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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Relatório Ambiental (RA), que integra o processo de Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE) do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São Brás de Alportel 

(PPPESBA), plano este que é da responsabilidade da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel. 

 

O Plano de Pormenor do Parque Empresarial de S. Brás de Alportel localiza-se a sudeste da sede de 

concelho e ocupando uma área de 17,94 ha, verificando-se a proximidade a norte do sítio da Mesquita 

Alta, a sul do sítio do Peral, a nascente do sítio da Mesquita Baixa e a poente do sítio de Barrabés. 

 

Figura 1. Enquadramento territorial do PP do Parque Empresarial de S. Brás de Alportel 
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2. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO 

A Proposta de Ordenamento do PPPESBA surge da necessidade de proporcionar um ordenamento 

das atividades empresariais e industriais no concelho e para a concretização de um espaço adequado 

e infraestruturado para receber investimentos no concelho que vão contribuir para o reforço da 

economia local. 

 

Figura 2. Limites do PP do PESBA 

 

O PPPESBA apresenta os seguintes objetivos: 

 Desenvolvimento socioeconómico do Concelho de São Brás de Alportel;  

 Dinamização do tecido empresarial; 

 Criação de espaços urbanos sustentáveis do ponto de vista ambiental económico, que 

garantam uma arquitetura inclusiva e ecológica; 

 Desenvolver e concretizar, dentro da área de intervenção do Plano, as regras e princípios 

estabelecidos genericamente no PDM de São Brás de Alportel para a área  de concretização 

industrial regional; 

 Compatibilizar todas as intervenções sectoriais protagonizadas pelos diversos agentes que, 

nesta área, venham a operar na ocupação, uso e transformação do solo, com salvaguarda dos 

direitos e interesses particulares legalmente protegidos; 

 Criação de condições de incentivo ao investimento privado, tanto na produção de solo edificável 

como na própria construção, enquanto fator de desenvolvimento   económico e social; 
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 Proporcionar efetivas ações de planeamento físico com âmbito territorial mais vasto, a que 

possam corresponder soluções mais adequadas ao espaço e maior qualidade ao nível da 

paisagem e do desenho urbano; 

 Acentuar a intervenção municipal na definição da forma e da imagem do ambiente urbano e 

também no que respeita à localização e mais adequado dimensionamento de espaços públicos 

e de áreas para equipamentos de interesse coletivo; 

 Racionalizar os investimentos de natureza pública ou privada em matéria de infraestruturas 

urbanísticas necessárias para a ocupação da área de intervenção. 

 

A proposta do Plano, procura responder às observações constantes dos diversos pareceres das 

Entidades consultadas, mantendo, no entanto, os objetivos estabelecidos inicialmente em conjunto com 

a CMSBA, de proporcionar um planeamento coerente e atrativo deste território e criar condições para 

a instalação de novas unidades industriais, que permitam o crescimento económico, aliado a um 

ambiente de qualidade. 

 

A área de intervenção do presente Plano encontra-se classificada como Solo Urbano, através da 

categoria operativa de Solo Urbanizável. Dentro desta categoria operativa, a presente proposta 

contempla para além dos espaços-canal a definição de 3 categorias funcionais e respetivas 

subcategorias, nomeadamente: 

 

1. Espaços de Atividades Económicas; 

1.1. Industria/Comércio/Serviços/Logística 

1.2. Comércio /Serviços 

2. Espaços de Uso Especial; 

2.1. Espaços de Equipamentos – Multiusos - E 

2.2. Espaços de Infraestruturas – Bacia de Retenção-B 

3. Espaços Verdes; 

 

O Espaço de Atividades Económicas engloba o conjunto de lotes ou parcelas destinados a indústria, 

comércio, serviços e logística, bem como os demais usos compatíveis e complementares com aquelas 

atividades 

 

A proposta de intervenção, prevê uma capacidade de instalação para cerca de 25 empresas, pretende 

dar resposta a uma procura diversificada de pequenas, médias ou grandes empresas, possibilitando a 

sua instalação em parcelas de menor área, mais acessíveis ou a associação de parcelas, para a 

instalação de empresas de maior dimensão. 

 

É permitido, para a formação de parcelas de maiores dimensões, o emparcelamento de lotes ou 

parcelas contíguas para todas as categorias de espaço previstas no plano 
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No sentido de garantir condições a algumas indústrias cuja intensão de instalação no PESBA é concreta 

e real, o Plano teve em consideração as exigências necessárias ao seu funcionamento, considerando 

a sua enorme mais-valia para o desenvolvimento económico da região. 

 

No seguimento dos critérios estabelecidos nas fases anteriores, tendo como princípio a separação de 

usos e, com ela, a organização espacial de todo o Parque Empresarial, manteve-se a definição de uma 

área central (parcelas 7 a 18), onde é desejável a implementação de atividades relacionadas com 

serviços e comércio, mas será permitida a instalação de indústrias, á exceção de indústrias do tipo 1. 

 

Organizadas em dois outros setores, dispõem-se as restantes parcelas destinadas a atividades 

económicas - armazéns e indústria. 

 

Os Espaços Verdes da área do plano consideram uma diversidade funcional de apoio à sua qualificação 

urbana, ao enquadramento paisagístico, equilíbrio ambiental, bem como funções de estadia, recreio e 

lazer ao ar livre. 

 

As intervenções nestes espaços devem considerar a devida integração das espécies autóctones 

existentes, designadamente as azinheiras, havendo lugar à replantação (substituição) daquelas que 

eventualmente venham a ser abatidas. 

 

Deve ser promovida a integração destes Espaços Verdes na estrutura ecológica municipal, 

assegurando assim a continuidade dos corredores ecológicos. 

 

Pretende-se assegurar o desenvolvimento de uma estrutura verde de enquadramento e valorização de 

componentes biofísicas, minimizando o impacto das construções previstas e existentes na envolvente;  

 

A definição dos espaços verdes procurou desenvolver um contínuo natural, que enquadra a estrutura 

edificada e proporciona a definição, em projeto de execução, de áreas de utilização pública, recreio e 

lazer, recorrendo á implementação de grandes áreas permeáveis, fortemente arborizadas. 

 

Prevê-se a definição de barreiras arbóreas de proteção da zona em relação às zonas de maior impacto 

da envolvente. 

 

Seguindo a recomendação da ARS – Administração Regional de Saúde, em projeto de execução, deve 

prever-se a implantação de uma cortina arbórea densa no limite Nascente do Parque Empresarial na 

área de espaços verdes, no sentido de minimizar ruídos e odores provenientes da Central de 

Valorização Orgânica de resíduos da empresa ALGAR. 

 

O projeto paisagístico dos espaços verdes, deve prever a integração de percursos e equipamentos 

amovíveis de apoio à sua fruição e sua utilização coletiva 
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No remate deste eixo central, que estrutura a distribuição funcional na área do PESBA, foi definida uma 

parcela destinada a Equipamento Multiusos, que se pretende qualificador desta nova área empresarial, 

constitui-se como um elemento de referência urbana, destinando-se a acolher usos complementares e 

de apoio ao cabal funcionamento multifuncional deste espaço de atividades económicas, pela dotação 

de espaços destinados a acolher um auditório de apoio a conferências, áreas de apoio administrativas 

(correios, serviços bancários), serviços de gestão e administração, espaços de formação profissional, 

espaço de restauração e bebidas, posto de primeiros socorros. 

 

Este edifício deverá desenvolver-se numa estreita relação com as áreas envolventes – espaços de 

utilização coletiva, áreas verdes.  

 

No sentido de acautelar possíveis problemas de drenagem de águas pluviais, causados pela 

percentagem de área de impermeabilização prevista no Plano, a proposta do Plano prevê a execução 

de uma bacia de retenção, destinam à criação de um subsistema para regularizar o caudal efluente à 

linha de água, funcionando, também, como lagoa de infiltração 

 

Quanto a acessibilidades, a área surge muito frágil tendo sido considerado na proposta de Plano o 

reperfilamento da Estrada Municipal 517, principal via que dará acesso ao parque, propondo-se uma 

faixa de rodagem de 8 metros e sendo marginada por passeios. A entrada principal no parque 

empresarial far-se-á através da alameda, que será composta por duas vias, prevendo-se uma entrada 

secundária, a sul, destinada a servir as áreas de indústria e armazenagem. 

 

A nível interno a proposta pretende valorizar a circulação pedonal e a mobilidade numa perspetiva de 

segurança do peão em relação ao automóvel. Algumas vias terão acesso condicionado. Pretende-se 

atender a medidas de redução de riscos com o tráfego automóvel, como: 

• Dotação no início e no final de cada troço de um lancil rampeado, elementos redutor de 

velocidade; 

• Revestimento com um pavimento pedonal, de preferência pedra natural com capacidade de 

resistência ao atravessamento pedonal; 

• Dotação de sinalização indicativa do tipo de utilização; 

 

O estacionamento privado será feito no interior das parcelas (em cave) e o público em parques a criar 

e ao longo das vias. 

 

Os usos propostos são apresentados no Quadro seguinte, referente aos Valores Globais e Quadro de 

Parcelamento aplicáveis ao Plano. 
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Quadro 1. Quadro de Valores Globais do PPPESBA 

 

Área de intervenção do Plano (ha) 17,94 

Área de parcelas (ha) 6,95 
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(máxima | ha) 

Indústria/armazéns 2,95 

Comércio/serviços 0,08 

total 3,03 

E
s
p

a
ç
o

s
 d

e
 

U
s
o

 E
s
p

e
c
ia

l Espaços de Equipamentos (área construção | ha) 0,40 

Espaços de Infraestruturas - Bacia de Retenção (ha) 0,44 

total 0,84 
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Espaços Verdes  7,40 

total 7,40 
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Via Existente a requalificar (dentro da área do PP PEBSA | ha) 0,53 

Via Proposta (inclui bolsas de estacionamento | ha) 1,54 

total 2,07 

Circulação Pedonal (ha) 1,35 

total 1,35 

Estacionamento público de ligeiros (n.º lugares) 240 

Estacionamento público de pesados (n.º lugares) 10 

total 250 

Fonte: Proposta de Plano de Pormenor,2017 
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3. OBJETIVOS E METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

A AA do PPPESBA foi desenvolvida considerando uma metodologia de Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE), em acordo com as boas práticas identificadas em guias para a sua elaboração, 

segundo as quais, esta deverá ocorrer em simultâneo com o processo de elaboração do Plano, 

considerando aspetos relevantes para o mesmo, num contexto de sustentabilidade e de seleção de 

opções de carácter estratégico para proceder à devida avaliação. 

 

O processo de AAE do PPPESBA integra os seguintes documentos: 

A. Relatório de Fatores Críticos para a Decisão (RFCD) (corresponde à primeira fase da AA, 

onde são definidos os objetivos ambientais relevantes, os FCD, o âmbito e o alcance do 

processo de Avaliação. Nesta fase é pormenorizada a estrutura a incluir no RA); 

B. Relatório Ambiental (RA) (esta fase corresponde a uma avaliação dos FCD definidos em fase 

anterior, em que se pretende identificar as principais tendências previstas para o território, bem 

como dos efeitos significativos decorrentes da efetivação do PP. Pretende-se apresentar ainda 

uma matriz de riscos e oportunidades por FCD, que suportará a formulação de recomendações 

para definir um Programa de Gestão e Monitorização do Plano); 

C. Declaração Ambiental (DA) (a elaboração de uma DA deve seguir os termos estipulados no 

artigo 10.º 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, devendo esta, após aprovação do Plano, ser enviada 

pela entidade responsável pela sua elaboração à APA.) 

 

Para a definição dos FCD, foram considerados um conjunto de elementos previstos pelo  regime legal 

da AA, designadamente: 

• Quadro de Referência Estratégico (QRE) - integra as macro-orientações de política nacional, 

europeia e internacional, os objetivos e as metas estabelecidas em matéria  de ambiente e 

sustentabilidade, com as quais a AA do PPPESBA estabelece relações; 

• Questões Estratégicas (QE) - traduzem os objetivos e linhas de força do Plano de Pormenor e 

o seu potencial com as implicações ambientais; 

• Fatores Ambientais (FA) - definem o âmbito ambiental relevante, e devem ser  ajustados 

consoante o Plano em avaliação. 

 

O presente RNT corresponde a uma síntese do segundo relatório do processo de AA  - Relatório 

Ambiental (RA), onde se avaliam os efeitos significativos no ambiente afetado tendo por base as opções 

e intervenções do PPPESBA face aos FCD selecionados.  
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4. ÂMBITO ESTRATÉGICO DA AAE 

Da análise dos elementos estruturantes para a Avaliação Ambiental identificados anteriormente, e em 

consonância com a abordagem metodológica definida anteriormente, foram determinados os Fatores 

Críticos para a Decisão (FCD) do PPPESBA. 

 

Apresentam-se de seguida o Quadro de Referência Estratégico, as Questões Estratégicas e os Fatores 

Ambientais considerados processo de Avaliação Ambiental do PPPESBA. 

 

Quadro 2. Quadro de Referência Estratégico (QRE) do PPPESBA 

 

QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2005-2015 (ENDS) 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) 

Diretiva Quadro da Água - Lei da Água (DQA) 

Plano Nacional da Água (PNA) 

Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) 

Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 
(PEAASAR 2020) 

Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020) 

Plano Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020/2030) 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) 

Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU 2020) 

Programa de Prevenção de Resíduos Urbanos (PPRU) 

Plano Rodoviário Nacional (PRN-2000) 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve) 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF-Algarve) 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que Integram a Região Hidrográfica das 
Ribeiras do Algarve (PGBH-RH8) 

Plano Diretor Municipal de São Brás de Alportel (PDM-SBA) 

 

As Questões Estratégicas (QE) do PPPESBA resultam da análise dos objetivos do Plano e das 

propostas preconizadas para a área de intervenção, tendo resultado nas seguintes: 
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• Contribuir para o desenvolvimento económico concelho, criando condições favoráveis ao 

estabelecimento de empresas e atividades económicas geradoras de riqueza, de dinamismo 

empresarial e de geração de emprego; 

• Favorecer a criação de condições para instalação de um polo de desenvolvimento regional, 

dinamizador do tecido produtivo da região, em prossecução dos objetivos preconizados no 

PROT- ALGARVE; 

• Contribuir para o ordenamento territorial e para a concentração de atividades de carácter 

industrial, empresarial, de comércio e de serviços no concelho; 

• Assegurar o desenvolvimento territorial equilibrado, no respeito pelos diversos usos e funções 

presentes no espaço e envolvente, favorecendo a dinamização social através da 

disponibilidade de espaços verdes e de equipamentos de utilização coletiva à população; 

• Incentivar ao aproveitamento energético, à eficiência e eficácia na gestão dos recursos, 

dotando o parque empresarial das infraestruturas necessárias para a utilização de tecnologias 

de produção energética renovável e para aplicação de técnicas de arquitetura bioclimática nos 

edifícios 

 

Os Fatores Ambientais (FA) definem o âmbito ambiental relevante orientado pelos fatores ambientais 

legalmente estabelecidos na alínea e) do nº 1 do art. 6º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de Junho, 

que são, Biodiversidade, População, Saúde humana, Fauna, Flora, Solo, Água, Atmosfera, Fatores 

climáticos, Bens materiais, Património e Paisagem. 

 

Da análise e correlação dos elementos apresentados, foram definidos os Fatores Críticos para a 

Decisão (FCD) resultantes da definição do âmbito do PPPESBA: 

FCD 1 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO  

FCD 2 - QUALIDADE AMBIENTAL E RISCOS 

FCD 3 - ENERGIA E SUSTENTABILIDADE 
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5. ANÁLISE E AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO. 

O concelho de S. Brás de Alportel em termos demográficos verifica-se uma tendência de evolução da 

população residente positiva, tendo-se registado um crescimento favorável nas últimas décadas, mas 

destaca-se um envelhecimento demográfico mais acentuado face à média da região do Algarve e a 

nível nacional. 

 

O concelho apresenta uma estrutura empresarial do emprego mais relacionada com o comércio, 

construção e educação, mas sobressaindo nas atividades industriais e de produção face à média 

regional e em alguns casos mesmo face à média nacional. O desemprego tem vindo a tornar-se uma 

agravante na qualidade de vida da população, devendo-se à realidade económica nacional e europeia, 

que veio agravar os despedimentos e falências de empresas. Entre 2001 e 2011, a taxa de desemprego 

passou de 6% para 12%, refletindo a tendência económica do país e região. 

 

As empresas desempenham um importante papel ao nível da geração de riqueza e como 

empregadoras, o que as torna num potencial indicador de desenvolvimento económico de base local e 

regional. O concelho de S. Brás de Alportel surge como um concelho diversificado em termos de 

atividades económicas, verificando-se um peso considerável nas empresas sedeadas e emprego 

gerado nas indústrias transformadoras, no setor da construção e no setor do comércio, referindo-se 

ainda que este último detém aqui um peso superior do que nos restantes concelhos algarvios. 

 

Predominam as pequenas empresas no território concelhio, distinguindo-se nas empresas sedeadas 

os setores de atividade do comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e 

motociclos que concentram 22,6% do total das empresas sedeadas, seguido do setor da agricultura, 

produção animal, caça, floresta e pesca com 13,9%, do setor da construção com 10,6% e do setor de 

atividades administrativas e serviços de apoio com 10,3% dos total das empresas concelhias. 

 

Em termos de ordenamento urbanístico e do território municipal, a área do PPPESBA enquadra-se face 

ao Plano Diretor Municipal em áreas de Espaço Urbanizável com Fins Industriais – Espaço Industrial I 

– Área de Concentração Industrial Regional. Esta área integra uma Unidade Operativa de Planeamento 

e Gestão (UOP), prevista pelo PDMSBA, para onde não se identificam servidões e restrições de 

utilidade pública, referindo-se apenas a existência de uma linha de água que atravessa o limite nordeste 

que integra a reserva ecológica nacional. 

 

No concelho de S. Brás de Alportel existem já quatro áreas industriais e empresariais, nomeadamente 

a Zona Industrial de Almargens, a Zona Industrial do Farrobo, a Zona Industrial de Barrabés e a Zona 

Industrial da Mesquita Baixa, as duas primeiras localizadas ligeiramente a norte da sede de concelho 

e as últimas duas localizadas a sudeste. 
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Figura 3. Distribuição das áreas empresariais e industriais no município de São Brás de Alportel 

Fonte: ALGARVEACOLHE (www.algarveacolhe.com) 

 

 

No conjunto das ZI, destaca-se a Zona Industrial da Mesquita Baixa para onde está prevista a 

implantação do plano de pormenor do Parque Empresarial de S. Brás de Alportel, sendo servida em 

termos de infraestruturas rodoviárias pela EM 517. Identificam-se atualmente atividades relacionadas 

com corticeiras na área a sul do limite do plano, e a na zona este a localização do parque ambiental da 

ALGAR. 

 

Na generalidade verifica-se que o concelho de S. Brás de Alportel apresenta espaços previstos para 

atividades económicas, espaços esses previstos pelo plano diretor municipal, facto que contribui para 

o planeamento e criação de aglomerações empresariais e industriais planeadas, ordenadas com 

espaços devidamente infraestruturados no território concelhio 

 

No que se refere à QUALIDADE AMBIENTAL E RISCOS, estamos perante um território onde não 

existem à partida riscos de inundação ou de cheia identificados, considerando que a linha de água 

existente não tem muita relevância, sendo de regime sazonal. 

 

Quanto a incêndios, e segundo plano regional de ordenamento florestal, não se identificam áreas 

sensíveis do ponto de vista florestal, no entanto, refere-se que o concelho tem sido afetado por grandes 

incêndios, pelo que a componente de prevenção tem aqui um importante papel. 

 

Como riscos identificados surge a potencial contaminação de águas subterrâneas, considerando-se, 

de acordo com o Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, que as massas de 
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águas existentes em S. Brás de Alportel são classificadas como de vulnerabilidade alta a muito alta, ou 

seja, em que as rochas permitem a fácil infiltração de elementos contaminantes nos aquíferos. 

 

Refere-se ainda que a região do Algarve está localizada em áreas sensíveis do ponto de vista sísmico, 

pelo que existem falhas sísmicas com elevadas probabilidades de estarem ativas. O limite Norte da 

zona de implementação do PP existe uma falha ativa, pelo que este território se apresenta inserido 

numa zona de maior sensibilidade sísmica, tal como previsto no Plano Diretor Municipal de S. Brás de 

Alportel. 

 

Embora não seja um risco natural, contribui para a avaliação da qualidade ambiental do território do 

Plano a existência de áreas sensíveis do ponto de vista da arqueologia. Na envolvente não existem 

elementos patrimoniais classificados ou em vias de classificação ou condicionantes patrimoniais, mas 

refere-se a existência de 1 sítio arqueológico no plano e de mais três sítios arqueológicos na envolvente 

próxima do perímetro do plano de pormenor, e estão inventariadas ocorrências de vestígios 

arqueológicos na área de intervenção, pelo que deverá ser realizado um acompanhamento 

arqueológico nas movimentações de terras, aquando a construção do parque. 

Segundo a Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, constitui particular dever da administração pública 

competente no domínio do licenciamento e autorização de operações urbanísticas: certificar-se de que 

os trabalhos por si autorizados, que envolvam transformação de solos, revolvimento ou remoção de 

terreno no solo ou meios subaquáticos, bem como a demolição ou modificação de construções, estão 

em conformidade com a legislação sobre a salvaguarda do património arqueológico. 
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Figura 4. Localização dos sítios Arqueológicos inventariados mais próximos da área do PPPESBA 

 

Analisando os espaços verdes de utilização pública no concelho de S. Brás, considera-se que existem 

já um conjunto de espaços e áreas ajardinadas que incentivam à estadia, à pedonalidade e a outros 

modos suaves. O próprio concelho, pelas suas características marcadamente rurais apresenta-se de 

como muito favorável à fruição de espaços verdes naturais. Na sede de concelho e principais 

Cerro da Mesquita 4 

Cerro da Mesquita 1 

Cerro da Mesquita 3 

Cerro da Mesquita 2 
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aglomerados urbanos existem espaços públicos, como praças ou pequenas áreas ajardinadas 

destinadas à população em geral. 

 

O concelho tem vindo a desenvolver áreas destinadas a modos suaves de deslocação, apostando nos 

modos pedonais e cicláveis em detrimento do automóvel, de forma a incentivar á práticas mais 

saudáveis de deslocação. Refere-se que dada a dimensão populacional do concelho e dada a pouco 

diversificada rede de transportes públicos, o automóvel terá sempre um grande peso nas deslocações 

da população, no entanto, estas iniciativos e intervenções em espaço público tem vindo a atrair a 

população no seu tempo de recreio e lazer para a prática desportiva ou para a necessidade de 

reduzir a utilização automóvel nos percursos mais curtos. 

 

A área de intervenção do Plano de Pormenor, pelo facto de distar do centro de S. Brás de Alportel 

apresenta-se com fracas condições de incentivo a modos de mobilidade suave, e tratando-se de um 

território por intervencionar, não se verificam áreas de espaços verdes disponíveis à população. 

 

De acordo com medições acústicas, os níveis de ruído na área de intervenção do Plano não se revelam 

preocupantes. Como recetores mais sensíveis foram identificadas algumas habitações isoladas 

existentes na envolvente do perímetro do Plano. 

 

As principais fontes de ruído identificadas foram o tráfego rodoviário nas vias envolventes ao Plano. 

Verifica-se o cumprimento da legislação portuguesa de ruído para as zonas mistas (usos mistos), 

destacando-se no entanto como ponto de maiores níveis de ruído registados no junto ao cruzamento 

da Estrada Municipal 517 com a Estrada Municipal 514 (Ponto PM04). 

 

 

Figura 5. Localização dos Pontos de Medição. 
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Em termos de valores naturais e paisagísticos, a área de intervenção do PPPESBA situa-se em zona 

de sopé da serra algarvia (Caldeirão), numa situação mais aplanada, onde diversificam aspetos 

característicos da identidade desta unidade de paisagem: muros de pedra (compartimentação), matos, 

campos de amendoeiras, oliveiras, alfarrobeiras e figueiras, “campos de penedos”, montado de azinho 

e sobro. 

 

Figura 6. Aspeto de povoamentos de sobreiral e/ou azinhal 

 

A relevância ecológica surge associada aos povoamentos de azinheiras existentes no território para 

onde está previsto o Parque Empresarial de S. Brás de Alportel. No âmbito da elaboração do Plano foi 

efetuado um levantamento e caracterização do coberto vegetal em toda a área afeta ao Plano, tendo 

sido identificadas cerca de 370 azinheiras individuais e uma mancha importante caracterizada como de 

mancha de matagal mediterrânico muito denso. Considera- se ainda, que as espécies florestais, 

essencialmente as autóctones, assumem um papel importante na preservação do equilíbrio natural da 

região e na economia local, essencialmente na área da serra. Esta espécie tem proteção legal que 

determinam medidas para a sua proteção. 

 

No que se refere à ENERGIA E SUSTENTABILIDADE, surge com relevância a análise da situação 

atual do concelho e região. A criação de um parque empresarial e industrial acarreta inevitavelmente 

elevados gastos energético, de recursos básicos, mas também elevados custos com a sua gestão. 

 

A eficiência energética surge com importância para o aproveitamento dos recursos possíveis para que 

haja um menor dispêndio de energia, sendo possível através da adoção de soluções de engenharia 

para esse fim. Dentro deste leque de soluções destaca-se a adoção de energias alternativas, bem como 

a construção sustentável de edifícios. 

 

Em S. Brás de Alportel, os maiores consumidores de eletricidade são os setores doméstico (com 82,1% 

do total dos consumidores). Verifica-se um aumento do número de consumidores (considerando o total) 

entre 2004 e 2014, que varia entre 8,4% para o concelho e 12,4% para a região do Algarve. 
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Figura 7. Consumidores de eletricidade por sector de atividade para o ano de 2014 em percentagem (%) 

 

Verifica-se que em termos de consumos energéticos, o concelho de S. Brás de Alportel apresenta um 

maior peso nos setores de atividade ligados ao Comércio por grosso e retalho, indústrias 

transformadoras e no sector Outros, tendo-se verificado no período analisado o aumento dos consumos 

nos setores do Comércio por grosso e retalho e Outros e a redução dos consumos nos setores 

correspondentes a Bancos e seguros, Restauração e alojamento, Construção, Eletricidade, gás e água, 

Industrias transformadoras, Industrias extrativas e Agricultura e Pescas. 

 

Em termos energéticos, a região do Algarve apresenta características climáticas e atmosféricas muito 

favoráveis ao aproveitamento do recurso solar, sendo caracterizada com uma média anual de 

irradiação solar muito elevada, distinguindo-se o concelho de São Brás de Alportel entre os valores 

mais altos da região. 

Figura 8. Média anual de Irradiação solar na região do Algarve 

Fonte: INETI 
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Considera-se, desta forma, a existência de um forte potencial de aproveitamento da radiação solar 

como fonte de energia térmica, para aquecimento, mas também como contributo para a produção de 

energia elétrica. Este aproveitamento tem vindo a registar um desenvolvimento na região e país, 

surgindo cada vez mais incorporados na arquitetura bioclimática e na redução dos gastos energéticos 

dos edifícios. 

 

Em relação aos resíduos no concelho de São Brás de Alportel, tem-se assistido no concelho de S. Brás 

de Alportel, a um aumento de cerca de 7 vezes mais na recolha seletiva por habitante entre 2002 e 

2014. Na região, o vidro e o papel e cartão, em conjunto, representam cerca de 52% do total dos 

resíduos recolhidos seletivamente, no entanto, em S. Brás de Alportel no mesmo ano, estes tipos de 

resíduos representam cerca de 43% do total dos resíduos recolhidos. Para o tipo de resíduos menos 

recolhidos ao nível regional (pilhas), o concelho de S. Brás apresenta um valor semelhante ao da região, 

facto que se poderá relacionar com o incentivo dos residentes para contribuir para a recolha seletiva e 

com a disponibilidade de pontos adequados de recolha. 

 

Na recolha de resíduos indiferenciada constata-se que, em 2014, 1,6% da totalidade dos resíduos 

recolhidos tiveram como destino a valorização multimaterial. 

 

Relativamente ao abastecimento de água, este é feito em alta no concelho e o concelho de S. Brás de 

Alportel está integrado no sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do 

Algarve, sendo de responsabilidade municipal. A área de intervenção do PPPESBA é servida 

diretamente por infraestruturas de abastecimento de água, através de uma conduta implantada a Oeste 

do perímetro do Plano, e que o acompanha por uma extensão de cerca de um quilómetro ao longo da 

EM517. 
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6. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DE IMPACTES 

As intervenções preconizadas pelo PPPESBA vem de encontro à concretização de uma zona 

empresarial de importância regional, prevendo-se para além da disponibilização de áreas de instalação 

e atratividade de atividades empresariais e industriais, a criação de um espaço aberto à população. 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO 

O PPPESBA consiste pretende tornar-se numa área empresarial destinada a atrair investimentos 

privados para o concelho, através da criação de um espaço de qualidade, ordenado e funcionalmente 

equilibrado. O sucesso da sua proposta pode favorecer positivamente o desenvolvimento económico, 

geração de riqueza e criação de emprego local. 

 

O Plano pretende ainda disponibilizar à população um equipamento de utilização coletiva - ecocentro, 

bem como áreas verdes (disponibilização de um circuito de manutenção). 

 

Em termos ambientais podem surgir como efeitos negativos ao nível do aumento do tráfego rodoviário 

de ligeiros e pesados na envolvente, não sendo possível apresentar uma estimativa, pela inexistência 

de dados de tráfego. O Plano propõe como forma de minimizar este efeito o reperfilamento das vias 

existentes, de forma a melhorar a circulação e para maior segurança dos restantes utentes das vias 

 

São expetáveis efeitos positivos e significativos ao nível da eficiência e eficácia dos serviços de gestão, 

uma vez que esta concentração empresarial beneficiará de redução das necessidades dos recursos 

utilizados e de utilização energética, de abastecimento de água, de recolha de resíduos, traduzindo 

uma ação de planeamento efetivo do território, com vista à adequada distribuição funcional e espacial 

dos usos do solo. 

 

QUALIDADE AMBIENTAL E RISCOS 

Considera-se existe a potencial possibilidade de aumentar a suscetibilidade de contaminação das 

massas de água subterrâneas dado o forte acréscimo de circulação de veículos ligeiros e pesados, 

pelo que poderão ocorrer efeitos negativos ao nível da escorrência de óleos e/ou outras substâncias 

decorrentes de eventuais lavagens ou do escoamento superficial, com efeitos negativos ao nível das 

águas subterrâneas caso se verifique infiltração no solo. 

 

A sensibilidade sísmica constitui um risco, no entanto, o Plano em nada afetará ou agravará este risco 

nem a probabilidade da sua ocorrência, embora proponha a adoção de soluções construtivas e 

materiais adequados considerados resistentes e/ou mitigadores do risco sísmico. 

 

A potencial ocorrência arqueológica identificada pode ser minimizada pelo acompanhamento 

arqueológico na fase de construção do plano, uma vez que envolverá movimentos de solo e do subsolo. 
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Em termos acústicos, prevê o Plano introduzir um acréscimo de população, de veículos e de atividades 

neste território, o que constitui um risco, no entanto minimizável através de várias soluções construtivas 

e de materiais a utilizar. A natural afluência de pessoas e bens ao Parque Empresarial, pressupõe 

inevitavelmente, o aumento de fontes de ruído, considerando o próprio local bem como ainda face à 

presença de potenciais recetores a essas emissões de ruído. 

 

Na concretização funcional futura do PESBA, considera-se que as principais fontes sonoras 

potencialmente geradoras de efeitos negativos serão: 

• O tráfego associado ao normal funcionamento do Parque Empresarial (clientes, fornecedores 

e funcionários). 

• O funcionamento de equipamentos, particularmente instalados nos espaços exteriores das 

áreas de comércio/serviços e de indústria/armazéns; 

• As atividades que serão desenvolvidas nas áreas previstas para uso industrial 

• Outras atividades potencialmente ruidosas que se venham a instalar na área de localização 

empresarial. 

 

O PP propõe para as áreas verdes equipadas a função de estadia, de recreio e de lazer, que 

funcionarão como espaços de transição entre o espaço privado e o espaço público, exterior, 

“protegendo” o peão das atividades que se desenvolvem no interior das parcelas, bem como o inverso. 

Estas áreas podem ainda ter uma função fundamental ao nível da redução dos níveis de ruído para o 

exterior envolvente. 

 

Em termos de efeitos ambientais negativos cumulativos, é de referir a existência da central de 

Valorização Orgânica da Algar, que contribui para um aumento do tráfego rodoviário nas vias de 

acesso, com consequente aumento dos níveis sonoros. A Este desta Central, encontra-se definida uma 

área de indústria extrativa e transformadora que se encontra praticamente desativada. No entanto, caso 

esta zona venha a ser revitalizada, prevê-se um aumento adicional dos níveis sonoros neste local e na 

envolvente das vias de tráfego rodoviário. 

 

Os espaços verdes previstos pretendem estabelecer uma estrutura natural continua que integrará a 

estrutura ecológica urbana do Concelho de São Brás de Alportel, contribuindo para a qualidade 

ambiental dos espaços públicos no parque empresarial. 

 

Os espaços verdes incluem uma grande maioria à área de mato mediterrânico denso com presença de 

azinheiras. Atendendo ao desenho do PPPESBA coincidir em alguns sectores da área de intervenção 

com azinheiras, foi decidido pela Autoridade Florestal Nacional (AFN) que deveria ser solicitado a 

Declaração de Utilidade Pública (DIUP) do PP, para se poder proceder ao abate das azinheiras 

necessárias à concretização da intervenção urbana prevista pelo Plano de Pormenor. 
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Figura 9. Presença de Azinheiras na área de intervenção 

 

 

ENERGIA E SUSTENTABILIDADE 

Em termos de Energia e Sustentabilidade o Plano prende implementar medidas eco-eficientes  e de 

introdução de soluções de arquitetura bioclimática, que se estima que venham traduzir efeitos 

ambientais positivos e significativos na poupança e eficiência energética, o que irá certamente contribuir 

para redução significativa dos custos energéticos com a manutenção do parque empresarial e dos 

edifícios. 

 

Considera-se que esta área vai gerar um aumento dos consumos, sendo necessário, por um lado, 

acautelar que a capacidade necessária será disponibilizada pelas entidades fornecedoras de energia, 

mas por outro, poderá tornar-se num exemplo a nível local de sustentabilidade e de convergência para 

com os planos e estratégias nacionais para a energia e alterações climáticas, desde que sejam 

incentivadas e assegurados os devidos meios para a sua implementação. 

 

São propostas do Plano a utilização de energias alternativas renováveis, nomeadamente, através do 

aproveitamento do sistema solar passivo nos edifícios e a utilização de sistemas de iluminação de baixo 

consumo, contribuindo para a redução de consumo de energia por parte dos consumidores, 

melhorando a qualidade do ambiente, promovendo a responsabilidade social e a sustentabilidade. 

 

A proposta de Plano incide essencialmente na recolha seletiva bem como na colocação de pontos de 

recolha em espaço adequado, de modo a incentivar as boas práticas de gestão de resíduos. 

 

As medidas minimizadoras propostas no Plano para os consumos de água, passam pela adoção de 

mecanismos  automáticos  com  controlo de caudal,  para  minimizar o desperdício ,traduzindo-se em 
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efeitos ambientais positivos, uma vez que existe se reduz o consumo de água. Está ainda previsto, nos 

espaços verdes proposto para o Plano, a reutilização da água para rega e lavagem de espaços 

exteriores. 

 

Com a implementação do Parque Empresarial, no cômputo geral, os efeitos ambientais previstos ao 

nível da energia, água e resíduos, serão positivos, caracterizando-se pela promoção de medidas e 

implementação de infraestruturas eco-eficientes, por contribuírem para um menor desperdício de água 

consumida dada a futura adoção por mecanismos que permitam a minimização do consumo e, através 

da maximização de resíduos recolhidos por recolha seletiva e reutilizados para outras finalidades em 

aterro. 

 

Embora, e atendendo à dimensão do PESBA, os efeitos negativos, em termos de energia, passam pelo 

aumento do número de consumidores. Já em termos de resíduos e água, os efeitos negativos remetem 

o aumento do número de consumidores e aumento da produção de resíduos provenientes dos 

diferentes sectores de atividade, sendo que será expectável que as soluções de gestão venham a 

garantir a adequada gestão, reaproveitamento e eficiência dos sistemas de abastecimento e de 

consumo previstos para um empreendimento desta dimensão e natureza. 

 

Apresentam-se nos quadros seguintes a síntese de impactes, traduzidos em oportunidades e riscos 

decorrentes do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de S. Brás de Alportel. 

 

AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DE IMPACTES 

FAS OPORTUNIDADES RISCOS 

F
C

D
 1

 

Atratividade de investimento privado; 

Criação de emprego local; 

Criação de um espaço funcional polivalente e criação 

de equipamentos coletivos; 

Dinamização económica e empresarial; 

Prossecução dos objetivos regionais de localização de 

atividades económicas; 

Planeamento e ordenamento funcional no território 

concelhio das atividades empresariais e industriais. 

Potencial aumento da circulação de veículos 

ligeiros e pesados nas vias envolventes de 

acesso ao Plano. 
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AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DE IMPACTES 

FAS OPORTUNIDADES RISCOS 

F
C

D
 2

 

Criação de um espaço empresarial atrativo e de 

espaços verdes públicos; 

Construção de uma bacia de retenção para 

minimização do risco de cheias e inundações 

Adoção de soluções construtivas resistentes e/ou 

mitigadoras, em caso de sismo; 

Criação de espaços de utilização pública potenciadores 

de estilos de vida saudáveis e modos suaves de 

deslocação; 

Contribuir positivamente para a prossecução da 

estrutura ecológica urbana do concelho de São Brás de 

Alportel. 

Ocorrência de um sismo de elevada magnitude; 

Ocorrência de um incêndio florestal; 

Eventual contaminação de águas subterrâneas; 

Eventual ocorrência de achados arqueológico em 

fase de construção; 

Risco na fase de obra sobre o valor cultural do 

sítio arqueológico cerro da mesquita 1; 

Aumento dos níveis de ruído ambiente na 

envolvente. 

 

AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DE IMPACTES 

FAS OPORTUNIDADES RISCOS 

F
C

D
 3

 

Soluções construtivas e de gestão redutoras de gastos 

com o parque empresarial, e favoráveis à eficiência e 

eficácia da gestão do espaço; 

Favorecimento à implementação de infraestruturas de 

produção energética e de instalação de edifícios eco-

eficientes; 

Criar parcerias com a unidade de valorização orgânica 

da Algar existente na envolvente, em termos de gestão 

de resíduos; 

Contribuir para a redução do envio de resíduos para 

aterro; 

Incentivo à recolha e deposição seletiva de resíduos 

urbanos e de outros resíduos provenientes das 

atividades industriais a instalar no parque; 

As indústrias a instalar devem obedecer aos princípios 

da ecoeficiência hídrica; 

Reaproveitamento do recurso água para as atividades 

de rega dos espaços verdes existentes e lavagens em 

espaço exterior. 

Elevados consumos energéticos e de recursos 

básicos; 

Elevada produção de resíduos. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

Decorrente da Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Pormenor, são apresentadas orientações 

e recomendações para o seguimento do Plano, com vista à minimização dos riscos identificados e à 

maximização das oportunidades existentes. 

 Monitorizar a ocupação e instalação de atividades económicas e do número de empregos gerados, 

de forma a poder verificar as suas tendências evolutivas, dinamismo e eventuais necessidades de 

adaptação em espaço urbano;

 Recomenda-se a elaboração de estudos de conjunto em fase posterior à aprovação do PPPESBA, 

com vista a obter uma harmonia da imagem arquitetónica e construtiva do parque empresarial;

 Recomenda-se a integração de soluções de arquitetura bioclimática e de eficiência energética nos 

edifícios a construir;

 Recomenda-se a aplicação de adequado projeto de iluminação pública com vista à minimização de 

eventuais sentimentos de insegurança na via pública;

 Promoção e incentivo à utilização dos espaços públicos e meios de mobilidade suave;

 Monitorizar as necessidades de estacionamento na área de intervenção, de forma a acautelar 

eventuais acréscimos ou picos nas necessidades dos utilizadores do espaço;

 Recomenda-se que nos projetos de reperfilamento propostos das vias, sejam acautelados os fluxos 

de tráfego de ligeiros e pesados previstos para a fase de implementação do Plano;

 Recomenda-se a verificação pontual do estado do pavimento das áreas pedonais e viárias, com 

vista à garantir das boas condições de circulação e de segurança na via pública;

 Recomenda-se o incentivo a soluções integradas para acalmia de tráfego, como a introdução de 

Zonas 30 ou a introdução de sinuosidades no traçado, no pavimento ou desníveis como lombas ou 

passadeiras sobre lombas de forma a reduzir o volume de tráfego monitorizado e das velocidades;

 Garantir as adequadas condições de escoamento na linha de água que atravessa a área de 

intervenção, principalmente nos pontos em que se revelem obstruções ao escoamento;

 Nas obras de construção de edifícios, obras de arte e de infraestruturas de subsolo devem, sempre 

que possível, ser aplicadas medidas e materiais de resistência estrutural e antissísmica;

 Promover, a nível dos projetos de novos edifícios e de tratamento de espaço público, sempre que 

técnica e economicamente viável, o aproveitamento de águas pluviais ou outras origens de água 

para fins qualitativamente menos exigentes na rega de jardins e lavagem de outros espaços 

públicos;

 Recomenda-se a adequada ligação dos efluentes à rede de saneamento e a atenção aos projetos 

de recolha de águas pluviais, de forma a não agravar a suscetibilidade de contaminação das águas 

subterrâneas presentes no território; 
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 Recomenda-se que os projetos específicos de acessibilidades e infraestruturas acautelem 

devidamente as necessidades em termos socorro e emergência em caso de acidente, de forma a 

facilitar o acesso ao parque empresarial a veículos em missão urgente de serviço; 

 O Plano deverá acautelar a redução da poluição sonora, tanto na fonte, como através de medidas 

de atenuação de ruído a incluir nas soluções edificativas e paisagísticas, de modo a assegurar níveis 

de exposição globais sem consequências negativas para a saúde pública. 

 Sugere-se que, sempre que possível, o recurso a pavimentos redutores de ruído que melhorem o 

conforto acústico, poderá melhorar significativamente os níveis acústicos nas zonas residenciais e 

de localização de recetores sensíveis; 

 Certificar que o licenciamento e autorização de operações urbanísticas na área do plano estão em 

conformidade com a legislação sobre a salvaguarda do património arqueológico; 

 Acautelar o acompanhamento arqueológico das intervenções construtivas na área do Plano, com 

particular importância na mancha de dispersão do sítio arqueológico do Cerro da Mesquita 1 (CNS 

16064); 

 Incluir no caderno de encargos das obras a planta de localização de ocorrências do Relatório sobre 

o Descritor Património Arqueológico do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São Brás de 

Alportel; 

 Recomenda-se o aproveitamento dos recursos com potencial cultural de forma a permitir a sua 

fruição por parte da população, potencializando a contemplação e articulação com atividades lúdicas 

e de lazer, culturais e de vivência do espaço.

 O PP deverá contribuir para a continuidade da estrutura ecológica natural e urbana, presente no 

Concelho de São Brás de Alportel, através da promoção de espaços verdes sustentáveis sob o 

ponto de vista ambiental e económico, garantindo uma arquitetura inclusiva e ecológica.

 Elaborar um Plano de Arranjos Paisagísticos para a área de espaços verdes; 

 Recomenda-se que em fase de obra, as superfícies de solos sujeitas a movimentações e os 

caminhos não pavimentados deverão ser previamente regadas, em especial as mais expostas ao 

vento, de modo a diminuir a emissão de partículas e poeiras;

 Os materiais transportados por veículos pesados devem ser previamente humedecidos e cobertos, 

de modo a evitar a sua dispersão ao longo de todo o percurso de transporte;

 A movimentação de maquinaria e veículos deverá ser a mínima possível, tanto na obra como nos 

seus acessos;

 A velocidade dos camiões nos caminhos de terra deve encontrar-se limitada, de modo a reduzir os 

níveis sonoros e a minimizar efeitos negativos na qualidade do ar;

 Recomenda-se a elaboração de um plano de gestão e monitorização ambiental do parque 

empresarial, como ferramenta de apoio à gestão;



Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São Brás de Alportel 

Resumo Não Técnico 

município de são brás de Alportel  28 

 Fomentar o recurso a energias renováveis e promover processos de eficiência energética nos 

projetos dos novos edifícios e em intervenções no espaço público;

 Recomenda-se que sejam desenvolvidos Planos de Gestão de Resíduos para as atividades a 

instalar, que contemple a prevenção, redução e destino adequado dos resíduos produzidos, de 

forma a promover um bom desempenho ambiental destas estruturas e a sensibilizar os seus 

utilizadores para as boas práticas ambientais;

 Recomenda-se a aplicação de medidas que permitam a redução do consumo de água e o seu 

reaproveitamento, privilegiando o seu uso eficiente em edifícios e espaços verdes;

 Recomenda-se a aplicação de um sistema de monitorização da rede de águas, prevenindo e 

reparando todas as fugas logo que detetadas, devendo existir uma manutenção preventiva;

 Promoção de ações de sensibilização para assegurar as boas práticas na gestão dos recursos 

hídricos e na redução de depósitos indevidos de resíduos.

 Todas as obras de construção e demolição a realizar para implantação das estruturas previstas 

deverão ser acompanhadas de um plano de gestão de resíduos que contemple a prevenção, 

redução e destino adequado dos resíduos produzidos.

 



Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São Brás de Alportel 

Resumo Não Técnico 

município de são brás de Alportel  29 

8. PLANO DE MONITORIZAÇÃO ESTRATÉGICA 

Apresentam-se abaixo os indicadores propostos para monitorização e avaliação do Plano, as respetivas 

fontes de informação e a frequência de amostragem. 

 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO 

FCD 1 INDICADOR AVALIAÇÃO/ DESCRIÇÃO FONTE FREQUÊNCIA 

D
E
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E
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O
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N

Ó
M
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O

 

Licenças municipais 

atribuídas para 

funcionamento de 

atividades económicas 

(N.º e sector de 

atividade) 

Permite avaliar a estrutura económica 

do parque empresarial e o dinamismo 

empresarial e industrial associado. 

CMSBA Anual 

Postos de trabalho 

criados por empresa 

(n.º e sector de 

atividade) 

Permite avaliar os postos de trabalho 

criados no parque empresarial. 

Empresas e Indústrias 

sedeadas no PESBA 
Anual 

 

 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO 

FCD 2 INDICADOR AVALIAÇÃO/ DESCRIÇÃO FONTE FREQUÊNCIA 

Q
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L
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Qualidade das águas 

superficiais  

(1) Monitorização e avaliação da 

qualidade das águas superficiais, (a 

amostragem deverá ser realizada na 

linha de água existente no interior do 

Plano); 

(2) Permite garantir a avaliação da 

eficiência da rede de drenagem das 

águas pluviais, incentivando a sua 

limpeza e manutenção; 

(3) Permite avaliar a adequada 

ligação dos efluentes à rede de 

saneamento; 

(4) Permite evitar a possível 

contaminação das águas 

subterrâneas. 

CMSBA 

Semestral 

(Primavera- 

Verão e 

Outono- 

Inverno) 

Qualidade das águas 

subterrâneas 

(1) Monitorização do estado 

quantitativo e químico. 

(2) Permite avaliar a concentração 

de poluentes provocados pela 

atividade humana. 

(3) Monitorização das condições de 

drenagem natural na área do plano. 

CMSBA Anual 

Qualidade das águas 

superficiais resultantes 

de escorrências do 

sistema de drenagem 

Permite monitorizar se o efluente 

descarregado cumpre os valores de 

referência para o meio recetor. 

CMSBA 

 

Anual (em 

período 

húmido) 
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INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO 

FCD 2 INDICADOR AVALIAÇÃO/ DESCRIÇÃO FONTE FREQUÊNCIA 

Número de ocorrências 

identificadas durante a 

execução do plano. 

Permite monitorizar se o salvaguarda 

e preservação do património 

arqueológico 

CMSBA 
Durante a 

fase de obra 

Níveis de exposição de 

ruído ambiente 

Permite monitorizar o cumprimento 

dos valores limite de exposição ao 

ruído ambiente. 

CMSBA 

Durante a 

fase de 

exploração 

Número de queixas do 

ruído gerado pelas 

atividades instaladas no 

plano 

Permite monitorizar o cumprimento 

dos valores limite de exposição ao 

ruído ambiente. 

CMSBA Anual 

 
 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO 

FCD 2 INDICADOR AVALIAÇÃO/ DESCRIÇÃO FONTE FREQUÊNCIA 
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E

N
T

A
B
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A
D
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Edifícios que 

utilizam fontes de 

energia renovável 

(n.º) 

Permite monitorizar o número de 

edifícios que recorrem a meios de 

produção de energia através de 

fontes renováveis no PESBA. 

CMSBA Anual 

Resíduos recolhidos 

seletivamente (%) 

Permite monitorizar a quantidade 

de resíduos que são recolhidos 

através do sistema seletivo. 

CMSBA 

ALGAR Anual 

Reaproveitamento 

de água 

pluvial/residual (m3) 

Permite monitorizar a quantidade 

de água pluvial reaproveitada para 

outros fins no PESBA. 

CMSBA 

Águas do Algarve Anual 

Número de queixas 

do ruído gerado 

pelas atividades 

instaladas no plano 

Permite monitorizar o cumprimento 

dos valores limite de exposição ao 

ruído ambiente. 

CMSBA Anual 
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9. CONCLUSÕES 

As opções previstas pelo PP do PESBA correspondem, na sua grande maioria, a oportunidades para 

o território objeto de intervenção. 

 

Considera-se um projeto de relevância para a economia e competitividade do município de S. Brás de 

Alportel, traduzindo a prossecução de objetivos de desenvolvimento regional e os princípios de 

ordenamento das atividades e funções no território, em prole de um correto planeamento e 

ordenamento do território. 

 

O PESBA consiste num importante projeto que se espera que venha favorecer a atratividade do 

concelho em termos de investimento privado e de atividades económicas geradoras de riqueza e 

potencialmente de emprego local. 

 

O Plano aposta e propõe a criação de um espaço dinâmico, polivalente pelas funções que permite, com 

abertura à implantação de serviços e atividades de apoio à população em geral, e com uma forte 

componente e aposta na sustentabilidade energética, na eficiência e eficácia das infraestruturas 

básicas, sendo de esperar, por um lado, um parque apetecível às futuras empresas pelas facilidades 

que disponibilizará, mas por outro permitindo uma gestão eficaz e às entidades responsáveis pelo 

mesmo. 

 

Consideraram-se como principais riscos: 

 O potencial e expectável aumento da circulação de veículos ligeiros e pesados nas vias 

envolventes de acesso ao Plano; 

 O aumento dos níveis de ruído ambiente na área de intervenção e na envolvente imediata, 

associado ao tráfego e à própria laboração de atividades; 

 A eventual ocorrência de riscos naturais como episódios sísmicos ou incêndios florestais; 

 Dada a carga populacional, empresarial e de tráfego rodoviário que se estabelecerá no parque 

é provável a potencial contaminação de águas subterrâneas, através da infiltração de eventuais 

resíduos provenientes escorrência das águas pluviais no solo; 

 A eventual ocorrência de achados arqueológico em fase de construção; 

 Risco na fase de obra sobre o valor cultural do sítio arqueológico cerro da mesquita 1; 

 Consideram-se os elevados consumos energéticos e de água, bem como a elevada produção 

de resíduos; 

 

Apesar dos riscos identificados, considera-se que decorrem da implementação do Plano de Pormenor 

do Parque Empresarial de S. Brás de Alportel maioritariamente oportunidades ao nível da economia e 

da comunidade local. Os riscos existentes identificados são, contudo, minimizáveis através das 

soluções propostas pelo Plano. 
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A Avaliação Ambiental propõe ainda um conjunto de recomendações e/ou sugestões para a fase de 

projeto de execução, mas também para a futura gestão e monitorização do parque. 

 

 



 

 

 


