITAR: Capacitação, Formação e I&D+I em Turismo        

COMUNICAR: Promoção e comercialização da oferta turística do país 

e das regiões 
       

COOPERAR: Reforço da cooperação internacional        
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Relação entre as opções estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do 

PNUEA 
 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do PNUEA 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Meta no consumo urbano – Tendo em conta as perspetivas de 

evolução em termos de controlo de perdas, de procedimentos dos 

utilizadores e de evolução tecnológica dos equipamentos, propõe-se 

atingir, ao fim de um período de 10 anos, uma eficiência de utilização 

da água de 80% 

       

Meta no consumo agrícola - Tendo em conta as perspetivas de 

evolução em termos de área regada, de procedimentos dos utilizadores 

e de evolução tecnológica dos equipamentos, propõe-se atingir a 10 

anos uma eficiência de utilização de água de 65% 

       

Meta no consumo industrial - Tendo em conta as perspetivas de 

evolução em termos de procedimentos dos utilizadores industriais e de 

evolução tecnológica dos equipamentos, propõe-se atingir ao fim de um 

período de 10 anos uma eficiência de utilização da água de 85% 

       

 

 

 

Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do PDR 
2020 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do PDR2020 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

O aumento do valor acrescentado do setor agroflorestal        

Contribuir para o equilíbrio da balança comercial        

Assegurar condições que permitam melhorar a gestão sustentável dos 

recursos, nomeadamente através de uma utilização mais eficiente dos 

mesmos, assegurando a sua proteção, e a dinamização económica e 

social do espaço rural 
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Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do 
PEAASAR 2020 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do PEAASAR 2020 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Proteção do ambiente e melhoria da qualidade das massas de água        

Melhoria da qualidade dos serviços prestados        

Otimização e gestão eficiente dos recursos        

Sustentabilidade económico-financeira e social        

Condições básicas e transversais        

 

 

Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do 
PERSU 2020+ 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do PERSU 2020+ 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Incremento da eficácia e capacidade institucional e operacional do setor        

Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico, da inovação 

e da internacionalização do setor; 
       

Aumento do contributo do setor para outras estratégias e planos 

nacionais 
       

 

Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos da 
ENEAPAI 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos da ENEAPAI 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Adotar um modelo institucional para a conceção, construção, gestão e 

exploração das soluções de valorização e de tratamento de efluentes, 

através de entidades com reconhecida capacidade técnica, que garanta 

o bom funcionamento das instalações e o controlo das descargas 
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Adotar soluções coletivas para o tratamento dos efluentes, quando tal 

se revelar a solução técnica, económica e ambientalmente mais 

adequada 

       

Aplicar uma tarifa de tratamento ao utilizador o mais baixa possível, 

através da escolha da melhor solução técnica e que seja também a 

melhor solução em termos económicos, refletindo um modelo de gestão 

e exploração otimizado 

       

Garantir a responsabilidade e o envolvimento dos sectores económicos        

 

 

Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do PRN 
2000 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do PRN2000 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Contribuir para o crescimento económico, apoiando as empresas 

portuguesas e a criação de emprego 
       

Assegurar a competitividade do setor dos transportes e a sua 

sustentabilidade financeira para os contribuintes portugueses. 
       

Promover a coesão social e territorial, assegurando a mobilidade e 

acessibilidade de pessoas e bens, em todo o pais 
       

 

 

Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do ENF 
 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do ENF 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos        

Especialização do território        

Melhoria da produtividade através da gestão florestal sustentável        

Redução de riscos de mercado e aumento do valor dos produtos        

Melhoria geral da eficiência e competitividade do sector        

Racionalização e simplificação dos instrumentos de política        
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Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do 
PANCD 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do PANCD 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Promover a melhoria das condições de vida da população das áreas 

suscetíveis 
       

Melhorar as condições dos ecossistemas afetados        

Gerar benefícios globais a partir da efetiva implementação da CNUCD        

Mobilizar recursos destinados a apoiar a implementação da CNUCD na 

construção de parcerias eficazes entre os atores nacionais e 

internacionais 

       

 

Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos 
Estratégicos do PGBH Tejo 

 

Questões Estratégicas da proposta de revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos  Estratégicos do PGBH Tejo 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Área Temática 1: Quadro institucional e normativo : Promover a 

racionalização, otimização e harmonização da intervenção do quadro 

institucional em matéria de recursos hídricos da região, criando 

condições para o cumprimento integral do normativo nacional e 

comunitário, para uma repartição de esforços entre os diferentes 

sectores utilizadores. 

       

Área Temática 2: Quantidade de água  :Garantir a gestão sustentável 

da água, baseada na gestão racional dos recursos disponíveis e na 

otimização da eficiência da sua utilização, de modo a assegurar a 

disponibilidade de água para a satisfação das necessidades dos 

ecossistemas, das populações e das atividades económicas. 

       

Área Temática 3: Gestão de riscos e valorização do Domínio 

Hídrico :Assegurar uma gestão integrada do domínio hídrico, 

procedendo à prevenção e mitigação dos efeitos provocados por riscos 

naturais ou antropogénicos, com especial enfoque para as cheias, 

secas e poluição acidental 

       

Área Temática 4: Qualidade da água 

Promover o bom estado das MA através da proteção, melhoria e 

recuperação da qualidade dos recursos hídricos da região mediante a 

prevenção dos processos de degradação e a redução gradual da 
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Questões Estratégicas da proposta de revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos  Estratégicos do PGBH Tejo 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

poluição, visando assim garantir uma boa qualidade da água para os 

ecossistemas e diferentes usos 

Área Temática 5: Monitorização, investigação e conhecimento 

Promover o aumento do conhecimento sobre os recursos hídricos da 

região, suportado pela monitorização do estado quantitativo e 

qualitativo das MA e na investigação aplicada às matérias relacionadas 

       

Área Temática 6: Comunicação e governança 

Promover a comunicação, sensibilização e envolvimento das 

populações, dos agentes económicos e de outros agentes com 

interesses diretos ou indiretos no sector da água, no processo de 

planeamento e gestão dos recursos hídricos da região 

       

Área Temática 7: Quadro económico e financeiro 

Promover a sustentabilidade económica e financeira das utilizações dos 

recursos hídricos, contribuindo simultaneamente para a utilização 

racional dos recursos e para a valorização social e económica dos 

mesmos 

       

 

Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos 
Estratégicos do PGBH Tejo e Ribeiras do Oeste 2016/2021 

 

Questões Estratégicas da proposta de revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos Estratégicos do PGBH  

Tejo e Ribeiras do este 2016/2021 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Adequar a Administração Pública na gestão da água        

Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água        

Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e 

futuras 
       

Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos        

Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água        

Promover a sustentabilidade económica da gestão da água        

Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na 

política da água 
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Questões Estratégicas da proposta de revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos Estratégicos do PGBH  

Tejo e Ribeiras do este 2016/2021 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas 

setoriais 
       

Posicionar Portugal no contexto luso-espanhol        

 

 

 Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos 
Estratégicos do PGBH Sado e Mira 

 

Questões Estratégicas da proposta de revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos Estratégicos do PGBH Sado e Mira 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Área Temática 1: Qualidade da água 

Promover o bom estado das MA através da proteção, melhoria e 

recuperação da qualidade dos recursos hídricos da região mediante a 

prevenção dos processos de degradação e a redução gradual da 

poluição, visando assim garantir uma boa qualidade da água para os 

ecossistemas e diferentes usos 

       

Área Temática 2: Quantidade de água 

Garantir a gestão sustentável da água, baseada na gestão racional dos 

recursos disponíveis e na otimização da eficiência da sua utilização, de 

modo a assegurar a disponibilidade de água para a satisfação das 

necessidades dos ecossistemas, das populações e das atividades 

económicas 

       

Área Temática 3: Gestão de riscos e valorização do Domínio Hídrico 

Assegurar uma gestão integrada do domínio hídrico, procedendo à 

prevenção e mitigação dos efeitos provocados por riscos naturais ou 

antropogénicos, com especial enfoque para as cheias, secas e poluição 

acidental 

       

Área Temática 4: Quadro institucional e normativo 

Promover a racionalização, otimização e harmonização da intervenção 

do quadro institucional em matéria de recursos hídricos da região, 

criando condições para o cumprimento integral do normativo nacional e 

comunitário, para uma repartição de esforços entre os diferentes 

sectores utilizadores 

       

Área Temática 5: Quadro económico e financeiro        
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Questões Estratégicas da proposta de revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos Estratégicos do PGBH Sado e Mira 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Promover a sustentabilidade económica e financeira das utilizações dos 

recursos hídricos, contribuindo simultaneamente para a utilização 

racional dos recursos e para a valorização social e económica dos 

mesmos 

Área Temática 6: Monitorização, investigação e conhecimento 

Promover o aumento do conhecimento sobre os recursos hídricos da 

região, suportado pela monitorização do estado quantitativo e 

qualitativo das MA e na investigação aplicada às matérias relacionadas 

       

Área Temática 7: Comunicação e governança 

Promover a comunicação, sensibilização e envolvimento das 

populações, dos agentes económicos e de outros agentes com 

interesses diretos ou indiretos no sector da água, no processo de 

planeamento e gestão dos recursos hídricos da região 

       

 

Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos 
Estratégicos do PGBH Sado e Mira 2016/2021 

 

Questões Estratégicas da proposta de revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos Estratégicos do PGBH Sado  

e Mira 2016/2021 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Adequar a Administração Pública na gestão da água        

Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água        

Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e 

futuras 
       

Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos        

Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água        

Promover a sustentabilidade económica da gestão da água        

Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na 

política da água 
       

Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas 

setoriais 
       

Posicionar Portugal no contexto luso-espanhol        
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Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do 
PROFAC 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do PROFAC 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Promover e garantir um desenvolvimento sustentável dos espaços 

florestais 
       

Promover e garantir o acesso à utilização social da floresta, 

promovendo a harmonização das múltiplas funções que ela 

desempenha e salvaguardando os seus aspetos paisagísticos, 

recreativos, científicos e culturais 

       

Constituir um diagnóstico integrado e permanentemente atualizado da 

realidade florestal da região 
       

Estabelecer a aplicação regional das diretrizes estratégicas nacionais 

de política florestal nas diversas utilizações dos espaços florestais, 

tendo em vista o desenvolvimento sustentável 

       

Estabelecer a interligação com outros instrumentos de gestão territorial, 

bem como com planos e programas de relevante interesse, 

nomeadamente os relativos à manutenção da paisagem rural, à luta 

contra a desertificação, à conservação dos recursos hídricos e à 

estratégia nacional de conservação da natureza e da biodiversidade 

       

Definir normas florestais ao nível regional e a classificação dos espaços 

florestais de acordo com as suas potencialidades e restrições 
       

Potenciar a contribuição dos recursos florestais na fixação das 

populações ao meio rural 
       

 

 

Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e as disposições do 
POAPA 

 

Questões Estratégicas da proposta de revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Disposições do POAPA 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Disposições gerais relativas ao leito e plano de água da albufeira        

Disposições gerais relativas à zona de proteção        

Zonamento e atividades na zona de proteção da albufeira        
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Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do 
PSRN2000 

 

Questões Estratégicas da proposta de revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do PSRN2000 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Estabelecer orientações para a gestão territorial das zonas de proteção 

especial (ZPE) criadas pelo Decreto-Lei nº 280/94, de 5 de novembro, 

e Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de setembro, e dos sítios da Lista 

Nacional de Sítios, aprovada pelas Resoluções do Conselho de 

Ministros nº 142/97, de 28 de agosto, e 76/2000, de 5 de julho, 

integradas no processo da Rede Natura 2000 

       

Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais 

dos locais integrados no processo de Rede Natura 2000, fixando os 

usos e o regime de gestão compatíveis com a utilização sustentável do 

território 

       

Representar cartograficamente, em função dos dados disponíveis, a 

distribuição dos habitats presentes nos sítios da Lista Nacional de Sítios 

nas ZPE 

       

Estabelecer diretrizes para o zonamento das áreas em função das 

respetivas características e prioridades de conservação 
       

Definir as medidas que garantam a valorização e a manutenção num 

estado de conservação favorável dos habitats e espécies constantes 

dos anexos ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, bem como 

fornecer a tipologia das restrições ao uso do solo, tendo em conta a 

distribuição dos habitats a proteger 

       

Fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal ou especial 

de ordenamento do território das medidas e restrições mencionadas 

nas alíneas anteriores 

       

Definir as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da 

avaliação de impacte ambiental e na análise de incidências ambientais 

a que se refere o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril 
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Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do 
PROT-Alentejo 

 

Questões Estratégicas da proposta de revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do PROT-Alentejo 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

A concretização das opções constantes dos instrumentos de gestão 

territorial de âmbito nacional, no respeito pelos princípios gerais da 

coesão, da equidade, da competitividade, da sustentabilidade dos 

recursos naturais e da qualificação ambiental, urbanística e paisagística 

do território 

       

A articulação dos sistemas estruturantes do território, construindo uma 

visão regional integrada e combatendo os fatores de fragmentação e 

consequente risco de perda de coerência interna do conjunto do 

Alentejo 

       

O reforço dos fatores e espaços de internacionalização da economia, 

em especial nos grandes eixos de ligação internacional e na plataforma 

de Sines 

       

O papel estratégico da agricultura e do desenvolvimento rural e a 

qualificação dos processos de transformação que lhes andam 

associados, designadamente os impulsionados pelo empreendimento 

de fins múltiplos de Alqueva e pelos restantes aproveitamentos 

hidroagrícolas 

       

Avalia dos recursos turísticos, principalmente no espaço do Alentejo 

litoral e do Alqueva, compatibilizando a proteção dos valores ambientais 

com o desenvolvimento de uma fileira de produtos turísticos de elevada 

qualidade 

       

O desenvolvimento de uma estratégia de gestão integrada para a zona 

costeira 
       

A valorização do montado, bem como das manchas de pinheiro, quer 

do ponto de vista económico e social quer na perspetiva ambiental 
       

O desenvolvimento de uma estratégia de resposta integrada a 

situações de seca que considere as diversas capacidades de 

armazenamento estratégico de água na região 
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Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos do 
Alentejo 2020 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos do Alentejo 2020 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Competitividade e Internacionalização das PME        

Capital Humano        

Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação        

Desenvolvimento Urbano Sustentável        

Emprego e Valorização Económica dos Recursos Endógenos        

 

Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo e os Objetivos 
Estratégicos da AT. CE-Montemor-o-Novo 

 

Questões Estratégicas da Proposta de Revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo  

Objetivos Estratégicos da AT CE-Montemor-o-Novo 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

1.Montemor Economia Diversificada        

2. Montemor Espaço de Cultura e de Turismo        

3. Montemor Qualidade de vida, Serviços de saúde Especializados        

4. Montemor solidário (Emprego e Formação >> Crescimento da 

População) 
       

 

Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo os objetivos do 
PMDFCI 2014. 

 

Questões Estratégicas da proposta de revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Objetivos PMDFCI 2014 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Aumentar a resiliência do território aos Incêndios Florestais        

Reduzir a incidência dos incêndios        

Melhorar a eficácia e a eficiência do ataque e da gestão de incêndios        

Recuperar e reabilitar os ecossistemas e as comunidades        

Adotar uma estrutura orgânica e funcional eficaz        
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Relação entre as questões estratégicas da proposta de revisão do PDM de Montemor-o-Novo os vetores 
estratégicos da Agenda 21. 

 

Questões Estratégicas da proposta de revisão  

do PDM de Montemor-o-Novo 

Vetores estratégicos Agenda 21 

EED1 EED2 EED3 EED4 EED5 EED6 EED7 

Apoio ao setor produtivo, tecido empresarial e agroindústria        

Valorizar os produtos agrícolas e o mundo rural e dar prioridade aos 

alimentos de base local 

       

Novos comportamentos        

Educação e qualificações profissionais para a vida ativa        
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ANEXO III 
 

 

 

 

ANEXO Descrição 

Anexo III Relação entre os Fatores Ambientais e os Fatores Críticos de Decisão. 
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Relação entre os FA e os FCD definidos 
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o
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Biodiversidade e Conservação da Natureza X X X   X X      

Ordenamento e Qualificação do Território X X X X   X  X X  X 

Desenvolvimento Económico e Social    X      X X X 

Património e Paisagem X   X     X X   

Qualidade Ambiental  X X  X X X X   X X 

Alterações Climáticas e Riscos X X X  X X X X  X X X 

 


