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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. 



 
 

 
 

 

  
3 

VOL III AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA – RELATÓRIO AMBIENTAL – RESUMO NÃO TÉCNICO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

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 alteração, de uma alteração por adaptação ao Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Alentejo e de uma correção material.  

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; 

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; 
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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 

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. 
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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 no Anexo 

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 

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 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. 
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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 

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

adicionais ao seu regime de utilização e ocupação. 

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, a Planta de Ordenamento e a Planta de Condicionantes. 
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4. 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 2020 

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 Recursos Sólidos Urbanos 2020+ PERSU 2020+ 

Estratégia Nacional para Efluentes Agropecuários e Agroindustriais ENEAPAI 

Plano Rodoviário Nacional 2000 RN2000 

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (2014-2020)  PETI3+ 

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 
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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 

 

5. 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.  

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. 
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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 

Mobilidade e 
Acessibilidades 

Melhorar e potenciar o quadro das 
acessibilidades 

Promover a mobilidade sustentável 

Distância e tempo de deslocação entre 
localidades 

Repartição modal 
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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 

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 

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 

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. 
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6. ANÁLISE E AVALIAÇÃO POR 
FACTOR CRÍTICO DE DECISÃO  

 

 

6.1. FCD1 – BIODIVERSIDADE E 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

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

Quadro 12 - 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 está totalmente vertida na Planta de Condicionantes  
 
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. 

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 
orientações de 
gestão. 

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, garantindo o cumprimento das correspondentes 
restrições legais no uso e transformação do solo. 

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. 

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 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 a identificação da EEM assegura a integração das seguintes 
áreas: áreas nucleares, áreas de conectividade ecológica/corredores ecológicos, áreas da 
estrutura ecológica municipal em solo urbano.  

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. 

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 
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Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

gestão preconizadas pelo Plano Setorial da Rede Natura 2000 e respetiva legislação 
complementar. 

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. 

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. 

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.  

Na proposta de revisão do PDMMN a categoria de Espaço Florestal tem cerca de 90.000 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 favorece 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. 

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.  
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6.2. FCD2 – ORDENAMENTO E 
QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO  

 

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

Quadro 13 - 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, 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. 

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. 



 
 

 
 

 

  
19 

VOL III AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA – RELATÓRIO AMBIENTAL – RESUMO NÃO TÉCNICO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
6/

20
21

 

Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

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. 

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.  

A implementação da revisão do PDMMN 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, no âmbito da implementação da 
revisão do PDMMN são propostas intervenções que promovem 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 ações que 
promoverão 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 
dos 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. 
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6.3. FCD3 – DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E SOCIAL 

 

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

Quadro 14 - 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, 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 favorece 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. 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. 

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. 
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Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

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, 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) 
e de Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT). 

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 

 

6.4. FCD4 – PATRIMÓNIO E 
PAISAGEM  

 

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

Quadro 15 - 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. 

No âmbito da revisão do PDMMN, no sentido de reforçar a proteção dos elementos 
patrimoniais não classificados, foram ainda estabelecidos os seguintes diversos níveis de 
proteção do património arqueológico e arquitetónico, garantindo 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. 
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Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

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. 

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 diversas ações e regulamentação que salvaguardam os elementos de 
valor paisagístico, potenciando a sua dinamização. 

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 diversas ações de requalificação de espaços para utilização recreativa e de 
lazer, criação de percursos pedestres e de BTT, 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. 
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6.5. FCD5 - QUALIDADE 
AMBIENTAL 

 

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

Quadro 16 - 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, sendo esperado 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. 

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. 

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). 
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Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

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. 

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, serão implementadas medidas para a 
redução de ruído, 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. 

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. 
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6.6. FCD6 – ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS E RISCOS  

 

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

Quadro 17 - Efeitos no FCD 6 - Alterações Climáticas e Riscos 

Critérios Indicadores Oportunidades e Riscos 

Energia e 
Alterações 
Climáticas 

Consumo de energia 
elétrica por habitante. 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. 

Consumos de 
eletricidade em edifícios 
públicos e iluminação. 

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. 

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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7. 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. Tendo em vista a adequada 

concretização das diretrizes para seguimento do plano é de importância fundamental a articulação entre sectores e entidades 

Quadro 18 - 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.  

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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8. 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 

Qualificação urbana 
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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 

 

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 

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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Objetivo Indicadores Unidades 
Fontes de 

Informação 
Frequência de 
Amostragem 

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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ANEXOS 
 

 

ANEXO Descrição 

Anexo I Planta de Ordenamento da revisão do PDMMN 
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