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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 processo de AAE do PPPESBA decorre diretamente da aplicação do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) aprovado pelo Decreto-lei 80/2015 de 14 de maio. A AAE 

rege-se pelo 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, que estabelece o Regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de 

determinados planos e programas no ambiente. 

 

A AAE do PPPESBA iniciou-se com a elaboração do Relatório de Fatores Críticos para a Decisão 

(RFCD), de Dezembro de 2008, onde foi determinado o âmbito e alcance da Avaliação Ambiental. O 

presente RA vem desta forma avaliar os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da 

aplicação do PPPESBA. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO PARQUE 

EMPRESARIAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL 

2.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

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 

 

A área do Plano apresenta boas acessibilidades em proximidade aos principais eixos rodoviários da 

região, nomeadamente à A22 que atravessa todo o Algarve e com ligação à A2 (Lisboa) localizada a 

cerca de 13 km, a EN2 
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A área do Plano é servida diretamente em EM 517, que liga a oeste à N270 e à vila S. Brás de Alportel 

e à EN 2 (Faro-Lisboa), ou a norte à N270 que liga S. Brás de Alportel a Tavira. 

 

O PPPESBA localiza-se numa área fracamente povoada, no entanto verificam-se algumas habitações 

na envolvente imediata do seu limite, mas também onde já se encontram implantadas algumas 

unidades industriais. 

 

2.2. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO 

O cenário de ocupação do território previsto na Proposta de Ordenamento do PP PESBA 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. 

 

A área escolhida para a sua implantação está definida face ao PDM de SBA como espaço urbanizável 

com fins industriais - Espaço Industrial I. O Plano integra a Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 

(UOP) - Área de Concentração Industrial Regional. 

 

Figura 2. Limites do PP do PESBA 

 

Para a concretização do PP do PESBA, a Câmara Municipal de S. Brás de Alportel definiu em acordo 

com os Termos de Referência os seguintes objetivos: 

 Desenvolvimento socioeconómico do Concelho de São Brás de Alportel; 

 Dinamização do tecido empresarial; 
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 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; 

 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. 

 

Como objetivos específicos foram definidos os seguintes: 

 Assegurar o crescimento ordenado da área de intervenção, estabelecendo adequada 

articulação com o tecido adjacente e assimilando tanto quanto possível as edificações 

existentes de carácter mais ou menos disperso, ponderando o grau de permanência  em função 

dos usos; 

 Criação de novas áreas espacial e funcionalmente equilibradas em termos de localização de 

indústrias, comércio e serviços, equipamentos e espaços verdes de utilização coletiva; 

 

A proposta do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São Brás de Alportel, que agora se 

apresenta resulta da necessidade de correção de alguns dos parâmetros estabelecidos nas fases 

anteriores, tendo presentes os diversos pareceres das Entidades convocadas para a apreciação do 

processo, que estiveram presentes na Conferência de Serviços de 11 de Dezembro de 2013, 

nomeadamente, que se realizou nas instalações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve (CCDR Algarve), nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente / 

Administração da Região Hidrográfica do Algarve (APA / ARH Algarve), a Direção Geral do Território 

(DGT) e a Direção Regional de Cultura do Algarve (DRC Algarve). 

 

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 
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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 

 

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. 
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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 

prevêr-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 

 

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.  



Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São Brás de Alportel 

Relatório Ambiental 

município de são brás de Alportel  16 

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 perspectiva 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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Área bruta de construção 

(máxima | ha) 

Indústria/armazéns 2,95 

Comércio/serviços 0,08 

total 3,03 
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s
 d

e
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o
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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 

E
s
p

a
ç
o

s
 -

 c
a
n

a
l 

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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Quadro 2. Valores dos parâmetros urbanísticos do PPPESBA 

 

PARCELAS  EDIFICABILIDADE MÁXIMA 

Identificação 

da Parcela 
Área (m²) 

Área total de construção (m²) N.º de pisos Altura 

máxima 

da 

fachada 

(metros) 

EAE 
EUE 

(multiusos)  

Acima da 

cota de 

soleira 

Abaixo da 

cota de 

soleira 1 

P01 5.014 3.510 _ 2 1 13 

P02 3.579 2.147 _ 2 1 10 

P03 2.965 1.779 _ 2 1 10 

P04 1.826 913 _ 2 1 10 

P05 1.398 699 _ 2 1 10 

P06 1.565 783 _ 2 1 10 

P07 2.100 1.260 _ 2 1 10 

P08 2.100 1.260 _ 2 1 10 

P09 2.100 1.260 _ 2 1 10 

P10 2.100 1.260 _ 2 1 10 

P11 2.042 1.021 _ 2 1 10 

P12 2.041 1.020 _ 2 1 10 

P13 2.027 1.013 _ 2 1 10 

P14 2.055 1.027 _ 2 1 10 

P15 2.010 1.005 _ 2 1 10 

P16 2.010 1.005 _ 2 1 10 

P17 2.010 1.005 _ 2 1 10 

P18 2.011 1.005 _ 2 1 10 

P19 1.935 774 _ 2 1 10 

P20 3.802 1.521 _ 2 1 10 

P21 2.960 1.184 _ 2 1 10 

P22 2.560 1.024 _ 2 1 10 

P23 2.560 1.024 _ 2 1 10 

P24 2.240 895 _ 2 1 10 

P25 2.240 896 _ 2 1 10 

E 10.248 _ 6.149 3 2 12 

TOTAL 69.499 30.291 6.149 - - - 

1 Os pisos abaixo da cota de soleira destinam-se exclusivamente a áreas de estacionamento e/ou áreas técnicas de apoio ao 

funcionamento da empresa, não podendo constituir espaços para criação de postos de trabalho, não sendo contabilizados para 

o cálculo da área total de construção. 

 

Fonte: Proposta de Plano de Pormenor,2017 
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3. ALTERNATIVAS À PROPOSTA DE PLANO 

Em 11 de Dezembro de 2013, numa conferência de Serviços, foi apresentada uma proposta que 

ocupava 20,88ha e era constituída por 35 parcelas, com um índice de ocupação de 0,36 e um índice 

de utilização de 0,22. A proposta atual apresenta uma área de 17,94ha e é constituída somente por 25 

parcelas, com um índice de ocupação de 0,27 e um índice de utilização de 0,20. 

 

Segue-se uma breve descrição das duas alternativas analisadas, bem como a justificação da solução 

adotada. Na análise de cada Fator Crítico serão descritas, com maior detalhe, as ações capazes de 

afetar os critérios e objetivos de sustentabilidade definidos. 

 

 

Figura 3. Comparação entre as duas alternativas apresentadas 

 

No Quadro seguinte apresentam-se as áreas de implantação e de construção e das categorias de 

espaço previstas nas duas soluções alternativas analisadas para a proposta de Plano. 

  

Proposta PPPESBA 2013 Proposta PPPESBA 2017 
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Quadro 3. Comparação dos Valores Globais das alternativas de Plano 

 2017  
(ha) 

2013 
(ha) 

Área de intervenção do Plano (ha) 17,94 20,88 

Área de parcelas (ha) 6,95 12,27 

Espaços de 

Atividades 

Económicas 

Área de implantação (máxima | ha) 4,47 7,51 

Área bruta de construção (máxima | ha) 3,03 4,50 

Espaços 

Verdes e Uso 

especial 

Espaços Verdes  7,40 6,41 

Espaços - 

canal 

Circulação automóvel 2,07 2,71 

Circulação Pedonal  1,35 2,38 

Estacionamento público de ligeiros (n.º lugares) 240 573 

Estacionamento público de pesados (n.º lugares) 10 25 

total 250 598 

 Índice de ocupação 0,27 0,36 

 Índice de utilização 0,20 0,22 

 

Pelos valores apresentados no quadro anterior, é percetível, a redução quer da área de implantação, 

quer da área de construção, ocorrendo um aumento da área de espaços verdes e de uso especial e 

daí resultando numa proposta mais sustentável e mais adequada as necessidades do município. 

No Quadro 4 apresenta-se a comparação entre os efeitos de cada uma das soluções analisadas sobre 

os Fatores Críticos e os respetivos objetivos de sustentabilidade. 
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Quadro 4. Comparação entre os efeitos das duas alternativas estudadas sobre os Fatores Críticos definidos 

na AAE. 

FCD Proposta PPPESBA 2013 Proposta PPPESBA 2017 

FCD 1 - Desenvolvimento Social e Económico 

Desenvolvimento Social 
e Emprego 

Maior capacidade de gerar emprego 
devido à disponibilização de maior 
número de parcelas para atividades 
económicas. 

(++) 

Menor capacidade de gerar emprego 
devido à disponibilização de menor 
número de parcelas para atividades 
económicas. 

(+) 

Dinâmica Empresarial 

Possui maior índice de ocupação e maior 
área de plano, tem maior capacidade de 
instalação de empresas. 

(++) 

Possui menor índice de ocupação e 
menor número de parcelas para 
atividades económicas, resultando 
menor capacidade de instalação de 
empresas. 

(+) 

Ordenamento 
Urbanístico 

A proposta PPPESBA 2013 como possui maior índice de ocupação e maior área de 
plano. No entanto, considera-se que a diferença entre as duas alternativas não é 
significativa. 

FCD 2 – Qualidade Ambiental e Riscos 

Riscos 
Considera-se que a afetação sobre os riscos são idênticas nas duas alternativas. 
Embora a proposta PPPESBA 2013, por possuir maior índice de ocupação, possa 
ter riscos superiores sobre às áreas de sensibilidade arqueológica. 

Qualidade Ambiental 

Maior afetação sobre o ruído devido ao 
maior índice de ocupação e parcelas para 
a instalação de atividades económicas. 
Geração de maiores volumes de tráfego 

(--) 

Menor afetação sobre o ruído devido ao 
menor índice de ocupação e parcelas 
para a instalação de atividades 
económicas, resultando numa menor 
geração volumes de tráfego 

(-) 

Valores Naturais e 
Paisagísticos 

Considera-se que a afetação sobre os riscos são idênticas nas duas alternativas. 
Embora a proposta PPPESBA 2013, por possuir maior índice de ocupação, possa 
ter impactos superiores sobre a paisagem. 

FCD 3 – Energia e Sustentabilidade 

Energia 

Como esta solução possui maior área 
bruta de construção considera-se que os 
consumos energéticos, associados ao 
plano, serão maiores.  

(--) 

Menores consumos energéticos, devido 
ao menor índice de ocupação e nemos 
parcelas.  

(-) 

Resíduos 
Maior produção de resíduos devido ao 
maior índice de ocupação  

(--) 

Menor produção de resíduos devido ao 
maior índice de ocupação  

(-) 

Água 

Maior consumo de água devido ao maior 
índice de ocupação. Embora o consumo 
de água para rega dos espaços verdes 
seja menor 

(--) 

Menor consumo de água devido ao 
maior índice de ocupação. Maior área 
de espaços verdes resultando num 
maior consumo de água 

(-) 

 

A proposta atual PPPESBA 2017 revela-se mais sustentável e com impactes ambientais de menor 

magnitude. 
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4. OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

O Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de Junho efetuou a transposição para a ordem jurídica interna 

das Diretivas nº 2001/42/CE e 2003/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 

Junho e 26 de Maio, respetivamente. Segundo o n.º 1 do artigo 3.º deste Decreto-Lei, estão 

sujeitos a avaliação ambiental “os planos e programas para os sectores da agricultura, floresta, 

pescas, energia, industria, transportes, gestão de resíduos, gestão de águas, telecomunicações, 

turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos....”, onde se incluem os Planos 

Municipais de Ordenamento do Território. 

 

A elaboração da AA pressupõe uma abordagem estratégica da ação de planeamento, devendo 

esta corresponder a uma iniciativa integrada, preventiva e simplificada. A AA dos Planos 

Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) apresenta como objetivo principal garantir que 

os efeitos ambientais das soluções adotadas são tomados em consideração durante a sua 

preparação e elaboração, e em momento prévio à respetiva aprovação. A AA de PMOT deve 

identificar, descrever e avaliar eventuais efeitos significativos no ambiente que a implementação 

do Plano possa provocar. 

 

Assim, em consonância com as boas práticas e experiência nacional recente em matéria de 

AAE, os objetivos que presidirão à Avaliação Ambiental são: 

i. Assegurar que a dimensão urbana e ambiental seja parte integrante da visão estratégica 

dos pressupostos de implementação do Plano; 

ii. Refletir a integração das questões ambientais no processo de decisão, desde as fases 

iniciais de atividades de planeamento e de ordenamento do território urbano e das 

respetivas funções; 

iii. Propor programas de gestão e monitorização ambiental estratégica; 

iv. Assegurar um processo transparente e eficaz de consulta e participação das autoridades 

relevantes e do público interessado. 

 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) desempenha três funções fundamentais, 

complementares e não exclusivas face ao processo de decisão (PARTIDÁRIO, 2007), 

designadamente: 

1. Integração - das questões e objetivos ambientais e de sustentabilidade nos processos de 

planeamento e programação; 

2. Avaliação - de opções estratégicas relativamente a oportunidades e riscos; 

3. Validação - do desempenho da AAE 
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5. DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

A elaboração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial S. Brás de Alportel de foi determinada a 

16 de Outubro de 2007, em Reunião de Executivo Municipal. Por sua vez, em 9 de Setembro de 2009, 

a Câmara Municipal de São Brás de Alportel deliberou, que o PP PESBA, carece da respetiva avaliação 

ambiental estratégica, no termos do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho. 

 

A avaliação do PPPESBA será desenvolvida considerando uma metodologia de Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE), em acordo com as boas práticas identificadas em guias para a sua elaboração1, 

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

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

opções de carácter estratégico para proceder à sua devida avaliação. 

 

A metodologia de base estratégica para a AAE a utilizar divide-se em três fases metodológicas: 

1. Estabelecimento dos Fatores Críticos para a Decisão, e definição do Âmbito da AAE - Esta 

primeira fase corresponde ao RFCD realizado previamente, onde foram definidos os FCD e o âmbito 

da AA. Nesta fase deve ser identificado o objeto da avaliação, selecionados os FCD, identificados 

os objetivos e alcance da AA, o contexto institucional e o quadro de agentes a envolver, as entidades 

com responsabilidade ambiental e os critérios de avaliação a utilizar. 

2. Análise e Avaliação - Nesta fase pretende-se a realização de estudos em acordo com os fatores 

selecionados, de forma a analisar as principais tendências, avaliar oportunidades e riscos em cada 

fator. 

3. Seguimento - esta fase tem como objetivo dar sequência a um programa de seguimento que deverá 

acompanhar o ciclo de planeamento e programação, constituindo um programa de ação para a 

gestão ambiental e de sustentabilidade da estratégia. 

 

A AAE considera como elementos estruturantes a definição dos Fatores Críticos para a Decisão (FCD), 

sendo necessário, para a sua definição, a análise de um conjunto de elementos fundamentais previstos 

pelo regime legal da Avaliação Ambiental, 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; 

                                                      

1 PARTIDÁRIO, M.R. (2007). "Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica - Orientações Metodológicas", Lisboa. 

Agência Portuguesa do Ambiente; DGOTDU; APA (2008). "Guia da Avaliação Ambiental dos Planos Municipais de Ordenamento 

do Território" - Documentos de Orientação DGOTDU 01/2008. 
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• Fatores Ambientais (FA) - definem o âmbito ambiental relevante, e devem ser ajustados 

consoante o Plano em avaliação. 

 

A análise do conjunto de elementos enumerados anteriormente, das suas interligações e 

inter- relações, permitiram determinar os Fatores Críticos para a Decisão do PPPESBA, 

relação que se demonstra pelo diagrama seguinte. 

 

Figura 4. Esquema representativo dos FCD enquanto elemento integrador e estruturante em AAE 

 

Fonte: Elaboração Própria, adaptado de PARTIDÁRIO, M.R. (2007). Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental 

Estratégica – Orientações Metodológicas. Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

 

Os FCD, enquanto elementos-chave do processo de Avaliação Ambiental, estão associados a um 

conjunto de Objetivos de Sustentabilidade, que decorrem diretamente dos objetivos estratégicos 

previstos e analisados nos instrumentos de política relevantes para o PPPESBA, sendo desejável a 

sua quantificação sempre que possível em termos de indicadores (ou metas), que permitam, nesta fase 

de AA - RA, aferir os efeitos significativos que decorrem da efetivação do Plano. A definição dos 

Indicadores e/ou Questões Específicas vão permitir aferir, por Objetivo de Sustentabilidade, as 

tendências de evolução do território em análise na ausência do Plano, e dessa forma contribuir para 

determinar os efeitos ambientais do mesmo, resultando numa Matriz de Oportunidades e Riscos por 

Fator. Esta Matriz vai permitir ao avaliador aferir se existem elementos suficientes em matéria de 

ambiente e desenvolvimento sustentável para a prossecução do Plano. 

 

Em termos de monitorização, cabe também ao avaliador ambiental propor um Programa de Gestão e 

Monitorização do Plano, com a definição de um conjunto de indicadores, que permitirão acompanhar a 

implementação do Plano em termos ambientais e de desenvolvimento sustentável, que irão ao encontro 

dos principais riscos identificados na AAE, bem como dos principais objetivos/metas de efetivação do 
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Plano. Este Programa pode ainda incluir medidas de gestão aplicáveis ao Plano em apreço, que 

deverão ser adotadas como boas práticas de ambiente e desenvolvimento sustentável. 

 

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.) 

 

A Figura seguinte apresenta o Planeamento de fases operacionais em AAE, em estreita articulação, 

quer com a equipa do Plano, quer com a C. M. de S. Brás de Alportel. Estas fases concretizam as fases 

metodológicas e de abordagem do processo de AA em conformidade com as exigências legais nesta 

matéria. 

Figura 5. Esquema de Articulação entre o Processo de Planeamento e o Processo de Avaliação Ambiental 

Fonte: Elaboração Própria, adaptado de PARTIDÁRIO, M.R. (2007). Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental 

Estratégica – Orientações Metodológicas. Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 
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6. ÂMBITO ESTRATÉGICO DA AAE 

A definição do âmbito da AA do PPPESBA considerou a metodologia apresentada no ponto 4, 

passando-se agora à identificação dos elementos estruturantes com interferência na área do Plano, os 

objetivos e as estratégias de intervenção previstas. 

 

Os Fatores Críticos para a Decisão (FCD) constituem os temas fundamentais para a decisão sobre os 

quais a AA se vai debruçar nas suas principais abordagens e conclusões, e para a avaliação de 

oportunidades e tendências (análise evolutiva). Os FCD definidos no RFCD resultaram de uma análise 

integrada entre o QRE, as QE e os FA do PPPESBA, transferindo o conceito de definição de âmbito 

para um nível estratégico. 

 

Apresentam-se de seguida os elementos com relevância para determinação do âmbito da AAE e 

respetivas matrizes de convergência estratégica, que servem de suporte às escolhas efetuadas em 

termos de Fatores Críticos para a Decisão e respetivos critérios de avaliação. 

 

6.1. QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

O Quadro de Referência Estratégico (QRE), para a AA do PPPESBA, identifica as macro- orientações 

de política nacional e internacional e os objetivos de longo prazo estabelecidos em matéria de ambiente 

e sustentabilidade. Foram por isso analisados os diplomas legais e estratégicos considerados mais 

relevantes para a identificação dos FCD, bem como os relacionados com a identificação, minimização 

e prevenção de impactes decorrentes das atividades que se pretendem desenvolver no território. 

 

O Plano de Pormenor em avaliação torna-se num instrumento fundamental para a aplicação das 

estratégicas definidas a nível local, regional e nacional, e por isso deve consubstanciar estratégias 

efetivas de uso do solo à escala municipal, nomeadamente em termos de oportunidades e tendências. 

Apresenta-se no Quadro seguinte uma matriz de convergência estratégica das principais relações entre 

as linhas estratégicas e os objetivos dos principais planos e programas considerados, com os FCD 

selecionados para a AA do PPPESBA 
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Quadro 5. Quadro de Referência Estratégico para o 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) 

 

 

6.2. QUESTÕES ESTRATÉGICAS 

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: 

• 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; 
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• 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 

 

6.3. FATORES AMBIENTAIS 

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

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

designadamente: 

• Biodiversidade 

• População 

• Saúde humana 

• Fauna 

• Flora 

• Solo 

• Água 

• Atmosfera 

• Fatores climáticos 

• Bens materiais 

• Património 

• Paisagem 

 

Os FA considerados foram objeto de ajustamento ao caso específico da intervenção do PPPESBA, em 

função da focagem de base estratégica e da sua relevância, vulnerabilidade e/ou potencialidade, 

perspetivada numa análise integrada. Após definição dos Fatores Críticos para a Decisão é 

determinada a relevância de cada FA para o Plano e feita a sua correlação com os Fatores de Críticos 

para a Decisão selecionados para a AAE do PPPESBA. 
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6.4. DEFINIÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

Tal como referido na metodologia do presente relatório objetiva-se a determinação dos domínios 

estratégicos de avaliação, consubstanciados, nesta fase, na definição dos FCD, resultado da análise 

conjunta do QRE, QE e dos FA. 

 

Para tal apresentam-se de seguida as correlações entre os elementos estruturantes do PPPESBA, de 

forma a definir quais os pontos-chave a considerar no processo de Avaliação Ambiental. 
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Quadro 6. Matriz de Convergência Estratégica entre as QE e o QRE do PPPESBA 

 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS (QE) 

QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO (QRE) 

ENDS ENCN B DQA PNA PNUEA PEAS AAR ENE PNAC PERSU PPRU PNPOT PROT-A PROF-A PGRHRA PDMSBA 

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; 

X          X X   X 

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; 

X        X  X X   X 

Contribuir para o ordenamento territorial e para a 
concentração de atividades de carácter industrial, 

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

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; 

X X X X X    X X X X  X X 

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; 

X   X X  X X X  X X   X 
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Quadro 7. Matriz de Convergência Estratégica entre as QE e os FA do PPPESBA 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS (QE) 

FATORES AMBIENTAIS (FA) 

BIODIVER-
SIDADE 

POPULAÇÃO 
SAÚDE 

HUMANA 
FAUNA FLORA SOLO ÁGUA 

ATMOS 
FERA 

FATORES 
CLIMÁTICOS 

BENS 
MATERIAI 

PATRIMÓNIO PAISAGEM 

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; 

            

 

LEGENDA: RELAÇÃO  Forte |  Média |  Fraca  
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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 designadamente: 

 

Os Fatores Críticos para a Decisão (FCD) resultantes da definição do âmbito do PPPESBA  são: 

 

FCD 1 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO 

Este FCD tem por objetivo avaliar a dinamização económica e os seus reflexos diretos na sociedade 

e criação de emprego decorrentes da prossecução do Plano de Pormenor, bem como a garantia 

de um contributo para o ordenamento do território e qualidade de vida da população residente 

 

 

FCD 2 - QUALIDADE AMBIENTAL E RISCOS 

Pretendem-se avaliar as soluções propostas para o território, na garantia da consideração dos 

principais condicionalismos ambientais e naturais, das principais áreas sensíveis do ponto de vista 

ecológico, social e cultural, e da forma da integração do projeto na sua envolvente. 

 

 

FCD 3 - ENERGIA E SUSTENTABILIDADE 

Este FCD pretende avaliar o contributo do plano de pormenor para a aplicação de soluções de 

eficiência e eficácia na gestão sustentável do parque empresarial e do concelho, através da 

avaliação da forma de integração das infraestruturas básicas e de abastecimento do território. 
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Quadro 8. Matriz de Convergência Estratégica entre os FCD e o QRE 

QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO (QRE) 

FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E ECONÓMICO 

QUALIDADE AMBIENTAL 

E RISCOS 

ENERGIA E 

SUSTENTABILIDADE 

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) 

   

Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020)    

Plano Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC)    

Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 2007-2016 (PERSU II)    

Programa de Prevenção de Resíduos Urbanos (PPRU)    

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)    

LEGENDA: RELAÇÃO  Forte |  Média |  Fraca  
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Quadro 9. Matriz de Convergência Estratégica entre os FCD e as QE 

 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS (QE) 

FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E ECONÓMICO 

QUALIDADE AMBIENTAL 
E RISCOS 

ENERGIA E 
SUSTENTABILIDADE 

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; 

   

 

LEGENDA: RELAÇÃO  Forte |  Média |  Fraca  
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Da análise dos Quadros anteriores pode ser elaborada uma síntese dos fatores considerado mais 

relevantes para a AA do PPPESBA, que se apresentam no Quadro seguinte. 

 

Quadro 10. Matriz de Correspondência entre os FCD e os FA 

 FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

FATORES AMBIENTAIS 
DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E ECONÓMICO 
QUALIDADE AMBIENTAL E 

RISCOS 
ENERGIA E 

SUSTENTABILIDADE 

Biodiversidade    

População    

Saúde Humana    

Fauna    

Flora    

Solo    

Água    

Atmosfera    

Fatores Climáticos    

Bens Materiais    

Património    

Paisagem    

LEGENDA: RELAÇÃO  Forte |  Média |  Fraca  

 

Quadro 11. Quadro de Elementos Estruturantes para a AA do PPPESBA 

Elementos Maior Relevância Menor Relevância 

QUADRO DE 
REFERÊNCIA 

ESTRATÉGICO (QRE) 

• PNPOT 

• PROT-ALGARVE 

• PDM de S. Brás de Alportel 

• ENDS 

• ENCNB 

• LEI DA ÁGUA 

• PNA 

• PNUEA 

• PEAASAR 2020 

• ENE 2020 

• PNAC 

• ENAAC 2020 

• PERSU 2020 

• PPRU 

• PRN 2000 

• PROF-A 

• PGBR-RA 
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Elementos Maior Relevância Menor Relevância 

QUESTÕES 
ESTRATÉGICAS (QE) 

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; 

 

Quadro 12. Quadro de Elementos Estruturantes para a AA do PPPESBA 

FATORES 
AMBIENTAIS  

(FA) 

MAIOR RELEVÂNCIA MENOR RELEVÂNCIA 

• População  

• Solo 

• Água 

• Fatores Climáticos  

• Bens Materiais 

• Biodiversidade  

• Saúde Humana  

• Fauna 

• Flora 

• Atmosfera  

• Património 

 

A cada FCD definido estarão associados um conjunto de Objetivos Ambientais Relevantes (OAR), que 

decorrem diretamente dos objetivos preconizados pelo Plano e das orientações dadas pelo QRE, que 

se apresentam de seguida, bem como os elementos do QRE considerados mais relevantes para cada 

FCD. 

 

Os elementos anteriormente enumerados - QRE, QE e FA, foram essenciais para a definição dos 

Fatores Críticos para a Decisão, possibilitando, a partir da sua análise, a definição do âmbito do 

processo de AA. 

 

Os FCD selecionados para a AAE do PPPESBA, bem como os respetivos critérios e indicadores de 

avaliação, foram reajustados face ao previsto no RFCD. 
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6.5. ÂMBITO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL POR FCD 

 

Após análise da relação entre os Fatores Críticos para a Decisão e dos elementos estruturantes da 

AAE, apresentam-se os critérios e indicadores que permitirão efetuar a AAE  do PPPESBA. Os critérios 

devem incidir em questões ambientais pertinentes e relevantes que influenciem a estruturação e 

conteúdo da análise a que devem estar associados os Objetivos Ambientais Relevantes e os 

indicadores que mais diretamente poderão avaliar as propostas do PPPESBA. 

 

Apresenta-se de seguida, para cada Fator Crítico para a Decisão (FCD), os objetivos de ambientais 

relevantes considerados, os critérios de avaliação selecionados e respetivos indicadores de avaliação 

e fontes de informação. 
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Quadro 13. Sintetização do Fator Crítico para a Decisão - Desenvolvimento Económico e Social 

 

FCD 1 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO 

Este FCD tem por objetivo avaliar a dinamização económica e os seus reflexos diretos na sociedade e criação de emprego decorrentes da prossecução do Plano 

de Pormenor, bem como a garantia de um contributo para o ordenamento do território e qualidade de vida da população residente. 

OBJETIVOS AMBIENTAIS RELEVANTES CRITÉRIOS INDICADORES FONTES DE INFORMAÇÃO 

 Promover a atratividade de 

empresas, comércio e serviços, 

dinamizadoras da economia e 

geradoras de emprego; 

 Contribuir para a competitividade 

do território no concelho e região 

do Algarve; 

 Favorecer o ordenamento 

urbanístico e funcional das 

atividades industriais e 

empresariais no território 

municipal; 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E EMPREGO 

 População residente por grupo etário; 

 População empregada por sector de atividade 

(nº); 

 População desempregada por cada 100 

empregados (%); 

 Taxa de desemprego. 

 INE 

 CMSBA  

 PDMSBA 

DINÂMICA EMPRESARIAL 

 Empresas sedeadas no concelho por setor 

atividade económica; 

 Empresas por escalão de pessoal ao serviço 

(Nº). 

 INE 

 CMSBA  

 PDMSBA 

ORDENAMENTO 

URBANÍSTICO 

 Superfície de uso industrial do solo identificados 

em PMOT (ha) 

 Superfície de uso do solo para equipamentos e 

parques urbanos identificados em PMOT (ha) 

 Áreas industriais e empresariais (localização e 

concentração). 

 INE 

 CMSBA  

 PDMSBA 
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Quadro 14. Sintetização do Fator Crítico para a Decisão - Qualidade Ambiental e Riscos 

FCD 2 - QUALIDADE AMBIENTAL E RISCOS 

Pretendem-se avaliar as soluções propostas para o território, na garantia da consideração dos principais condicionalismos ambientais e naturais, das principais 

áreas sensíveis do ponto de vista ecológico, social e cultural, e da forma da integração do projeto na sua envolvente. 

OBJETIVOS AMBIENTAIS RELEVANTES CRITÉRIOS INDICADORES FONTES DE INFORMAÇÃO 

 Assegurar a proteção de pessoas 

e bens contra eventuais riscos 

naturais; 

 Promover a compatibilização de 

usos e funções no espaço em 

concordância com os sistemas 

ecológicos e áreas sensíveis 

existentes; 

 Melhorar a qualidade ambiental, 

através da promoção de soluções 

urbanas de qualidade; 

RISCOS 

 Risco de Inundação; 

 Vulnerabilidade à contaminação 

das águas subterrâneas; 

 Sensibilidade sísmica; 

 Risco/Perigosidade de Incêndio 

florestal;  

 Áreas de sensibilidade 

arqueológica 

 ANPC 

 Atlas do Ambiente 

 ICNF 

 APA (Ex-ARH-Algarve e Ex-INAG) 

 CMSBA 

 DGPC (ex-IGESPAR) 

 PROF-ALGARVE 

 PNDFCISBA 

 PGBH-RH8 

 Proposta de Plano 

QUALIDADE AMBIENTAL 

 Disponibilidade de espaços áreas 

verdes para a população; 

 Cumprimento dos valores limite de 

exposição ao ruído ambiente. 

 INE 

  CMSBA  

 PDMSBA 

VALORES NATURAIS E 

PAISAGÍSTICOS 

 Identidade e imagem da paisagem;  

 Estrutura ecológica urbana 

 PDMSBA 

  PROT-ALGARVE  

 CMSBA 
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Quadro 15. Sintetização do Fator Crítico para a Decisão - Energia e Sustentabilidade 

FCD 3 - ENERGIA E SUSTENTABILIDADE 

Este FCD pretende avaliar o contributo do plano de pormenor para a aplicação de soluções de eficiência e eficácia na gestão sustentável do parque empresarial e 

do concelho, através da avaliação da forma de integração das infraestruturas básicas e de abastecimento do território. 

OBJETIVOS AMBIENTAIS RELEVANTES CRITÉRIOS INDICADORES FONTES DE INFORMAÇÃO 

 Promoção da eficiência 

energética em edifícios e espaços 

verdes; 

 Promoção da recolha seletiva e 

reciclagem de resíduos de forma 

a reduzir a quantidade de 

resíduos em aterro no concelho; 

 Criar um espaço moderno de 

atividades económicas, eficientes 

do ponto de vista de consumos e 

reaproveitamento dos recursos 

utilizados. 

ENERGIA 

 Consumidores de eletricidade por Setor de 

Atividade (nº); 

 Consumo de energia por sectores de 

atividade (kWh); 

 Consumo de energia por tipo de consumo 

(kWh); 

 Média anual do valor diário de irradiação 

solar global. 

 INE 

 PROT-ALGARVE 

RESÍDUOS 

 Resíduos urbanos recolhidos por habitante 

(kg/hab.); 

 Resíduos urbanos recolhidos seletivamente 

por habitante (kg/hab.); 

 Resíduos sólidos recolhidos seletivamente 

por tipo de resíduo (t); 

 Resíduos urbanos recolhidos por tipo de 

recolha e de destino (t). 

 INE  

 CMSBA 

ÁGUA 

 Consumo de água por habitante (m3/hab); 

 Consumo de água por sector de atividade 

(m3); 

 Consumo de água da rede pública. 

 INE  

 CMSBA 

 PGBH-RH8 
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7. CONSULTA PÚBLICA 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, a AAE requer que, antes da aprovação do 

projeto de plano ou programa e do respetivo relatório ambiental, a entidade responsável pela sua 

elaboração promova a consulta das entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades 

ambientais específicas, seja suscetível de interessar os efeitos ambientais resultantes da sua aplicação. 

 

Na Conferência de Serviços de 11 de Dezembro de 2013, foi apresentado o relatório ambiental de julho 

de 2013, tendo sido emanados pareceres por parte das entidades identificadas no quadro seguinte. 

 

Quadro 16. Entidades que se pronunciaram sobre o Relatório Ambiental relativo à AAE da proposta de 

PPPBESBA 

Entidade 

Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade. 

Estradas de Portugal 

Direção Geral do Território 

Agência Portuguesa do Ambiente 

Autoridade Regional de Saúde do Algarve 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

Direção Regional de Cultura do Algarve 

 

Todos estes pareceres mereceram especial atenção e foram tidos em consideração na elaboração do 

presente relatório (os pareceres e sua análise podem ser consultados no Anexo III) 
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8. ANÁLISE E AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

Os FCD, tal como referido na metodologia, constituem os temas fundamentais para a decisão sobre os 

quais a AAE se deve debruçar nas suas principais abordagens e conclusões. Os FCD resultam de uma 

análise integrada essencialmente entre o QRE, QE e FA. 

 

Apresenta-se de seguida a análise e avaliação ambiental por FCD selecionado, com base num conjunto 

pré-selecionado de critérios e indicadores de avaliação. Cada um dos subcapítulos seguintes estrutura-

se da seguinte forma: 

 

1. Introdução (breve introdução ao FCD) 

2. Situação Atual (fase de diagnóstico da situação existente, tendo por base os critérios e 

indicadores selecionados) 

3. Tendências de Evolução sem implementação do Plano (apresentação de uma matriz em 

formato SWOT, em que se apresentam os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças do 

território na ausência da implementação do Plano) 

4. Avaliação Estratégica de Impactes (identificação e avaliação dos efeitos ambientais mais 

significativos decorrentes da aplicação do Plano) 

5. Diretrizes para Seguimento (identificação de recomendações e diretrizes para o seguimento do 

Plano) 

 

 

8.1. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO 

8.1.1. INTRODUÇÃO 

 

A componente social e económica surgem como pilares que sustentam o modelo de desenvolvimento 

territorial, gerando fluxos que se refletem na organização e modelação do território, nomeadamente ao 

nível da programação dos equipamentos e de infraestruturas. 

 

No intuito de avaliar as principais questões sociais e económicas locais, em consonância com o previsto 

para a região, importa analisar indicadores relacionados com a qualificação da economia, da 

necessidade de promover um modelo territorial equilibrado e competitivo, na garantia da qualidade do 

espaço público, da promoção do emprego local do incentivo à sustentabilidade dos sistemas naturais 

e da qualidade ambiental. 

 

Este FCD pretende efetuar a avaliação da situação existente no concelho, comparativamente à região, 

numa perspetiva de conhecer o desenvolvimento económico e o dinamismo social e do emprego, o que 
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vai permitir efetuar uma avaliação das circunstâncias que serão alteradas com a implementação do 

Plano de Pormenor do Parque Empresarial. 

 

 

8.1.2. SITUAÇÃO ATUAL 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREGO 

Este critério de avaliação pretende analisar a estrutura e a dinâmica populacional no concelho onde se 

insere o projeto, bem como a situação face ao emprego. Pretende-se efetuar uma análise da situação 

de referência com recurso a informação estatística, planos e documentos estratégicos com incidência 

na área de intervenção. 

 

A região do Algarve tem registado uma evolução populacional positiva, embora se assista a uma 

dicotomia interior/litoral, verificando-se um maior envelhecimento e o despovoamento dos territórios 

rurais/interiores e consequentemente a densificação dos principais aglomerados urbanos, que 

coincidem geralmente com as sedes de concelho (maioritariamente localizadas junto ao litoral). 

 

A região do Algarve concentrava em 2001 cerca de 395 000 residentes, tendo registado um aumento 

nos censos de 2011 em cerca de 12,4%, apresentando atualmente 451000 residentes. O concelho de 

São Brás de Alportel que registou um aumento muito significativo entre 1991 e 2001 na ordem dos 33,2 

%, regista agora um abrandamento no crescimento, tendo-se verificado um acréscimo de 6% entre 

2001 e 2011. 

 

À data dos censos de 2011, o concelho de S. Brás de Alportel concentrava cerca de 10600 residentes, 

o que corresponde a cerca de 2,3% dos residentes da região. 

 

Analisando a população residente por grupo etário, o concelho apresenta uma estrutura etária 

maioritariamente adulta, concentrando cerca de 54% do total dos residentes, seguindo- se a população 

com mais de 65 anos, que corresponde a 22,4% dos residentes. 

 
Quadro 17. População residente por grupo etário (2011) 

População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011) 

 

Grupo etário 

Total 0 - 14 anos 15 - 24 anos 25 - 64 anos 65 e mais anos 

N.º N.º % N.º % N.º % N.º % 

Continente 10047621 1484120 14,77 1079493 10,74 5546220 55,20 1937788 19,29 

Algarve 451006 66974 14,85 45573 10,10 250690 55,58 87769 19,46 

S. Brás de Alportel 10662 1535 14,40 1001 9,39 5743 53,86 2383 22,35 

Fonte: INE, Censos da população (2011) 
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Figura 6. Estrutura etária da população residente em S. Brás de Alportel (%) (2011) 

Fonte: INE, Censos da população (2011) 

 

A tendência estrutural demográfica verificada em S. Brás de Alportel reflete a realidade nacional e 

regional, em que se prevê uma evolução futura para uma possível pirâmide invertida, que se pauta pela 

redução da população nas camadas mais jovens e em idade ativa, a favor de um crescimento do topo. 

Esta evolução dá-se quando a taxa de natalidade verifica um abrandamento ou retrocesso e a taxa de 

mortalidade aumenta. Em 2011 o concelho de S. Brás de Alportel apresentava já uma percentagem de 

população envelhecida superior à região e ao país. 

 

A estrutura económica da região do Algarve tem assentado nas últimas duas décadas em três sectores-

chave: o turismo e serviços de apoio, a construção civil e o comércio por grosso e a retalho. Estes 

sectores de atividade são essenciais a nível regional, quer pela população que empregam, quer pela 

riqueza que geram. 

 

Neste contexto pretende-se efetuar uma caracterização e análise da estrutura económica e empresarial 

concelhia em função da população empregada por setor de atividade. 

 

Analisando o setor do emprego a nível nacional e considerando os dados dos censos de 2011, verifica-

se que os principais setores empregadores da população residente são o Comércio por grosso e a 

retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos (17,3%), seguido das Indústrias 

transformadoras (16,9%), da Educação (8,5%), Construção (8,4%), e de Atividades de saúde humana 

e apoio social (8,1%). 

 

A nível regional e municipal o setor do comércio é o setor que mais emprego gera entre os residentes, 

registando 18,9% e 19,6% do emprego dos residentes, respetivamente. 
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Enquanto a nível regional se destacam os setores de Alojamento e restauração, Construção, 

Administração pública e defesa, segurança social obrigatórios, no município de S. Brás de Alportel a 

seguir ao setor do comércio, seguem-se como os maiores empregadores os setores da Construção 

(11,2%), Educação (10,1%), Atividades de saúde e apoio social (8,8%), a Administração pública e 

defesa, segurança social obrigatória (8,7%) e o setor das Indústrias transformadoras (8,6%). 

 

S. Brás de Alportel destaca-se face a média da região do Algarve a nível do emprego nos setores 

relacionados com a indústria extrativa e indústrias transformadoras (quase o dobro da região), 

construção, comércio, educação e nas atividades de saúde humana. 

 

Quadro 18. População empregada por atividade económica (2011) 

População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011),  

Sexo, Atividade económica (CAE Rev. 3) 

 N.º % 

 TOTAL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

Continente 4150252 2,9 0,3 16,9 0,6 0,7 8,4 17,3 3,7 6,6 2,4 2,4 0,6 4,2 4,3 7,1 8,5 8,1 1,0 2,1 1,8 0,0 

Algarve 186191 3,3 0,2 4,7 0,6 0,8 9,8 18,9 2,9 16,7 1,2 1,7 1,4 3,6 6,1 8,0 8,0 7,1 1,9 2,1 1,1 0,0 

S. B. de 

Alportel 
4428 1,5 0,4 8,6 1,0 0,7 11,2 19,6 3,0 7,9 1,0 1,8 1,2 3,8 5,6 8,7 10,1 8,8 1,4 2,0 1,6 0,0 

 

LEGENDA: 

A Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca L Atividades imobiliárias 

B Indústrias extrativas M 
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares 

C Indústrias transformadoras N Atividades administrativas e dos serviços de apoio 

D Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio O 
Administração pública e defesa; Segurança Social 
Obrigatória 

E 
Captação, tratamento e distribuição de água, 
saneamento, gestão de resíduos e despoluição 

P Educação 

F Construção Q Atividades de saúde humana e apoio social 

G 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis e motociclos 

R 
Atividades artísticas, de espetáculo, desportivas e 
recreativas 

H Transportes e Armazenagem S Outras atividades de serviços 

I Alojamento, restauração e similares T 
Atividades das famílias empregadoras de pessoal 
doméstico e atividades de produção das famílias para 
uso próprio 

J Atividades de informação e de comunicação U 
Atividades dos organismos internacionais e outras 
instituições extraterritoriais 

K Atividades financeiras e de seguros  Atividades económicas que mais empregam 

 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação (2011) 

 

 

Após analisar a distribuição do emprego por setor de atividade no concelho, importa perceber a 

tendência de evolução do desemprego na última década intercensitária, verificando-se um forte 

acréscimo da percentagem de desempregados a nível nacional, regional e local. 
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Verifica-se que em 2001 a taxa de desemprego rondava os 6% nas várias unidades de análise 

apresentadas no quadro seguinte. A tendência de evolução económica nacional e europeia vivida nos 

últimos anos, veio duplicar o desemprego, registando-se à data de 2011 um aumento da taxa de 

desemprego no Algarve de 15,7%, valor que ultrapassa a média nacional (13,2%). 

 

S. Brás de Alportel surge afetado pela realidade nacional e regional, tendo passado de 6,2% em 2001 

para 12,2% de desemprego em 2011. 

 

Quadro 19. Evolução da taxa de desemprego entre 2001 e 2011 

 
Taxa de desemprego (%) 2011;2001 

% 

Continente 13,2 6,8 

Algarve 15,7 6,2 

São Brás de Alportel 12,2 6,20 

 

Em suma, avaliado o concelho 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. 

 

DINÂMICA EMPRESARIAL 

A estrutura económica da região do Algarve assenta em três sectores-chave: o turismo e serviços de 

apoio, a construção civil e o comércio por grosso e a retalho. Estes sectores de atividade são essenciais 

a nível regional, quer pela população que empregam, quer pela riqueza que geram. 

 

Neste contexto e para fazer uma caracterização e análise da estrutura económica eempresarial 

concelhia proceder-se-á de seguida a uma caracterização das empresas sedeadas por setor de 

atividade no concelho de S. Brás, e propondo-se uma comparação face à região e país, de forma a 

identificar a especialização empresarial do território, mas também quais as atividades que mais 

contribuem para o desenvolvimento económico do concelho. 

 

Relativamente às empresas sedeadas por setor de atividade económica, e de acordo com o Quadro 

que se segue, constata-se que os segmentos de atividades económicas que têm maior 

representatividade a nível nacional são o comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 

automóveis e motociclos com cerca de 19,9 % das empresas a operar neste sector, 12,8% das 

empresas nacionais dedicam-se às atividades administrativas e serviços de apoio, 10,2% a atividades 
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de consultoria, e 10,8% das empresas nacionais com na atividade da agricultura, produção animal, 

caça, floresta e pesca. 

 

A nível regional, destacam-se como os concelhos onde existem mais empresas sedeadas, Loulé, Faro, 

Portimão e Albufeira, concentrando em conjunto cerca de 54,4% do total das empresas sedeadas na 

região. Verifica-se uma homogeneidade concelhia no que toca aos principais setores de atividade das 

empresas. 

 

O concelho de S. Brás de Alportel em análise, onde se pretende localizar o Parque Empresarial, surge 

com maior destaque nas empresas aqui sedeadas, para 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. 

 

Este concelho concentra cerca de 2,4% do total das empresas da região, no entanto, destaca- se 

positivamente face aos restantes concelhos algarvios nos setores de atividade de indústrias extrativas 

e industriais transformadoras (apenas ultrapassado por Monchique), no setor da construção (apenas 

ultrapassado por Loulé) e no setor do comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 

automóveis e motociclos ficando em segundo lugar a nível dos concelhos algarvios. No setor da 

agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca verificou-se um aumento 10,3% no número de 

empresas entre 2010 e 2014. São indicadores positivos para a diversificação da economia, que não se 

prende ao setor terciário, verificando- se um peso importante do setor industrial na economia e na 

geração de emprego local. 
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Quadro 20.  Empresas sedeadas por município, segundo a CAE Rev. 3 (2014) 

 Empresas por município da sede (2014), segundo a CAE, Rev3 

Total A B C D E F G H I J L M N P Q R S 

Continente 1 079 247 10,8 0,1 6,0 0,1 0,1 7,0 19,9 1,9 7,4 1,3 2,7 10,2 12,8 4,9 7,5 2,5 4,8 

Algarve 57 817 10,0 0,1 3,1 0,0 0,1 8,3 19,0 1,6 14,6 0,8 4,1 7,8 13,3 3,7 5,6 2,8 5,0 

Albufeira 6 200 5,3 0,0 1,8 0,0 0,1 7,6 19,3 2,5 21,5 0,5 5,9 6,7 14,6 2,6 4,2 3,2 4,4 

Alcoutim 301 30,9 0,0 5,0 0,3 0,0 8,0 17,3 2,0 14,6 1,0 0,0 5,3 8,3 1,7 1,0 1,0 3,7 

Aljezur 792 19,1 0,1 4,4 0,0 0,0 10,5 15,4 1,8 19,7 1,0 2,3 5,2 7,3 2,3 4,0 2,9 4,0 

Castro Marim 658 13,4 0,8 3,8 0,0 0,2 9,1 20,5 1,2 16,4 0,5 3,3 6,4 9,4 4,7 3,6 2,3 4,4 

Faro 8 447 9,1 0,0 2,6 0,0 0,2 7,2 17,0 1,6 8,6 1,1 2,7 10,8 16,2 5,2 9,5 2,9 5,4 

Lagoa 2 987 4,1 0,2 3,4 0,1 0,1 9,3 17,3 1,4 19,4 1,0 5,8 7,8 12,9 3,3 4,7 3,3 5,8 

Lagos 4 192 4,4 0,0 2,4 0,1 0,0 8,9 17,8 1,6 20,2 1,0 5,6 8,6 12,3 3,4 5,0 3,4 5,1 

Loulé 10 101 9,9 0,0 3,0 0,0 0,2 10,6 19,4 1,7 12,6 0,9 6,2 7,7 13,7 2,7 4,1 2,3 4,9 

Monchique 743 22,9 0,4 8,3 0,0 0,0 5,5 21,8 1,7 12,4 0,5 1,3 3,0 8,6 2,0 4,4 2,8 4,2 

Olhão 4 901 14,7 0,2 3,7 0,0 0,1 8,2 19,9 1,2 10,0 0,7 1,9 6,7 15,9 4,6 5,0 2,6 4,5 

Portimão 6 730 4,3 0,0 2,6 0,0 0,1 6,6 18,8 1,7 14,8 1,0 3,9 9,2 14,2 5,0 8,8 2,9 6,1 

S. B. Alportel 1 395 13,9 0,1 5,3 0,0 0,1 10,6 22,6 1,1 9,7 0,6 2,4 5,8 10,3 4,4 5,7 2,0 5,2 

Silves 4 183 18,2 0,0 4,3 0,0 0,0 9,0 20,4 1,5 12,9 0,6 2,5 5,8 9,7 3,3 4,4 2,4 4,9 

Tavira 3 310 19,5 0,2 2,7 0,0 0,1 7,4 18,0 1,1 15,8 0,8 3,6 7,9 9,3 3,1 4,0 2,5 4,0 

Vila do Bispo 774 14,3 0,0 3,2 0,3 0,0 5,4 14,2 0,8 30,5 0,4 4,3 3,2 11,9 1,7 1,7 4,4 3,7 

V.R.S. António 2 103 8,5 0,0 3,3 0,0 0,0 7,7 25,4 1,5 17,9 0,4 3,0 5,2 9,7 4,9 4,0 2,9 5,3 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Algarve, 2015. 

Legenda: 

A Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca J Atividades de informação e de comunicação 

B Indústrias extrativas L Atividades imobiliárias 

C Indústrias transformadoras M Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 

D Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio N Atividades administrativas e dos serviços de apoio 

E Captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos de despoluição P Educação 

F Construção Q Atividades de saúde humana e apoio social 

G Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos R Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e criativas 

H Transportes e armazenagem S Outras atividades de serviços 

I Alojamento, restauração e similares  Maiores concentrações de empresas por unidade de análise 
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No quadro que se segue verifica-se que, de entre as empresas sedeadas no concelho do setor da 

indústria transformadora, S. Brás de Alportel concentra 75 empresas (cerca de 4% do total da região), 

distinguindo-se o concelho as indústrias de madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário, 

fabricação de obras de cestaria e de espartaria (19 empresas - 25,3% do total concelhio) e o setor das 

indústrias alimentares também com 20 empresas, o setor da produção de produtos metálicos, exceto 

máquinas e equipamentos com 10 empresas sedeadas (13,3% do total do concelho), e ainda com 

destaque o setor de fabricação de outros produtos minerais e de matérias não metálicos com 7 

empresas sedeadas. Estes quatro setores referidos concentram 73,3% do total das empresas da 

indústria transformadora do concelho de S. Brás de Alportel. 

 

Quadro 21. Empresas de Indústria Transformadora, segundo a CAE Rev. 3, 2012 

 

 
Empresas das indústrias transformadoras, segundo a CAE-Rev.3 

Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Continente 67196 8882 1100 2 3169 8892 3034 5497 457 2837 14 772 123 1076 4155 356 12082 320 698 1566 488 191 5102 3166 3217 

Algarve 1862 454 46 0 56 69 2 189 3 77 0 16 0 15 151 3 390 4 12 30 4 15 72 109 145 

S.B. 

Alporte 
75 19 1 0 0 1 0 19 0 3 0 0 0 1 7 0 10 0 1 1 1 0 5 1 5 

 

LEGENDA: 

 

10 Indústrias alimentares 22 
Fabricação de artigos de borracha e de matérias 
plásticas 

11 Indústria das bebidas 23 
Fabricação de outros produtos minerais e de 
matérias não metálicos 

12 Indústria do tabaco 24 Indústrias metalúrgicas de base 

13 Fabricação de têxteis  25 
Fabricação de produtos metálicos, exceto 
máquinas e equipamentos 

14 Indústria do vestuário 26 
Fabricação de equipamentos informáticos, 
equipamento para comunicações e produtos 
eletrónicos e óticos 

15 Indústria do couro e dos produtos de coiro 27 Fabricação de equipamento elétrico 

16 
Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário; 
fabricação de obras de cestaria e de espartaria 

28 Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. 

17 Fabricação de pasta, de papel, cartão e seus artigos 29 
Fabricação de veículos automóveis, reboques, 
semirreboques, e componentes de veículos 
automóveis 

18 Impressão e reprodução de suportes gravados 30 Fabricação de outro equipamento de transporte 

19 
Fabricação de coque, de produtos petrolíferos refinados e de 
aglomerados de combustíveis 

31 Fabricação de mobiliário e de colchões 

20 
Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou 
artificiais, exceto produtos farmacêuticos 

32 Outras indústrias transformadoras 

21 
Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações 
farmacêuticas 

33 
Reparação, manutenção e instalação de máquinas 
e equipamentos 

 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Algarve 2011. 

 

No que respeita à dimensão das empresas por escalão de pessoal ao serviço, de acordo com o 

quadro seguinte, verifica-se que entre 2005 e 2010 houve um aumento global no número de empresas 

no concelho de S. Brás de Alportel, no entanto, verificou-se uma perda de empresas de maior dimensão 

a favor das empresas com menos de 10 funcionários. Em 2014 constata-se uma perda de 22 empresas 
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das 40 que empregavam entre 10 a 49 funcionários em 2005, bem como um aumento em 1 empresa 

concelhia que emprega mais de 50 funcionários. 

 

Quadro 22. Empresas por escalão de pessoal ao serviço (2005-2014) 

 Empresas (N.º) por Escalão de pessoal ao serviço (2005-
2014) 

 

2014 2005 

Escalão de pessoal ao serviço (pessoas) 

Total 
Menos de 

10 
10 -49 50 -249 

250 e 
mais 

Total 
Menos de 

10 
10 -49 50 -249 250 e mais 

N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º 

Portugal 1128258 1087668 34599 5204 787 1121529 1072267 42439 5953 870 

Algarve 57817 56080 1563 159 15 57908 55698 2012 183 15 

Faro 8447 8179 241 25 2 8989 8661 293 34 1 

S. B. de Alportel 1395 1375 18 2 0 1257 1216 40 1 0 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Algarve 2015. 

 

 

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. Através da análise dos quadros anteriores pode-se identificar o perfil das atividades 

económicas da região e no concelho, permitindo distinguir as atividades que têm maior relevância no 

território em análise. Considera-se S. Brás de Alportel 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. 

 

ORDENAMENTO URBANÍSTICO 

As áreas industriais devem estar enquadradas nos planos municipais de ordenamento territorial, face 

a uma política de ordenamento urbanístico, de solos e de atividades económicas. O adequado 

planeamento e ordenamento da localização e distribuição das atividades económicas, empresariais e 

industriais podem traduzir uma melhor disponibilização de infraestruturas e equipamentos de apoio aos 

potenciais investidores e clientes. 

 

De acordo com o anuário estatístico da região do Algarve, verifica-se um aumento de 2,8% da 

superfície de uso industrial identificado em PMOT na região do Algarve entre 2005 e 2011. 

 

No concelho de S. Brás de Alportel não se verificaram alterações no mesmo período, referindo- e que 

em 2011, as áreas de uso industrial do concelho correspondiam a 195 ha, cerca de 11,3% do total das 

áreas industriais do Algarve. 
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Quadro 23. Superfície de uso industrial do solo identificado em PMOT (2005-2011) 

 Superfície de uso industrial do solo identificado nos PMOT (ha) 

2011 2005 

ha ha 

Continente x 74319,1 

Algarve 1732,2 1684,2 

São Brás de Alportel 195 195 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Algarve 2011. 

 

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. 

 

O concelho de S. Brás de Alportel apresenta um conjunto de espaço de concentração de áreas 

industriais e empresariais, mostrando algum dinamismo, em contraposição à maioria dos territórios 

interiores do Algarve. A tradição da indústria transformadora e extrativa no concelho e uma proximidade 

relativa à sede de distrito e à principal via distribuidora de tráfego da região (A22), dotam o concelho 

de uma boa posição geográfica e de recursos necessários para o incentivo ao investimento em 

atividades do setor secundário. 

 

A região do Algarve apresenta uma forte concentração das áreas empresariais e industriais no litoral, 

coincidentes com os principais aglomerados urbanos e com as principais vias de acesso rodoviário. 

 

 

Figura 7. Distribuição espacial das áreas empresariais e industriais na região do Algarve 

Fonte: ALGARVEACOLHE (www.algarveacolhe.com) 

 

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

e as últimas duas localizadas a sudeste. 

 

Figura 8. Distribuição das áreas empresariais e industriais no município de São Brás de Alportel 

Fonte: ALGARVEACOLHE (www.algarveacolhe.com) 

 

De acordo com informação disponibilizada no sítio do Algarve Acolhe, referente às áreas de 

acolhimento empresarial da região, verifica-se que as zonas industriais e empresariais do concelho 

apresentam ainda áreas disponíveis, destacando-se a ZI do Farrobo, ainda totalmente livre. As 

empresas proprietárias de lotes nestas áreas industriais e empresariais identificadas estão fortemente 

relacionadas com as atividades de comércio a retalho, materiais de construção e corticeiras. 

 

Quadro 24. Zonas Industriais localizadas no concelho e características (2011) 

Zona Industrial 

Área 
ocupada 

Área 
comprometida 

Área livre 
Área 

prevista 

m2 

Zona Industrial de Barrabés 50358 0 75634 69723 

Localizam-se nesta ZI cinco empresas relacionadas com comércio de construção, corticeira, fabricação 

de lâmpadas elétricas e iluminação e fabrico de portas e janelas. 

Zona Industrial dos Almargens 66488 0 23989 23989 

ZI com área edificada com lotes pertencentes a empresas relacionadas com indústria da cortiça, 

transformadoras e de comércio a retalho. 

Zona Industrial da Mesquita Baixa 94833 0 230848 230848 

Nesta ZI com edificada pertencente a Algar – parque Ambiental da Alfarrobeira e a uma corticeira. 

Zona Industrial do Farrobo 0 0 27701 27701 

ZI totalmente sem ocupação ou infraestruturas. 

Fonte: adaptado de ALGARVEACOLHE (www.algarveacolhe.com) 
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No conjunto das ZI, destaca-se a Zona Industrial da Mesquita Baixa, que ainda apresenta cerca de 230 

mil m
2 

disponíveis, e para onde está prevista a implantação do plano de pormenor do Parque 

Empresarial de S. Brás de Alportel. 

 

A zona industrial da Mesquita Baixa localiza-se a Sudeste de São 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. 

 

 

Figura 9. Distribuição das áreas empresariais e industriais da zona industrial da Mesquita Baixa 

Fonte: ALGARVEACOLHE (www.algarveacolhe.com) 

 

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. As zonas industriais existentes ainda 

não apresentam esgotada a sua capacidade, surgindo a zona industrial da Mesquita Baixa como a 

maior zona do concelho, e onde já se implantou o centro de valorização da Algar, e onde já existem 

unidades industriais do setor corticeiro. 
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8.1.3. TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO SEM IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

 

F
C

D
 –

 D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 S
O

C
IA

L
 E

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Crescimento populacional nos últimos períodos 

intercensitários; 

Dinamismo comercial; 

Economia e recursos económicos diversificados; 

Peso considerável da indústria transformadora na 

economia local; 

Existência de espaços industriais e empresariais 

planeados e programados; 

Disponibilidade de áreas nas zonas industriais 

existentes; 

Existência de boas acessibilidades e 

infraestruturas básicas; 

Aumento do número de empresas do setor 

primário 

Estrutura etária com tendência para o 

envelhecimento populacional; 

Elevada taxa de desemprego concelhia; 

Predominância de pequenas empresas. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Criar condições favoráveis ao investimento 

privado no concelho através da definição de 

áreas empresariais e industriais infraestruturadas 

de qualidade; 

Criação de riqueza e emprego local; 

Desenvolvimento das orientações estratégicas do 

PROT-Algarve em termos de áreas de 

concentração industrial regional; 

Evolução negativa das condições económicas 

do país e região do Algarve;  

 

 

8.1.4. 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. 

 

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. 
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Ao nível do dinamismo social e qualidade de vida, pretende o Plano através da atração de 

investidores, a possibilidade de contrariar a tendência negativa de desenvolvimento económico 

nacional, pela criação de novos postos de trabalho, eventualmente com recursos humanos locais. 

Adicionalmente, o Plano irá ainda disponibilizar à população de espaços verdes como áreas de estadia, 

recreio e lazer ao ar livre. Pretende-se criar um espaço multiusos, que por um lado disponibiliza uma 

variedade de serviços e infraestruturas às empresas que aí se vierem a instalar, mas também permite 

atividades e serviços de apoio à população. 

 

São expectáveis efeitos positivos e muito significativos na dinamização deste espaço, pela importância 

desta área de concentração económica, mas também pelo grau de abertura que se pretende dar ao 

parque empresarial, que traduzirá uma oportunidade para empresas, utilizadores e residentes. 

 

Em termos de dinamização empresarial, o PPPESBA propõe a criação de um espaço ordenado, 

planeado, moderno, eficiente e sustentável, para além de concretizar uma área de concentração 

industrial/empresarial regional. O PPPESBA insere-se dentro da zona industrial da Mesquita Baixa, 

onde já existem algumas atividades, como indústrias corticeiras e a unidade de valorização orgânica 

da Algar. Considera-se que existe procura para um espaço infraestruturado de qualidade, estimando-

se como efeitos positivos o efeito de atração de novas empresas, que vão gerar a necessidade de 

serviços de apoio adicionais, o que irá dinamizar todo um conjunto de atividades paralelas, como 

restauração e comércio, que poderá criar um pólo central de atividades económicas no concelho. 

 

A qualidade do espaço prende-se com a segmentação das atividades dentro do parque, deixando as 

atividades comerciais e de serviços junto à entrada principal, e as restantes atividades concentradas 

na faixa sul do Plano, propondo-se duas entradas distintas, de forma a evitar usos, acessos ou 

atividades conflituosas. Adicionalmente o Plano pretende melhorar as condições de circulação 

rodoviária, pedonal e clicável, com efeitos positivos ao nível da abertura do espaço ao exterior e à 

população. 

 

Relativamente ao ordenamento urbanístico, as intervenções previstas introduzem alterações 

significativas no território, do ponto de vista de usos, classes de espaço e utilização prevista pelo Plano. 

O PPPESBA constitui uma oportunidade em termos de ordenamento espacial e urbanístico numa área 

com características marcadamente rurais, no entanto, traduz efeitos positivos ao nível do território 

concelhio pela intenção de concentração de atividades económicas e funções no território, incentivando 

à especialização funcional e à concretização das opções estratégicas de desenvolvimento previstas 

pelo PDMSBA e PROT-Algarve. 

 

Considera-se que o Plano constitui uma oportunidade para favorecer a organização e planeamento do 

território concelhio, contrariando a tendência passada de dispersão de atividades económicas, 
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propondo a criação de um espaço dotado de condições favoráveis a implantação empresarial, e 

subsequentemente para a capacidade de atração do Parque. 

 

Como efeitos ambientais negativos possíveis decorrentes da implantação do Parque Empresarial, 

estima-se um aumento da circulação nas vias circundantes ao Plano, prevendo-se um acréscimo 

considerável na circulação de veículos pesados impulsionados pelas atividades que aí se vierem a 

implantar. Este facto pode traduzir alguns incómodos na envolvente, pelo acréscimo esperado, no 

entanto, o Plano recomenda o reperfilamento das duas principais vias de acesso ao Plano - a EM 517 

e a EM 514, de forma a garantir a adequada capacidade de escoamento, e estima-se que a variante à 

EN270 venha a servir fortemente o acesso ao Parque Empresarial, ao evitar atravessamentos na vila 

de S. Brás de Alportel. Não existem dados estimados de acréscimo de tráfego, pelo que se considera 

a necessidade de estimativa desses valores em fase posterior à aprovação do Plano. 

 

A concentração das atividades no espaço induz a possibilidade de gestão eficiente do espaço quanto 

aos recursos envolvidos. 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. 

 

As soluções propostas pelo Parque Empresarial de S. Brás de Alportel introduzem um conceito de 

proximidade entre as empresas e os serviços de apoio ao parque empresarial, o que incorre em efeitos 

positivos e muito significativos na vivência do espaço. 

 

Considera-se ainda que a melhoria das acessibilidades na envolvente, de forma a poder proporcionar 

a circulação e acesso com qualidade ao parque empresarial, sem prejudicar os atuais utilizadores das 

vias existentes. A nível interno, o Plano vai incentivar à pedonalidade, apostando-se na criação de 

áreas equilibradas entre a circulação rodoviária e os utilizadores do parque. Pretende o plano dotar de 

condições de segurança e aprazíveis para os futuros utilizadores do espaço, sejam trabalhadores, 

sejam visitantes. Identificam-se efeitos positivos no desenho do espaço público, com a criação de 

praças abertas para circulação e o apelo aos meios de mobilidade suave, 

 

.Em suma, são expectáveis, maioritariamente efeitos positivos ao nível do ordenamento do território, 

bem como da potencial dinamização económica para esta área do concelho de S. Brás de Alportel. 

 

 

Para o FCD DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO predominam as oportunidades 

decorrentes da efetivação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de S. Brás de Alportel, na sua 

maioria elevadas, embora com alguns riscos associados. 
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Quadro 25. Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades 

OBJETIVOS AMBIENTAIS RELEVANTES 

DINAMISMO 
SOCIAL E 

QUALIDADE DE 
VIDA 

DINÂMICA 
EMPRESARIAL 

ORDENAMENTO 
URBANÍSTICO 

Promover a atratividade de empresas, 
comércio e serviços, dinamizadoras da 
economia e geradoras de emprego; 

   

Favorecer o ordenamento urbanístico e 
funcional das atividades industriais e 
empresariais no território municipal; 

   

Contribuir para a competitividade do território 
no concelho e região do Algarve    

 

LEGENDA: 
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8.1.5. RECOMENDAÇÕES 

Decorrente da análise e avaliação ambiental estratégica das opções do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de S. Brás de Alportel efetuada, apresentam-se neste ponto as orientações e diretrizes 

para seguimento no âmbito do FCD Desenvolvimento Social e Económico. Este conjunto de 

indicações pretendem constituir uma oportunidade para a eventual minimização dos riscos da proposta 

do Plano considerados mais relevantes pelo processo de Avaliação Ambiental. 

 

Quadro 26. Recomendações para o Planeamento e Gestão do FCD 1 

FCD1 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO 

RECOMENDAÇÕES 

 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; 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO 

Licenças municipais atribuídas para funcionamento de atividades económicas (nº e por setor de atividade) 

Postos de trabalho criados por empresa (nº e por setor de atividade) 
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8.2. QUALIDADE AMBIENTAL E RISCOS 

8.2.1. INTRODUÇÃO 

Pretende-se neste ponto fazer a análise e avaliação das intervenções urbanísticas, considerando o 

nível de integração das variáveis ambientais locais de maior relevância, destacando-se os riscos 

naturais e da qualidade ambiental. A abordagem efetuada pretendeu identificar os condicionalismos 

inerentes aos riscos naturais previstos, tendo-se analisado vários documentos estratégicos da região e 

municipais. 

 

8.2.2. SITUAÇÃO ATUAL 

RISCOS 

A área em análise insere-se na Bacia das Ribeiras do Algarve, Sub-bacia do Sotavento Algarvio 

que corresponde à bacia hidrográfica das ribeiras que drenam a faixa mais larga do Barrocal 

Algarvio, entre Lagoa e Loulé (ribeiras de Alcantarilha e de Quarteira), e para o sistema lagunar 

da Ria Formosa (rio Gilão e a ribeira de Almargem). 

 

 

Figura 10. Localização da área de estudo – Região Hidrográfica 8, Ribeiras do Algarve. 

Fonte: PGBH-RH8, 2012 

 

O sistema hidrológico da região é constituído por uma densa rede de ribeiras, na sua maioria 

temporárias, com pequena extensão e uma orientação perpendicular à linha de costa, consoante as 
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características orográficas da região. A região apresenta um elevado contraste entre o relevo vigoroso 

e relativamente indiferenciado da Serra, sobretudo no sector Nordeste, onde se eleva a Serra do 

Caldeirão, de vales e barrancos sinuosos e o relevo mais suave da vasta área calcária e dos planaltos 

litorais. 

 

A uma escala loca, com base na análise da carta militar, à escala 1:25000, constata-se a existência na 

proximidade do limite Oeste da área de intervenção do Plano de Pormenor, de uma linha de água, 

designada o Ribeiro do Peral, afluente do Rio Seco, que possui uma extensão de cerca de 7 km. 

Na área de intervenção do PPPESBA verifica-se o atravessamento no sentido N-S por um afluente do 

Ribeiro das Pernadas, afluente do Rio Gilão. Em visita ao local, verificou-se que a linha de água que 

atravessa o PP, não se encontra visível em alguns troços. Esta situação dever-se-á às sucessivas 

intervenções humanas efetuadas ao longo dos anos, levando à alteração ou eliminação do leito em 

alguns dos troços. O regime fluvial apresenta as características típicas das linhas de água de um clima 

mediterrânico, Seca no Verão, com caudais nulos e períodos de precipitação intensa, no Inverno. 

 

De acordo com o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram as Ribeiras do Algarve 

(PGBH-RH8), apresentam-se no quadro seguinte os valores médios de escoamento gerado nas bacias 

hidrográficas em regime natural, em ano seco, médio e húmido. Verifica-se que na bacia do Sotavento 

Algarvio registam-se valores de escoamento médio anual, em ano seco, na ordem dos 50mm e, em 

ano húmido, na ordem 380mm. 

 

Quadro 27. Escoamentos gerados nas bacias hidrográficas principais da Região Hidrográfica 8 – Ribeiras do 

Algarve (RH8) 

Escoamento (mm) Barlavento Arade Sotavento RH8 

Área (km
2
) 1184,66 978,84 1583,46 3746,96 

Ano Seco (mm) 51,2 79,9 57,0 61,1 

Ano Médio (mm) 174,9 240,2 184,8 196,2 

Ano húmido (mm) 326,7 467,8 372,1 382,8 
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Figura 11. Escoamento anual por Sub-bacia das Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve.  

Fonte: PGBH das Ribeiras do Algarve. 

 

Estes dados constituem elementos de referência para perceber o regime de escoamento das linhas de 

água existentes no território, e de apoio à análise da potencial ocorrência de inundações ou cheias. No 

que concerne ao risco de inundação, pretende-se analisar as cheias e inundações, que constituem 

fenómenos naturais, de carácter temporário com origem em eventos de precipitação extrema, levando 

ao aumento generalizado dos caudais de ponta de cheia das linhas de água, provocando inundações 

dos seus terrenos marginais, que, por sua vez, transbordam para as áreas envolventes, afetando assim, 

zonas ocupadas pela atividade humana. 

 

As cheias e inundações na região do Algarve têm a particularidade de refletir a organização da rede 

hidrográfica, a qual mantém uma individualidade característica da região, com numerosos cursos de 

água de reduzida dimensão, quer em extensão, quer em área da bacia hidrográfica correspondente 

(PGBH-RH8, 2012). 

Tendo por referência as zonas ameaçadas por cheias definidas no PGBH-RH8, apresenta-se na Figura 

seguinte um extrato da carta de avaliação preliminar de zonas inundáveis. 

 

Figura 12. Excerto da carta de avaliação preliminar de zonas inundáveis efetuada no âmbito do PGBH-RH8. 

Fonte: PGBH-RH8, 2012. Imagem Ilustrativa, sem escala. 
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Segundo a análise efetuada pelo PGBH-RH8, a zona em estudo não é afetada por cheias. Refere- se 

ainda que a linha de água identificada na perímetro do Plano apresenta um regime torrencial e sazonal, 

de reduzida expressão no território, e não tendo sido recolhidos dados que comprovem ocorrência de 

inundações ou cheias. 

 

Em termos hidrogeológicos, a área de intervenção do PP localiza-se sobre duas massas de água 

subterrâneas, relevantes da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, respetivamente: Orla 

Meridional Indiferenciado das bacias das Ribeiras do Sotavento e São Brás de Alportel. 

 

Figura 13. Massas de água subterrâneas. 

Fonte: PGBH-RH8, 2012. 

 

Para a massa de água subterrânea Orla Meridional Indiferenciado das bacias das Ribeiras do 

Sotavento as unidades geológicas principais são os calcários argilosos e margas do Peral e Calcários 

de São Romão do Jurássico até às Areias do Plio-plistocénico. No entanto, há uma diferença muito 

acentuada entre a parte da massa de água subterrânea que se encontra no Algarve central e a parte 

da massa de água subterrânea do Algarve Oriental, com exceção do limite Norte, no contacto com a 

Zona Sul Portuguesa (PGBH-RH8, 2012). 

 

A massa de água subterrânea de São Brás de Alportel tem como limites a Norte as formações 

impermeáveis do Hetangiano e a Sul também os calcários argilosos e margas do Peral integradas na 

massa de água subterrânea da Orla Meridional Indiferenciada das Bacias das Ribeiras do Sotavento. 

As formações aquíferas dominantes são os Calcários Oolíticos com Lucasella e Timidonella de Malhão, 

do Jurássico médio, os Calcários de São Romão, os Calcários com Nódulos de Sílex da Jordana, os 

Calcários Bioconstruídos de Cerro da Cabeça, os Dolomitos e os Calcários Dolomíticos de Santa 

Bárbara de Nexe, (PGBH-RH8, 2012). 

 

De acordo com o PGBH-RH8, foi efetuada a avaliação de risco de contaminação das massas de água 

superficiais e das massas de água subterrânea mais sensíveis/vulneráveis, potencialmente afetadas 

em caso de poluição acidental. Nas Figuras seguintes apresentam-se os excertos dessas cartas 

efetuadas no âmbito do PGBH-RH8, relativas às fontes móveis e fixas de poluição acidental. 

PP PESBA 
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Figura 14. Excerto da Carta de Poluição acidental por Fontes móveis 

Fonte: PGBH-RH8, 2012. Imagem ilustrativa. Sem escala. 

 

 

Figura 15. Excerto da Carta de Poluição acidental por Fontes fixas. 

Fonte: PGBH-RH8, 2012. Imagem ilustrativa. Sem escala. 

 

Assim, verifica-se, em termos de fontes de poluição fixas existentes, a existência a Norte da zona de 

intervenção uma Lixeira com um nível de risco de poluição acidental igual ou superior a 2 e inferior a 4. 

Em relação às fontes móveis existe a Norte da área de implementação do PP, um itinerário principal e, 

a Oeste e Este, algumas fontes de poluição, classificadas com nível de risco igual ou superior a 2 e 

inferior a 4. 

 

No que diz respeito à vulnerabilidade à poluição das massas de água subterrânea, o PGBH-

RH8 refere, de acordo com o método EPPNA, que a massa de água São Brás de Alportel é classificada 

como de vulnerabilidade muito alta (V6), ou seja, estamos na presença de aquíferos em rochas 

carbonatadas de elevada carsificação). Da utilização do método DRASTIC, a massa de água 

subterrânea apresenta classificação de vulnerabilidade intermédia, uma vez que 66,9% da sua área 

total pertence à classe 120-159. 

PP PESBA 

PP PESBA 
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Figura 16. Vulnerabilidade EPPNA (esquerda) e DRASTIC (direita) para a massa de água subterrânea de São 

Brás de Alportel 

Fonte: PGBH-RH8, 2012. 

Para a massa de água Orla Meridional Indiferenciada das Bacias das Ribeiras do Sotavento, e tendo 

em conta o método EPPNA, esta massa de água subterrânea pode ser classificada como de 

vulnerabilidade alta (V2), ou seja, estamos na presença de aquíferos em rochas carbonatadas de 

carsificação média a elevada. Se for utilizado o método DRASTIC, a massa de água subterrânea 

apresenta uma vulnerabilidade baixa, uma vez que 81,3% da sua área total pertence à classe inferior 

a 119 (PGBH-RH8, 2012). 

 

 

Figura 17. Vulnerabilidade EPPNA (esquerda) e DRASTIC (direita) para a massa de água subterrânea de Orla 

Meridional Indiferenciada das Bacias das Ribeiras do Sotavento  

Fonte: PGBH-RH8, 2012. 

 

No que respeita à sismicidade do território Português, considera-se que esta está em grande parte 

associada ao seu complexo enquadramento geotectónico, em particular à separação das placas Euro-

Asiática e Africana, ou seja, a faixa que se estende desde o Banco de Gorringe (Sudoeste do continente 

Português) até ao estreito de Gibraltar. No entanto, também se regista  atividade sísmica importante no 

interior do continente e perto do litoral, associada a movimentações intraplaca, em resultado do rejogo 

de falhas que afetam profundamente a Orla Meridional e o Maciço Hespérico. 

 

Na Carta Neotectónica de Portugal, à escala 1:1.000.000, estão identificadas as principais falhas ativas 

(com registo de movimentação nos últimos dois milhões de anos), destacando-se pela importância e 

dimensão regional as seguintes que atravessam a RH8 (Dias et al., 1999): 

• falha de Aljezur; 

• falha de Portimão; 

• falha de Quarteira-São Marcos; 

• falha de Loulé. 
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A estas quatro falhas, que se prolongam para sul no Oceano, é possível fazer corresponder alguns 

pequenos sismos recentemente registados na Rede Sísmica Nacional. O sismo de 1722 deverá estar 

associado à falha de Loulé. A sismicidade histórica na região do Algarve caracteriza-se por uma 

atividade importante, tal como na zona de transição para a região do Alentejo, o que as classifica como 

zonas de maior risco sísmico de Portugal Continental. 

 

São conhecidos os efeitos significativos de diversos sismos na área da RH8, como por exemplo aquele 

que ocorreu em 1755, com epicentro a Oeste do Cabo de São Vicente. No caso deste sismo, para além 

de afetar pessoas e bens, há referências a alterações no regime de nascentes e poços de diferentes 

localidades, tendo-se verificado que algumas fontes secaram e noutras alterou-se o caudal. 

 

Em termos de riscos sísmicos, e de acordo com a Planta de Ordenamento, Condicionamentos especiais 

do PDM de S. Brás de Alportel, o limite Norte da zona de implementação do PP apresenta uma zona 

de maior sensibilidade sísmica. Embora esta zona não influencie diretamente a área de 

intervenção, entende-se relevante realçar os seus condicionamentos. Nestas áreas incluem-se as 

falhas com elevadas probabilidades de estarem ativas, Figura seguinte - Excerto da Carta de Risco 

Geológico, (PGBH-RH8, 2012). 

 

Figura 18. Mapa sintético das principais falhas ativas identificadas na região do Algarve com a localização 

dos paleosismitos atualmente identificados 

Fonte: ERSTA, ANPC. 

 

Verifica-se que para a zona de intervenção do PPPESBA, o Limite Norte, existe uma falha ativa com 

componente de movimentação vertical. 

 

De acordo com o Estudo do Risco Sísmico e de Tsunamis do Algarve (ERSTA), o índice de 

vulnerabilidade sísmica dos solos para a Região Hidrográfica 8 (RH8) varia entre 0 e 12, estando os 

valores extremos do índice associados às zonas mais altas da região hidrográfica e junto ao litoral. 

Legenda: 

1, depósitos plio-quaternários; 

2, falha provável; 

3, falha inversa (marcas no bloco superior); 4, 

desligamento; 

5, falha com componente de movimentação vertical de 

estilo desconhecido (traços no bloco abatido); 6, dobra; 

A - Baiona; B – Sinceira (A e B correspondem ao sistema 

de falhas S. Teotónio-Aljezur-Sinceira- Ingrina); C - 

Martinhal; D - Barão de S. João; E - Espiche - Odiáxere; 

F - Lagos; G - Rib.a de Odiáxere; H - Alvor; I - Portimão; 

J - Ferragudo; K - Sr.a do Carmo; L - Relvas; M - Rib.a de 

Espiche; N - Vale Rabelho; O - Baleeira; P - Albufeira; Q - 

Mosqueira; R - Oura; S - S. Marcos-Quarteira; T - 

Carcavai: U - Areias de Almancil; V - Faro; Y - S. Estevão; 

X - Loulé; W - Eira de Agosto; Z - S. Brás de Alportel (Dias, 

2001: Dias e Cabral, 2002). 
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Uma observação mais atenta à carta de vulnerabilidade mostra que o índice é máximo nas zonas onde 

predominam depósitos Quaternários, ou seja, terrenos compostos por areias e cascalheiras não 

consolidadas. Verifica-se que os troços litorais dos concelhos de Olhão, Faro, Loulé, Albufeira, Lagoa 

e Portimão são os que apresentam maior vulnerabilidade. 

 

Figura 19. Excerto da Carta de Vulnerabilidade sísmica dos solos do Algarve. Fonte PGBH-RH8. 

 

Na área de intervenção do PPPESBA e concelho de S. Brás de Alportel, a vulnerabilidade sísmica dos 

solos para área de intervenção, apresenta um valor médio. 

 

Considerando que as áreas mais vulneráveis à sismicidade são as áreas mais densamente povoadas, 

no âmbito do PGBH-RH8, foi efetuada a caracterização da vulnerabilidade sísmica do parque 

habitacional do Algarve, verificando-se que é nas freguesias do litoral Sul Algarvio, principalmente 

naquelas onde se situam os grandes centros urbanos da região, que se verifica uma maior incidência 

destes elementos em risco. 

 

 

PP PESBA 
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Figura 20. Densidade de edifícios na região do Algarve 

Fonte: PGBH-RH8, 2012. 

 

Verificando-se através da Figura anterior, que no Concelho de São Brás de Alportel, onde se insere o 

PP, a densidade de edifícios por km
2 

é da ordem de 10 a 50, portanto, de baixa densidade. 

 

Na Figura seguinte apresenta-se o número de edifícios da região do Algarve distribuídos pelas 7 classes 

de vulnerabilidade e pelas tipologias construtivas, verifica-se que 67% do parque habitacional da região 

foi construído após a entrada em vigor do primeiro regulamento sismo- resistente (RSCCS, 1958) e 

31% após a entrada em vigor do regulamento atualmente em vigor (RSA, 1983). Constata-se que na 

região, a percentagem de dano total em termos construtivos a ocorrer em caso de ocorrência sísmica 

é mais provável nos municípios e freguesias do interior do Algarve, facto que se deve provavelmente à 

idade do edificado e ao tipo de construção e de materiais utilizados nos territórios mais rurais, que terão 

menor resistência à ocorrência sísmica. 

 

Figura 21. Mapa de Vulnerabilidade sísmica, por freguesia, em estado de dano total (%), (período de retorno 

de 475 anos) 

Fonte: PGBH-RH8, 2012. 

 

Para o concelho de S. Brás de Alportel e área de intervenção do PP PESBA, verifica-se que em termos 

de danos totais, a percentagem de edifícios varia entre os 7 e 10%, (vulnerabilidade intermédia). 

 

Refere-se que em caso de ocorrência sísmica, é expectável que os maiores danos ocorram nos 

edifícios antigos, no entanto, também se prevê que as áreas mais sensíveis sejam as mais densamente 
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povoadas. A vila de S. Brás e os principais aglomerados do concelho serão os mais afetados em termos 

de danos e prejuízos, mas também onde o risco sísmico terá maior impacte. A área de intervenção do 

PPPESBA surge num território fracamente povoado, pelo que não constitui um território de elevado 

risco de ocorrência de danos em caso de episódio sísmico. 

 

Tratando-se o território onde se localiza S. Brás de Alportel de um concelho que apresenta uma área 

considerável de floresta, importa efetuar uma análise ao risco/perigosidade de incêndio 

florestal. 

 

Os incêndios constituem uma perturbação ecológica característica dos ecossistemas mediterrânicos, 

contribuindo para a sua estrutura e dinâmica. No entanto, as características climatéricas 

(nomeadamente as elevadas temperaturas no Verão), a variabilidade interanual da precipitação, a 

abundância de vegetação arbustiva (sob povoamentos arbóreos e eucaliptos, todos eles bastante 

inflamáveis), o abandono dos sistemas tradicionais de exploração silvo-pastoril da terra, a adoção de 

práticas silvícolas incorretas (com acumulação de grandes quantidades de material combustível), os 

inadequados padrões de uso do solo, bem como a reflorestação frequentemente inadequada, têm 

resultado num aumento considerável do risco da ocorrência de incêndios em Portugal. 

 

Constituindo os incêndios florestais uma "ameaça de vulto que se faz sentir sobre a floresta algarvia 

devido à conjugação da existência de grandes manchas florestais contínuas, presença de uma área 

significativa e localizada de resinosas, dispersão de áreas edificadas no seio da floresta, em 

combinação com as características de semi-aridez e a intensificação de fenómenos de seca” é 

pertinente considerar também a potencial contaminação das massas de água regulamentadas pelo 

PGBH das Ribeiras do Algarve decorrente de incêndios a ocorrer no território regional. 

 

O PGBHRA apresenta a carta de Risco de Incêndio, e que engloba a ponderação da perigosidade de 

incêndio com o dano potencial, sendo que neste último fator entra o potencial de afetação do incêndio 

dos usos do solo com valor económico existente, sendo a carta de perigosidade de incêndio florestal 

que indica o risco potencial de incêndio ocorrente. Esta carta considerou duas componentes 

fundamentais: 

• Suscetibilidade – os fatores ocupação do solo (em particular coberto vegetal) e declive definem 

a propensão de uma dada área à ignição e propagação de um incêndio florestal; 

• Probabilidade – o fator de recorrência de fogos, analisado em ponto prévio, identifica as zonas 

onde historicamente a probabilidade de ocorrer um incêndio é mais elevada. 
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Na figura que se segue apresenta-se a distribuição das classes de risco/perigosidade nos concelhos 

do distrito de Faro. 

Figura 22. Distribuição das classes de risco/perigosidade de incêndio nos concelhos do distrito de Faro. 

Fonte: PGBH-RH8 

 

Da análise da Figura anterior, verifica-se que predominam o risco/perigosidade médio a alto no 

concelho de São Brás de Alportel, e que este figura entre os concelhos da região que maior risco 

regista. 

Figura 23. Risco/Perigosidade de incêndio florestal no distrito de Faro. 

Fonte: PGBH-RH8 
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A análise da figura anterior permite afirmar que os concelhos de Monchique, São Brás de Alportel, 

Aljezur, Portimão, Silves e Tavira são os que apresentam maior proporção de área nas classes de 

perigosidade Alta e Muito alta para incêndios, perspetivando uma maior necessidade de cuidados em 

termos de prevenção estrutural (para atenuar o efeito do coberto vegetal nos valores de perigosidade 

obtidos). 

 

Embora o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) não identifique áreas sensíveis para a 

conservação na área de intervenção do PPPESBA, vem o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra 

Incêndios (PNDFCI), apresentar o território numa área de risco de incêndio florestal médio. 

 

Figura 24. Excerto da Carta de Risco de Incêndio Florestal. 

Fonte: PNDFCI 

 

Ao nível do património, na envolvente do perímetro do Parque Empresarial podem ser identificadas 

quatro áreas de sensibilidade arqueológica, nas imediações do Cerro da Mesquita. 

 

A ocupação humana no Concelho de São Brás de Alportel ascende à Pré–História (desde o Paleolítico), 

como atestam diversos achados, tais como lascas de sílex, quartzo e quartzito, um brunidor de xisto 

negro e um seixo em xisto jaspóide que parece ter desenhado numa das superfícies um bovídeo e, na 

outra, um cavalo (arte móvel). 

 

De acordo com uma pesquisa bibliográfica e documental foi possível identificar os valores patrimoniais 

localizados na área envolvente à área de implantação do PPPESBA. O conjunto de ocorrências 

patrimoniais identificado em sede de pesquisa no plano e na envolvente imediata do mesmo encontra-

se sistematizado no Quadro seguinte. 
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Quadro 28. Elementos patrimoniais identificados em sede de pesquisa 

DESIGNAÇÃO TIPO PERÍODO CNS DESCRIÇÃO MEIO CONSERVAÇÃO 

Cerro da 

Mesquita 1 

Casal 

Rústico 

Medieval 

Islâmico 
16064 

O sítio localiza-se no topo e na vertente sul 

de um cabeço, e encontra-se em plena 

paisagem de barrocal com solos calcários. A 

área onde os materiais arqueológicos 

aparecem mais abundantemente (no topo e 

na vertente sul do cabeço) parece ser 

homogénea, do ponto de vista da quantidade 

e da qualidade dos mesmos. 

Terrestre Regular 

Cerro da 

Mesquita 2 

Mancha de 

Ocupação 

Medieval 

Cristão 
16065 

O sítio localiza-se numa baixa. Parece 

corresponder uma mancha de ocupação de 

época medieval ou posterior. A pouca 

quantidade de materiais arqueológicos à 

superfície não permita arriscar estarmos na 

presença de um casal rústico. 

Terrestre Regular 

Cerro da 

Mesquita 3 

Casal 

Rústico 
Romano 16066 

Localiza-se numa área aberta e estensa, 

baixa, repartida em propriedades divididas 

por muros de pedra solta. Os solos são 

cálcários, de terras vermelhas. Os materiais 

arqueológicos ocorrem à superfície em 

relativa quantidade e diversidade. Quase 

todos apontam para uma cronologia romana. 

Apareceu também materiais de cronologia 

mais recente (medieval/moderna) mas em 

menor quantidade que os romanos. 

Terrestre --- 

Cerro da 

Mesquita 4 

Casal 

Rústico 
Romano 1440 

Localizado numa baixa em plaeno local de 

barrocal, a cerca de 600m a NE do Cerro da 

Mesquita 1. Poderá corresponder a um 

pequeno casal agrícola romano. 

Terrestre Regular 

Penedos Altos 
Mancha de 

Ocupação 

Indeterminad

o 

(Pré-História 

antiga.) 

16067 

O sítio localiza-se numa baixa, em plena 

paisagem de barrocal, em frente aos 

grandes afloramentos calcários. Os materiais 

arqueológicos, líticos, encontravam-se 

bastante massacrados. 

Terrestre Em perigo 

Várzea do 

Moirato 

Vestígios 

Diversos 

Romano e 

Medieval 

Islâmico 

7294 

Segundo A. Sousa Correia, neste local teria 

existido uma mesquita ou templo que ele 

compara com Milreu, constituída por fiadas 

de telha mourisca. Refere igualmente a 

descoberta no local de sepulturas. 

Terrestre Destruído 

Mesquita 

Baixa 

Casal 

Rústico 

Romano 

(República. 

Alto Império) 

13149 
O sítio arqueológico situa-se num pequeno 

esporão. 
Terrestre --- 

Fonte: Portal do Arqueologo,DGPC,2017 

 

Refere-se a inexistência de elementos patrimoniais classificados ou em processo de classificação no 

território analisado. Na Figura seguinte sistematiza-se sobre Fotografia Aérea, a localização relativa 

dos elementos arqueológicos mais próximos referidos. O sitio arqueológico cerro da Mesquita 1 

localiza-se na área do plano. 
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Figura 25. Localização dos sítios Arqueológicos inventariados mais próximos 

 

 

QUALIDADE AMBIENTAL 

Consistindo num dos objetivos para a elaboração do presente Plano a Criação de um espaço urbano 

sustentável do ponto de vista ambiental e económico, que garanta uma arquitetura inclusiva e 

Cerro da Mesquita 4 

Cerro da Mesquita 1 

Cerro da Mesquita 3 

Cerro da Mesquita 2 
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ecológica, optou-se por considerar como indicador de qualidade ambiental a disponibilidade de 

espaços verdes para a população. 

 

De acordo com a informação disponibilizada pelo INE, e, segundo os usos de solo identificados no 

PMOT no município de São Brás de Alportel, os Equipamentos e Espaços Verdes ocupam uma área 

de 35 ha, o que corresponde a cerca de 1% da ocupação na Região do Algarve. 

 

Quadro 29. Usos do Solo PMOT – Equipamentos e Espaços Verdes urbanos 2010 

 Uso do Solo PMOT 

 Equipamentos e espaços verdes 
urbanos 

 ha % 

Algarve 4 110.6 

Albufeira 208.5 5.1% 

Alcoutim 13.3 0.3% 

Aljezur 0.0 0.0% 

Castro Marim 236.1 5.7% 

Faro 568.7 13.8% 

Lagoa 289.0 7.0% 

Lagos 326.5 7.9% 

Loulé 1 017.5 24.8% 

Monchique 4.2 0.1% 

Olhão 43.3 1.1% 

Portimão 713.1 17.3% 

São Brás de Alportel 35.0 0.9% 

Silves 257.4 6.3% 

Tavira 17.9 0.4% 

Vila do Bispo 113.5 2.8% 

V. R. de St.º António 266.7 6.5% 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Algarve 2011. 

 

Os espaços verdes urbanos corresponde uma capitação atual de de aproximadamente 33 m²/ hab., 

valor bastante superior aos 30 m²/hab definido pela Direção-Geral do ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) para a estrutura verde principal e para a estrutura verde 

secundária (10 m²/hab). 

 

Em termos de espaços verdes de utilização pública, o concelho de S. Brás apresenta 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 
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favorável à fruição de espaços verdes naturais. Na sede de concelho e principais 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 deum 

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

 

No Âmbito do PP foi efetuada a análise do cumprimento dos valores limite de exposição ao 

ruído ambiente na área de intervenção do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São Brás 

de Alportel e sua envolvente. Não tendo sido elaborado um estudo de ruído no âmbito da elaboração 

do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de S. Brás de Alportel, no âmbito da elaboração da AAE 

foram realizadas amostragens dos níveis sonoros do ruído ambiente atualmente existente, em pontos 

julgados representativos do ambiente sonoro da área de estudo, para mero enquadramento e perceção 

dos níveis acústicos e das áreas mais sensíveis na envolvente do Plano. 

 

As medições de campo foram realizadas nos dias 6, 7 e 8 de Janeiro de 2009, com os seguintes 

objetivos principais: 

• Determinação das principais fontes de ruído com influência na zona do Plano de Pormenor do 

Parque Empresarial de São Brás de Alportel. 

• Realização de contagens de tráfego 

• Realização de medições acústicas para caracterização das principais fontes de ruído. 

• Reportagem fotográfica das situações julgadas pertinentes. 

 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), presentemente em vigor, foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro, e corrigido pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de Março. Este 

diploma aplica-se às atividades ruidosas permanentes e temporárias e a outras fontes de ruído 

suscetíveis de causar incomodidade, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem- estar das 

populações. 
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Para quantificação dos limites legais a verificar, são utilizados os seguintes indicadores (parâmetros 

físico-matemáticos que têm relação com efeitos prejudiciais na saúde ou no bem- estar humano) de 

ruído ambiente (ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao 

conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local 

considerado): 

 

• Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden), expresso em dB(A), associado ao 

incómodo global, dado pela expressão: 
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• Indicador de ruído diurno (Ld ou Lday), correspondente ao nível sonoro médio de longa duração, 

determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano. 

• Indicador de ruído do entardecer (Le ou Levening), correspondente ao nível sonoro médio de longa 

duração, determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano. 

• Indicador de ruído noturno (Ln ou Lnight), correspondente ao nível sonoro médio de longa 

duração, determinado durante uma série de períodos noturnos representativos de um ano. 

 

São dois os tipos de limites quantitativos de ruído ambiente a verificar pelas fontes de ruído suscetíveis 

de causar incomodidade: 

• Requisitos de valor absoluto, patentes no artigo 11.º do RGR e que se resumem em seguida: 

Zonas Mistas:  

Lden  65 dB(A);  

Ln  55 dB(A). 

Zonas Sensíveis: 

Lden  55 dB(A); 

Ln  45 dB(A). 

 

• Potenciais Zonas Mistas ou Sensíveis ainda sem classificação oficial: 

Lden  63 dB(A); 

Ln  53 dB(A). 

 

Requisitos de emergência sonora (não aplicáveis a infraestruturas de transporte), patentes no artigo 

13.º do RGR, nos termos do seu anexo I, e que se resumem em seguida. 

A diferença entre o Nível Sonoro Contínuo Equivalente (LAeq) do Ruído Ambiente que integra o Ruído 

Particular da atividade em análise e o Nível Sonoro Contínuo Equivalente (LAeq) do Ruído Ambiente que 

não integra o Ruído Particular da atividade em análise deverá ser: 

 

 

Período not  
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A distribuição no território nacional das Zonas Mistas e das Zonas Sensíveis, e a sua disciplina, é da 

competência dos Municípios, tendo por base as seguintes definições: 

Zonas Mistas: área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta 

a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de Zona Sensível. 

 

Zonas Sensíveis: Área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada 

para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou 

previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a 

população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 

estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno. 

 

Para a Caracterização do Ambiente Sonoro Atual determinaram-se as principais Fontes de Ruído e 

efetuaram-se medições acústicas. 

 

• Principais Fontes de Ruído 

De acordo com o trabalho de campo efetuado, para os períodos diurno, entardecer e noturno, verificou-

se que as principais fontes de ruído com influência na área de estudo são as seguintes: 

 

• Ruído de Tráfego Rodoviário: 

o Estrada Municipal 517 (EM 517) 

o Estrada Municipal 514 (EM 514) 

 

No Quadro seguinte apresentam-se os dados de tráfego das vias de tráfego rodoviário em questão. 

 

Quadro 30. Dados de tráfego das vias de tráfego da área de intervenção 

 
Via 

Período diurno (7h-20h) 
Período do entardecer 

(20h-23h) 
Período noturno (23h-7h) 

TMH % Pesados TMH % Pesados TMH % Pesados 

EM 517 21 12% 11 4% 6 1% 

 
EM 514 

Troço 1 114 15% 53 5% 21 2% 
Troço 2 57 10% 36 3% 15 2% 

 

Outras fontes: 

Natureza (Ruído de animais e aerodinâmica da vegetação); Sino da Igreja; 

 

Para além da identificação das principais fontes de ruído na envolvente da área de intervenção do 

PPPESBA, durante o trabalho de campo foi efetuado um registo fotográfico das várias situações 

consideradas pertinentes, de modo a identificar o tipo de ocupação existente na área de estudo na sua 

envolvente.  

 

Situação 1 
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Tipo de Ocupação: Edifícios habitacionais com o máximo de 2 pisos localizados na zona Norte e 

Noroeste da ZI do PP PESBA. 

Figura 26. Registo Fotográfico – Situação 1. 

 

 

Situação 2 

Tipo de Ocupação: Edifícios habitacionais com o máximo de 2 pisos localizados na proximidade do 

limite Oeste da ZI do PP PESBA. 

Figura 27. Registo Fotográfico – Situação 2. 

 

 

Situação 3 

Tipo de Ocupação: Edifícios habitacionais com o máximo de 1 piso localizados na proximidade do limite 

Sul da ZI do PP PESBA. 

Figura 28. Registo Fotográfico – Situação 3. 

 

 

Situação 4 

Tipo de Ocupação: Edifícios habitacionais e comerciais com o máximo de 1 piso localizados junto ao 

cruzamento da EN517 com a EN514. 
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Figura 29. Registo Fotográfico – Situação 4. 

 

 

Medições Acústicas 

Relativamente às medições in situ, no período diurno, período do entardecer e período noturno, nos 10 

pontos de medição identificados na Figura seguinte. 

 

As medições foram efetuadas com base nos seguintes documentos: 

• Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

• Decreto-lei n.º 146/2006, de 31 de Julho (Diretiva Comunitária 2002/49/CE). 

• Instituto do Ambiente – Procedimentos Específicos de Medição de Ruído Ambiente. Abril de 

2003. Fevereiro de 2003. 

• IPAC – Critérios de acreditação transitórios relativos a representatividade das  amostragens de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007. 2007. 

• ISO 1996-1 - Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - 

Part 1: Basic quantities and assessment procedures. 2003. 

• ISO 1996-2 – Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - 

Part 2: Determination of environmental noise levels. 2007. 

• NP 1730-1 – Descrição do Ruído Ambiente: Grandezas Fundamentais e Procedimentos. 1996. 

• NP 1730-2 – Descrição do Ruído Ambiente: Recolha de Dados Relevantes para o Uso do Solo. 

1996. 

• NP 1730-3 – Descrição do Ruído Ambiente: Aplicação aos Limites do Ruído. 1996. 

• Recomendação da Comissão Europeia 2003/10/CE, de 6 de Fevereiro. 

 

No Quadro seguinte são apresentados os níveis sonoros atuais e as principais fontes de ruído na 

proximidade da ZI do PP PESBA. 

 

De notar que os valores apresentados foram arredondados à unidade, devido às incertezas associadas 

à duração das medições – efetuaram-se 2 medições de 30 minutos cada, em dias distintos, em cada 

período de referência, conforme recomendado no documento “IPAC – Critérios de acreditação 

transitórios relativos a representatividade das amostragens de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007.  

2007.”. De referir que não foram encontradas quaisquer características tonais ou impulsivas no ruído 
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ambiente caracterizado, e que todas as medições foram realizadas a cerca de 1.5 metros acima do 

solo. 

 

Durante a realização das medições, a temperatura do ar, medida a 1,5 metros de altura, variou entre 

15 e 20 ºC no período diurno, 10 e 12 ºC no período do entardecer, e entre 8 e 9 ºC no período noturno. 

A velocidade do vento medida também a 1,5 metros acima do solo, foi sempre inferior 2 m/s para 

qualquer dos períodos de referência. Relativamente à humidade relativa, registou-se variações entre 

22% e 45% no período diurno, 51% e 75% no período do entardecer, e entre 70% e 83% no período 

noturno. 

 

Figura 30. Localização dos Pontos de Medição. 
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Quadro 31. Níveis sonoros atuais e principais fontes de ruído. 

Pontos de  

Medição 

Período Diurno Período do Entardecer Período Nocturno 
 

Lden LAeq Lmax Lmin 
Principais Fontes de 

Ruído 
LAeq Lmax Lmin 

Principais Fontes de 

Ruído 
LAeq Lmax Lmin Principais Fontes de Ruído 

PM01a 52 77 28 
EN 517; Ruído de 

animais 
47 75 27 

EN 517; Ruído de 

animais 
44 80 25 EM 517; Ruído de animais 54 

PM01b 38 68 26 
EN 517 ao longe; 

Ruído de animais 
37 66 25 

EN 517 ao longe; 

Ruído de animais 
35 60 22 

EM 517 ao longe; Ruído de 

animais 
43 

PM01c 40 64 23 

EN 517 ao longe; 

Ruído de animais; Sino 

da igreja 

38 64 24 
EN 517 ao longe; 

Ruído de animais 
36 54 24 

EM 517 ao longe; Ruído de 

animais 
44 

PM01d 48 72 27 
EN 517; Ruído de 

animais 
44 70 26 

EN 517; Ruído de 

animais 
41 75 25 EM 517; Ruído de animais 50 

PM02a 54 78 27 
EN 517; Ruído de 

animais 
46 71 22 

EN 517; Ruído de 

animais 
43 73 21 EM 517; Ruído de animais 54 

PM02b 37 61 27 

EN 517 ao longe; 

Ruído de animais; Sino 

da Igreja 

37 65 23 
EN 517 ao longe; 

Ruído de animais 
35 64 22 

EM 517 ao longe; Ruído de 

animais 
43 

PM02c 49 74 28 
EN 517; Ruído de 

animais 
42 65 23 

EN 517; Ruído de 

animais 
40 60 22 EM 517; Ruído de animais 50 

PM03a 41 74 29 

Vias de tráfego 

rodoviário ao longe; 

Ruído de animais 

39 65 24 

Vias de tráfego 

rodoviário ao longe; 

Ruído de animais 

37 61 23 
Vias de tráfego rodoviário ao 

longe; Ruído de animais 
45 

PM03b 42 60 28 

Vias de tráfego 

rodoviário ao longe; 

Ruído de animais 

40 66 25 

Vias de tráfego 

rodoviário ao longe; 

Ruído de animais 

39 60 26 
Vias de tráfego rodoviário ao 

longe; Ruído de animais 
47 

PM04 63 89 30 

Tráfego do cruzamento 

da EN 517 com a EN 

514; Ruído de animais 

56 81 26 

Tráfego do cruzamento 

da EN 517 com a EN 

514; Ruído de animais 

47 73 21 

Tráfego do cruzamento da EM 

517 com a EM 514; 

Ruído de animais 

62 
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Assumindo os seguintes critérios para os advérbios de intensidade que caracterizam a perturbação 

acústica existente atualmente: 

 

Ambiente sonoro “muito perturbado”: 

• Lden > 65 dB(A) 

• Ln > 55 dB(A) 

Ambiente Sonoro “moderadamente perturbado”: 

• 55 < Lden  ≤ 65 dB(A) 

• 45 < Ln ≤ 55 dB(A) 

Ambiente sonoro “pouco perturbado”: 

• Lden ≤ 55 dB(A) 

• Ln ≤ 45 dB(A) 

 

Verifica-se que o ambiente sonoro na envolvente à área de intervenção do PP PESBA, varia entre um 

ambiente sonoro moderadamente perturbado (PM04) e um ambiente sonoro pouco perturbado nos 

restantes pontos de medição. 

 

O Município de São Brás de Alportel não publicou ainda a classificação acústica do concelho. Segundo 

o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, quando não existe a referida classificação, aplicam-se aos 

recetores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A) 

Assim, aos recetores sensíveis localizados na envolvente do plano de pormenor são aplicáveis os 

valores limite de exposição referentes a zonas não classificadas, verificando-se o cumprimento dos 

limites legais para todos os pontos de medição. 

 

 

VALORES NATURAIS E PAISAGÍSTICOS 

 

O levantamento e caracterização da paisagem na zona de implantação do Plano baseia-se numa série 

de conhecimentos sobre os elementos e valores biofísicos e culturais típicos da região que, na sua 

conjugação, contribuem para a organização do cenário paisagístico típico, bem como da definição das 

diferentes unidades e/ou subunidades constituintes do território em análise. 

 

A região em estudo apresenta uma paisagem de características alternadas entre o ainda naturalizado 

e áreas mais urbanizadas (aglomerados) ou com estatuto de urbanizáveis. 

 

Genericamente, os espaços ainda naturalizados correspondem, essencialmente, a áreas 

ancestralmente agrícolas, atualmente abandonadas e em regeneração vegetal natural, constituindo 

propriedades privadas de média dimensão, aparentando características de “baldios” murados. 
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Toda a zona em apreço engloba-se na Região do Algarve, na Unidade de Paisagem do Barrocal 

Algarvio, zona que se estende entre a Serra e o Litoral, em que dominam os sistemas de matagais 

espontâneos, muito ruderalizados, com base em matos de gramíneas, alguns estevais e zambujais, 

bem como ainda algumas arvenses de sequeiro em espaços do tipo estepário, com amendoeiras e 

alfarrobeiras. 

 

Na Figura seguinte apresenta-se a caracterização biofísica da unidade de paisagem em questão, 

diferenciando a zona em estudo em todo o cenário. 

 

Figura 31. Principais características fisiográficas da Unidade de Paisagem. 

 

O Barrocal distingue-se pela particularidade do seu relevo, o vermelho escuro forte dos solos e a 

frequente presença de afloramentos rochosos (“campos de penedos”), que têm grande realce na 

paisagem, pelo contraste das suas cores claras relativamente às tonalidades barrentas de onde 

emergem. 

 

Esta formação de características tão próprias foi originada por uma depressão periférica escavada nos 

arenitos do Triássico e é constituída por uma série de anticlinais e de planaltos (Pena e tal., 1997). Sob 

os solos vermelhos carbonatados predominam as formações calcárias, algumas siliciosas, os vales 

abrem-se largamente e as ribeiras sulcam a sub-região como uma rede arterial fecundante. 

 

A presença de muros de pedra, como resultado da despedrega, no interior dos quais se encontram 

pomares de sequeiro, é outra característica do Barrocal Algarvio. A sensação de secura completa este 

quadro ao qual já correspondeu um aproveitamento agrícola diversificado e bastante bem ordenado, 

mas que se encontra hoje em grande parte abandonado. 
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Figura 32. Presença marcante dos muros de pedra emparelhados à mão, dividindo parcelas de pomares de 

sequeiro 

 

O Barrocal é especialmente rico em plantas aromáticas, cuja floração é ainda cromaticamente muito 

diversificada. Esta abundância deve-se à presença do calcário, conjugada com as fracas precipitações 

e elevado índice térmico. 

 

Nas situações de elevada fertilidade dos solos a predominância natural da azinheira foi substituída 

pelos pomares de sequeiro, onde se incluem a oliveira, a figueira, a alfarrobeira e a amendoeira; no 

caso do regadio, por citrinos e hortas. 

 

Hoje em dia, em grande parte do Barrocal, especialmente no sotavento, alternam sobre um relevo 

suavemente ondulado os matos (carrascais ou carrascais evoluídos) e os pomares de sequeiro, em 

exploração ou abandonados, resultando num mosaico paisagístico muito característico. 

 

O povoamento no Barrocal é relativamente denso e disperso, distribuindo-se tradicionalmente ao longo 

das estradas. 

 

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 xerófilos, campos de amendoeiras, oliveiras, 

alfarrobeiras e figueiras, “campos de penedos” (solo rochoso calcário), montado de azinho e sobro. 
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Figura 33. Aspeto de povoamentos de sobreiral e/ou azinhal 

 

Figura 34. Afloramentos rochosos (penedos de topo arredondado) 

 

A identidade e imagem da paisagem é estabelecida por uma morfologia caracterizada por uma 

sucessão de alinhamentos rochosos de topos arredondados, separados por linhas de água torrenciais 

pouco definidas, onde marcam presença significativa dos arbustos sempre- verdes, que, associados à 

rocha calcária e à luz solar, imprimem a imagem cénica característica do Mediterrâneo. 

 

Figura 35. Aspeto dos densos matos xerófilos, ocorrentes na área em estudo (estratos herbáceo e arbustivo 

bem preenchidos). 

 

Alheio à definição presencial destes elementos, ocorreram já inegáveis pressões antrópicas no território 

e, particularmente, na unidade de paisagem – urbanizações, exploração de recursos naturais, 

nomeadamente com a proliferação de pedreiras de calcários. 
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Figura 36. Muros de pedra de compartimentação de propriedade. 

 

A posição geográfica do concelho de S. Brás de Alportel, “vizinho” da serra, mas virado ao mar, 

especifica a identidade da paisagem. Domina a ruralidade, com as práticas agrícolas a serem 

substituídas por florestações ou urbanizações, ou mesmo por “baldios” (campos abandonados), que 

acabam por ser objeto de novas ocupações e projetos. 

 

Uma parte significativa dos usos atuais são coerentes com as características biofísicas presentes, 

destacando-se os montados de sobro e azinho, com os estratos herbáceo e arbustivo, bem 

desenvolvidos, matos e pastos extensivos (xerófilos). 

 

 

Figura 37. Pastagem (quase esgotada) extensiva intramuros. 

 

As sensações transmitidas pelos cenários são no geral, de tranquilidade, aridez, abandono e 

isolamento, no entanto, sob a variabilidade e alternância das estações do ano, com especificidade para 

as paisagens dos cursos de água torrenciais no Inverno e “rios de pedra” no pico do Verão. O domínio 

dos verdes ou dos castanhos junto ao solo, a riqueza cromática da floração das árvores e arbustos 

imprimem ao cenário a diversidade característica de qualidade paisagística considerável. 

 

Atualmente, as áreas de ocupação industrial do concelho de S. Brás de Alportel encontram-se 

disseminadas em propriedades dispersas sem qualquer viabilização de vizinhança ou polaridade 

ordenada, facto que incorre em desorganização espacial e paisagística com redução qualitativa de 

cenários, por degradação e imposição de elementos artificiais de forma anárquica. 
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Esta área, encontra-se sob uma pressão notória de várias ações humanas, sendo, pois, uma zona em 

franca perda de valores e/ou elementos característicos da sua imagem, que interessa preservar. No 

entanto é de salientar elementos de interesse que caracterizam a imagem e identidade paisagística da 

zona de intervenção: 

 

Quadro 32. Elementos de interesse na zona de intervenção do PP. 

ELEMENTOS DE INTERESSE/NOTÁVEIS 

 Muros de pedra 

 Linhas de água regularizadas 

 Solos de pastagens (zonas verdes aplanadas) 

 campos de penedos” integrados na gestão de ocupação do solo 

 Montado de sobro e azinho 

 

Ainda, são notórios alguns, apontamentos urbanísticos e paisagísticos, formas físicas e dos padrões 

organizacionais que caracterizam a imagem paisagística deste lugar. Esses elementos são: 

 Limites; integradores da rede viária cadastro, interceções/cruzamentos 

 Vias e caminhos; eixos estruturantes naturais surgidos do aproveitamento de azinhagas e 

serventias rurais 

 Cruzamentos; locais estratégicos de concentração de hábitos e limite de usos (fronteiras). 

 Acessos. 

 Elementos marcantes; objeto típico tradicional de identidade local. O seu uso implica a sua 

distinção e evidência. Na área, os elementos marcantes são os muros de pedra e alguns 

exemplares arbóreos, de grandes dimensões. 

 

Em termos de potenciais elementos de relevância para a estrutura ecológica urbana, ocorrem no 

interior da área do Plano, alguns maciços florestais de azinheiras de porte e densidade relevantes que 

importa aferir e preservar. A sua importância em termos de espécie e povoamento ao nível ambiental 

e económico é reconhecida na Lei de Bases da Política Florestal (Lei nº 33/96, de 17 de Agosto). Em 

termos de sensibilidade ecológica, embora não se verifiquem áreas legalmente protegidas ou sensíveis 

na envolvente do Plano, verifica-se esta espécie é objeto de proteção legal e constitui uma servidão de 

utilidade pública, estabelecendo que o corte ou arranque em povoamento ou isolado carece de 

autorização legal. 

 

De facto, os povoamentos desta espécie, incluem alguns dos biótopos mais importantes ocorrentes em 

Portugal em termos de conservação da natureza, desempenhando, pela sua adaptação às condições 

edafoclimáticas do Sul, uma importante função na conservação do solo, na regularização do ciclo 

hidrológico e na qualidade da água, bem como na manutenção da biodiversidade de espécies da flora 

e particularização de habitats diversificados. 
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No âmbito da elaboração do Plano e dada a relevância desta espécie no perímetro do futuro parque 

empresarial, 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, tal como mostra a Figura 

seguinte. 

 

Figura 38. Cartografia do levantamento do coberto vegetal efetuado na área do PPPESBA. 

 

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. 

 

As condições edafoclimáticas da região potenciam a manutenção de povoamentos de Quercus sp. em 

povoamento de naturais de proteção, como dita o seu enquadramento fitogeográfico – os sobreirais e 

azinhais. Considera-se este tipo de ocupação, uma condicionante, pelo facto da azinheira, muito 

presente na área em estudo (Quercus rotundifolia) ser uma espécie florestal específica das condições 
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edafoclimáticas da região (considerada autóctone), sujeita a premissas de preservação e conservação 

da espécie. 

 

A especificidade biológica do Quercus rotundifolia no nosso país, aliada à sua importância social e 

económica como recurso natural e renovável, determinam a existência no plano legislativo nacional de 

diplomas legais que visam a sua preservação, gestão e manutenção, nomeadamente enquanto recurso 

natural de elevada valorização económica e sustentabilidade fito-ecológica. 

 

De acordo com a lei geral de áreas de proteção aos montados de azinho, a conversão, exploração e 

abate de azinheiras estão sujeitas aos condicionamentos legais previstos na lei, que determinam 

medidas de proteção aos respetivas povoamentos de sobreiro e azinheira a, cujas disposições 

prevalecem sobre os regulamentos ou normas constantes nos instrumentos de gestão territorial. 

 

8.2.3. TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO SEM IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 
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PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Área fracamente povoada; 

Proximidade à rede de acessibilidades externas 

concelhias e da região; 

Localização e morfologia favorável à drenagem 

natural; 

Inexistência de registos de áreas suscetíveis a 

inundações; 

Ambiente pouco perturbado do ponto de vista 

acústico; 

Existência de valores naturais relevantes no 

perímetro do plano, nomeadamente povoamentos 

e elementos isolados de azinheiras 

Vulnerabilidade à contaminação das águas 

subterrâneas alta a muito alta; 

Localização numa região afetada por atividade 

sísmica; 

Vulnerabilidade sísmica média dos solos; 

Existência de risco de incêndio florestal de baixa 

a médio; 

Ocorrência de um sítio arqueológico e várias 

ocorrências arqueológico e várias ocorrências 

na área do plano. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Criação de espaços verdes públicos; 

Melhoria das acessibilidades locais, de forma a 

contribuir para a facilitar o acesso a veículos em 

missão de emergência; 

Integração de alguns valores relevantes na 

estrutura ecológica municipal. 

Ocorrências sísmicas; 

Ocorrência de incêndios florestais ou urbanos; 

Aumento dos níveis médios acústicos na 

envolvente imediata; 

Ocorrência de achados arqueológicos no Plano; 

Eventual necessidade de abate de azinheiras. 
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8.2.4. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DE IMPACTES 

A avaliação da Qualidade Ambiental e Riscos efetuada no ponto anterior vem fazer sobressair os 

principais pontos críticos do território em análise, pretendendo-se aqui efetuar uma avaliação da 

resposta dada pelo Plano para minimizar os pontos mais negativos ou potenciar fortalezas do Parque 

Empresarial de S. Brás de Alportel. 

 

A avaliação dos Riscos e Qualidade Ambiental efetuada no ponto anterior vem fazer sobressair os 

principais pontos críticos do território em análise, pretendendo-se aqui efetuar uma avaliação da 

resposta dada pelo Plano para minimizar os pontos mais negativos ou potenciar os pontos fortes no 

PESBA. 

 

Em termos de riscos, considera-se que os eventos de precipitação extrema são fenómenos naturais, 

que podem originar cheias e inundações, com consequências negativas para a população, no entanto, 

para a zona de implementação do Plano, não se identificam condições favoráveis à ocorrência deste 

risco. De acordo com o PGBH-RH8 não existem registo de ocorrências, situando-se o Parque 

Empresarial numa zona que não é ameaçada por cheias e/ou inundações. Adicionalmente, o PP do 

PESBA propõe a construção de uma bacia de retenção, bem como redes e condições de drenagem 

pluvial do território adequadas, bem como a construção de uma bacia de retenção, o que vai contribuir 

positivamente para garantir a segurança de pessoas, bens, serviços e de todas as atividades que 

venham a ser implementadas com a prossecução do Plano, mas também para a prevenção de 

eventuais cheias urbanas. 

 

Atendendo, à suscetibilidade de contaminação das massas de água subterrâneas à poluição e às 

características litológicas dos aquíferos, a proposta do Plano prevê a adequado tratamento e ligação 

dos efluentes à rede se saneamento que, em nada irá acrescentar e/ou potenciar este risco ambiental. 

Prevê-se que o Plano venha a originar um 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. 

 

Considera-se como risco, embora de génese natural, a sensibilidade sísmica a que o território está 

sujeito, referindo-se que Plano em nada afetará ou agravará este risco nem a probabilidade da sua 

ocorrência. O Plano propõe, no entanto, a adoção de soluções construtivas e materiais adequados 

considerados resistentes e/ou mitigadores do risco sísmico. 

 

Em termos ecológicos refere-se a integração da linha de água identificada com o regime jurídico da 

Reserva Ecológica Nacional (RJREN), propondo o plano a sua integração numa mancha de espaços 

verdes, não se propondo intervenções que contrarie o regime legal desta condicionante. Face ao 

Regime Jurídico da REN, as linhas de água integram o n.º 3 do artigo 4.º – áreas relevantes para a 
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sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre, inserindo-se na tipologia – cursos de água e respetivos 

leitos e margens. Esta tipologia corresponde ao terreno coberto pelas águas (…) e a uma faixa de 

terreno contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das águas, com largura legalmente 

estabelecida. A margem tem a largura de 10 m, em consonância com o artigo 11.º da Lei n.º 54/2005, 

de 15 de Novembro, republicada pela Lei 31/2016 de 23 de Agosto. 

 

Na proposta de Plano considera-se, que não é colocada em causa a continuidade do ciclo da água, 

pelo contrário, através da sua manutenção e limpeza podem ser promovidas a sua regularização e 

funcionalidade hidrográfica 

 

Uma vez que na zona PPPESBA se encontra identificado 1 sítio arqueológico e varias ocorrências, 

verificando-se também sítios arqueológicos na sua envolvente, considera-se que o acompanhamento 

arqueológico na fase de construção do plano será importante, uma vez que envolverá movimentos de 

solo e do subsolo, devendo ser consideradas as medidas de salvaguardada definidas na Lei de Bases 

da Politica e do Regime de Proteção e Valorização do Património Cultural (Lei n.º 107/2001, de 8 de 

setembro). 

Durante o desenvolvimento do PPPESBA foi elaborado um Relatório sobre o Descritor Património 

Arqueológico do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São Brás de Alportel (Pereira, Angelina, 

junho 2014). No mesmo são identificadas três zonas quanto ao valor cultural das ocorrências: Zona A 

– valor baixo a nulo; Zona B – valor médio e Zona C – valor Baixo. 

No mesmo Relatório sobre o Descritor Património Arqueológico do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de São Brás de Alportel são definidas medidas de minimização para a fase de construção 

que foram tidas em particular atenção na elaboração da proposta de PPPESBA 

Podem surgir elementos arqueológicos no decorrer das obras de construção e infraestruturação, pelo 

que constitui este um risco do Plano, no entanto, minimizável através do devido acompanhamento dos 

projetos por parte das entidades responsáveis pela matéria. 

 

Relativamente à qualidade ambiental e no que refere a disponibilidade de áreas verdes para a 

população, o PP PESBA desenvolve-se num território que se encontra pouco povoado, onde existem 

algumas habitações dispersas e isoladas. O Plano vem propor a urbanização desta parcela de território, 

onde se pretende criar, para além das áreas industriais e empresariais, a criação de espaços verdes, 

com vista à existência de zonas de recreio, lazer e estadia. 

 

O PP propõe para as áreas verdes equipadas a função dupla de recreio e de lazer, de forma a interagir 

como elemento polarizador da multiplicidade de usos presentes no tecido edificado e a sua integração 

na estrutura ecológica municipal, assegurando assim a continuidade dos corredores ecológicos. 

Relativamente à formalização do desenho dos espaços exteriores o PP considera fundamental 

proporcionar zonas de recreio, lazer e estadia, desenvolvendo espaços de enquadramento distintos. O 

desenho de espaços exteriores procura essencialmente desenvolver áreas aprazíveis de recreio e lazer 

capazes de assegurar o estabelecimento de um contínuo natural que atravessa a malha edificada 
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proposta, recorrendo para isso a áreas permeáveis com grandes maciços de vegetação assim como a 

vastos corredores arbóreos. 

 

Considera-se que os corredores arbóreos propostos constituem uma dupla oportunidade do Plano, por 

um lado, pelo enquadramento paisagístico do parque, mas por outro, podem servir de zona tampão em 

termos acústicos para minimização dos acréscimos que serão de esperar em termos de ruído ambiente. 

 

Em termos acústicos, prevê o Plano introduzir um acréscimo de população, de veículos e de atividades 

neste território. 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). A este nível, prevê-se um aumento significativo dos níveis sonoros 

principalmente na EM517, localizada a Oeste do Parque Empresarial, e na EM 514, localizada 

a Sul. Estas duas vias têm um grau hierárquico secundário, fazendo a ligação do tráfego que 

circula nas vias principais (EN2 e EN270). Na proximidade destas duas vias principais, espera-

se também um acréscimo dos níveis sonoros, no entanto, de menor significância relativamente 

à EM 517 e EM 514, uma vez que são vias que já apresentam níveis de tráfego consideráveis; 

• O funcionamento de equipamentos (bombas, compressores, unidades de frio, condensadores 

AVAC, exaustores, entre outros), 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. A significância 

deste efeito negativo dependerá principalmente da tipologia das atividades industriais que 

vierem a ser implementadas e da distância aos recetores sensíveis. Atualmente, apenas se 

encontra prevista a criação de uma unidade do setor alimentar, na zona Norte do Parque 

Empresarial. A implementação desta unidade induzirá efeitos negativos no ambiente sonoro, 

com interferência direta na comodidade da população residente nas imediações. 

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

empresarial. 

 

O cenário previsível para este fator ambiental, tem em conta a envolvente à área do PP PESBA, na 

qual se observa a presença de potenciais recetores, nomeadamente áreas habitacionais, nas zonas a 

poente e a sul (ver Figura seguinte).  
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Figura 39. Localização dos principais recetores junto à área do PP PESBA 

 

Para além dos aspetos referidos anteriormente, deverá ser considerado, que uma organização e 

disposição espacial das várias infraestruturas a implementar na área de intervenção, integrada com a 

implementação de um Plano de Redução de Ruído e/ou monitorização à escala do Plano, provocará a 

redução dos níveis sonoros junto dos recetores sensíveis, com a consequente minimização dos efeitos 

negativos, induzindo desta feita efeitos positivos no ambiente sonoro. 

 

Por outro lado, a criação do Parque Empresarial poderá potenciar a fixação de algumas 

atividades/empresas até então dispersas nas zonas urbanas. Caso ocorra, esta situação levará à 

Principais recetores sensíveis 

na envolvente 
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redução dos níveis sonoros nesses locais, induzindo desta forma um efeito positivo no ambiente 

sonoro. 

A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, na envolvente de 

zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos ao 

cumprimento dos valores limite de exposição (fixados no artigo 11.º) e do critério de incomodidade 

(especificado na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º, o plano exige o cumprimento destes requisitos legais 

solicitando para tal projetos acústicos que comprovem o cumprimento deste requisitos. 

 

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. 

 

Como medidas de minimização, o Plano prevê em regulamento a necessidade dos projetos de 

arquitetura que venham a ser elaborados, acautelem a exposição das fachadas face às fontes de ruído, 

bem como a incorporação de requisitos de isolamento acústico. Estima-se que as cortinas arbóreas 

propostas venham a contribuir para a redução dos níveis acústicos nos recetores sensíveis existentes 

na envolvente. O reperfilamento da EM 517 acompanhado da colocação de um pavimento 

acusticamente menos ruidoso contribuirá para minimizar as emissões sonoras, bem com a aposta nos 

meios de transporte suaves (percursos pedestres e cicláveis). 

 

Relativamente aos valores naturais e paisagísticos, o plano prevê a sua integração no tecido 

urbano, realçando os seus aspetos paisagísticos, que definem a imagem e identidade do território, 

estando previsto no desenho do Plano a preservação dos elementos marcantes do território bem como 

algumas das suas formas físicas mais relevantes, sendo de realçar os muros de pedras e os espaços 

arbóreos mais significativos. 

 

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

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

ambiental dos espaços públicos no parque empresarial, através da criação de áreas de estadia, recreio 

e lazer: 

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. 

 

Os espaços verdes têm como função integrar as áreas afetas à envolvente do Plano, constituindo uma 

transição entre o ambiente urbano e o natural. A sua função está associada ao enquadramento vegetal 
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de valorização ambiental e paisagística. Estes espaços deverão constituir áreas verdes com tipologia 

de mata ou jardim e têm uma função de tampão verde relativamente a vistas e ruído. 

 

Esta área tem uma forte ligação com a linha de água existente pelo que se pretende a sua requalificação 

e a criação de uma bacia de retenção/espelho de água que permitirá a manutenção das áreas verdes 

públicas do Plano. 

 

 

Os espaços verdes são constituídos por manchas densas de vegetação autóctone, adaptadas às 

condições edafo-climáticas da zona, compostas por estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo, com vista a 

diversificar a paisagem e consequentemente aumentar o seu valor ecológico, florístico e paisagístico. 

 

A salvaguarda de pressupostos ambientais na paisagem urbana é pois essencial, ganhando uma 

dimensão ainda maior no caso das áreas industriais pelo impacto que as suas infraestruturas provocam 

e a imagem negativa a que estão geralmente associadas. A verdadeira sustentabilidade das paisagens 

atuais, quer rural quer urbana, assenta numa estreita relação entre a sua componente ecológica e as 

funções que suporta. 

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

da envolvente.  

 

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. Em Março de 

2012 foi publicada a DIUP na 2ª série do Diário da Republica, nº 60 de 23/03/2012, através do Despacho 

nº4254/2012. 

 

De acordo com a DIUP, foi determinada a necessidade de levantamento das azinheiras existentes na 

área de intervenção do Parque Empresarial. Todas as árvores foram levantadas individualmente, à 

exceção duma mancha de matagal mediterrânico muito denso com cerca de 1,2 ha onde ocorrem 

exemplares de azinheira de porte arbustivo em fase de rebentamento – a origem desta forma vegetativa 

tem a ver com a destruição da parte aérea (fogo ou corte) ao qual a árvore reage com uma série de 

rebentos geralmente de pequeno diâmetro (menos de 10cm) mas que, nalguns casos podem alcançar 

um diâmetro significativo, tratando-se de quaisquer formas de plantas limitadas em termos de 

crescimento e longevidade. Neste caso a mancha foi levantada e caracterizada de acordo com o 

modelo de ocupação do solo utilizado no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI) de São Brás de Alportel, tendo sido atribuída uma percentagem de 60% no grau de cobertura 

do estrato rasteiro, com ocupação de solo MH (mato com azinheira). 

 



Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São Brás de Alportel 

Relatório Ambiental 

município de são brás de Alportel  91 

Segundo o levantamento efetuado, apenas foram identificadas azinheiras, não existindo no terreno 

nenhum sobreiro, podendo este facto ser justificável pela presença de calcário ativo no solo que não é 

tolerado pelo sobreiro. 

 

Figura 40. Presença de Azinheiras na área de intervenção. Planta da Situação Existente com a localização das 

azinheiras. 

 

Figura 41. Levantamento da Azinheiras efetuado no Âmbito do PPPESBA. 
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A proposta de plano agora apresentada procura respeitar e preservar essa realidade, fazendo coincidir, 

os povoamentos que se encontram dentro da área do Plano, com as áreas verdes propostas, de 

grandes dimensões e simultaneamente propondo a alteração dos limites do Plano de Pormenor, de 

forma a não considerar a referida área a Sul, onde se verifica uma grande concentração de azinheiras, 

preservando os valores ambientais presentes.   

O regulamento do plano prevê à replantação (substituição) das azinheiras que eventualmente venham 

a ser abatidas. 

 

 

Quadro 33. Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades 

 

Para o FCD Qualidade Ambiental e Riscos predominam as oportunidades decorrentes da efetivação 

do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de S. Brás de Alportel, na sua maioria elevadas, embora 

com alguns riscos associados. 

 

OBJETIVOS AMBIENTAIS RELEVANTES RISCOS 
QUALIDADE 
AMBIENTAL 

VALORES NATURAIS 
E PAISAGÍSTICOS 

Assegurar a proteção de pessoas e 

bens contra eventuais riscos naturais; 

   

Promover a compatibilização de usos e 

funções no espaço em concordância 

com os sistemas ecológicos e áreas 

sensíveis existentes; 
   

Melhorar a qualidade ambiente, através 

da promoção de soluções urbanas de 

qualidade    

 

LEGENDA: 
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8.2.5. RECOMENDAÇÕES 

Decorrente da análise e avaliação ambiental estratégica das opções do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de São Brás de Alportel, apresentam-se neste ponto as recomendações, orientações e 

diretrizes para seguimento no âmbito do FCD Riscos e Qualidade Ambiental. 

Este conjunto de indicações pretendem constituir uma oportunidade para a eventual minimização dos 

riscos da proposta do Plano considerados mais relevantes pelo processo de Avaliação Ambiental. 

 

Quadro 34. Recomendações para o Planeamento e Gestão do FCD 2 

FCD2 QUALIDADE AMBIENTAL E RISCOS 

RECOMENDAÇÕES 

 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; 

 As atividades a instalar devem possuir sistemas de tratamento de efluentes adequados para descarga 

na rede de saneamento não devendo ser permitida a descarga nas linhas de água  

 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; 
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FCD2 QUALIDADE AMBIENTAL E RISCOS 

 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; 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO 

Águas superficiais resultantes de escorrências do sistema de drenagem 

Qualidade das águas superficiais resultantes de escorrências do sistema de drenagem 

Número de ocorrências identificadas durante a execução do plano. 

Níveis de exposição ao ruído ambiente 

Número de queixas do ruído gerado pelas atividades instaladas no plano 
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8.3. FCD 3 - ENERGIA E SUSTENTABILIDADE 

8.3.1. INTRODUÇÃO 

Pretende-se neste ponto fazer a análise e avaliação das intervenções urbanas, considerando- se o 

nível de integração das variáveis eco-eficientes de maior relevância, destacando-se a energia, os 

resíduos e a água. Esta abordagem exige a ponderação e articulação dos pressupostos do plano com 

todas as questões que desenvolvam práticas de sustentabilidade relevantes para o Concelho de São 

Brás de Alportel. 

 

 

8.3.2. SITUAÇÃO ATUAL 

ENERGIA 

Este critério pretende analisar a situação atual dos consumos energéticos no concelho, fazendo sempre 

que possível a comparação com o verificado a nível regional e nacional. A avaliação a efetuar vai 

mostrar os consumos por habitante, por setor de atividade e por tipo de consumo, de forma a poder 

determinar o contributo de um parque empresarial de importância regional para a situação energética 

municipal. 

 

A eficiência energética traduz-se no 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. 

 

De acordo com a informação disponibilizada no quadro que se segue, é possível constatar que o 

número de consumidores de energia para o concelho de São Brás de Alportel tem aumentado na sua 

globalidade. Em relação ao indicador consumidores de eletricidade por sector de atividade, 

verifica-se um decréscimo de consumidores para os sectores da indústria e agricultura, (período 2004-

2014), contrastando com o aumento do consumo para o sector doméstico. 

 

Através da comparação dos dados para São Brás de Alportel com a região onde se insere, Algarve, é 

possível observar que os valores apresentados diferem em número mas seguem a mesma tendência, 

verificando-se uma diminuição do número de consumidores para os sectores da indústria e agricultura. 

Para melhor entendimento são apresentados nos Quadros seguintes a análise efetuada Número de 

Consumidores versus Sector de Atividade, para o Concelho de São Brás de Alportel e para o Algarve. 
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Quadro 35. Consumidores de eletricidade por sector de atividade para o ano de 2014 

2014 

Consumidores de eletricidade por sector de atividade 

Total Doméstico Não-doméstico Indústria Agricultura 

Algarve 
Nº 413297 337898 67777 2037 5585 

% 100 81,8 16,4 0,5 1,4 

São Brás de Alportel 
Nº 7233 6072 1005 40 116 

% 100 83,9 13,9 0,6 1,6 

Fonte: INE 

 

Quadro 36. Consumidores de eletricidade por sector de atividade para o ano de 2004 

2004 

Consumidores de eletricidade por sector de atividade 

Total Doméstico Não-doméstico Indústria Agricultura 

Algarve 
Nº 367823 302036 46684 7350 11752 

% 100 82,1 12,7 2,0 3,2 

São Brás de Alportel 
Nº 6673 5480 759 154 280 

% 100 82,1 11,4 2,3 4,2 

Fonte: INE 

 

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. O setor de maior crescimento no 

concelho foi o consumo não-doméstico, que registou um aumento de 32,4%. Apresentam-se de seguida 

os gráficos dos consumidores por setores de atividade. 

 

 

Figura 42. Consumidores de eletricidade por sector de atividade para o ano de 2004 em percentagem (%) 
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Figura 43. Consumidores de eletricidade por sector de atividade para o ano de 2014 em percentagem (%) 

 

De acordo com esta análise, conclui-se que o número de consumidores para o setor doméstico 

apresenta uma tendência de crescimento, tanto no concelho em estudo como na região do Algarve. 

Para o setor industrial verifica-se uma redução do número de consumidores, cerca de 74% no concelho 

de S. Brás de Alportel para período intercensitário. 

 

Relativamente ao consumo de energia por sectores de atividade, os dados analisados para o 

concelho de São Brás de Alportel demonstram um aumento de consumo no período compreendido 

entre 2004-2014, nomeadamente os sectores de atividade Transportes, Construção e Outros. Nos 

restantes setores, verifica-se um decréscimo no consumo, tal como se pode constatar nos Quadros e 

Figuras que seguidamente se apresentam. 

 

Quanto à comparação do concelho de São Brás de Alportel com o concelho sede de distrito, Faro, 

constata-se que os consumos registados em São Brás são na generalidade mais baixos do que em 

Faro, o que se justifica pela maior concentração de população, atividades económicas e infraestruturas. 

O setor de atividade das indústrias extrativas apresenta o valor mais elevado comparativamente ao 

verificado no concelho de Faro. 
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Quadro 37. Consumo de energia por sector de atividade para o ano de 2014 

2014 

Consumo de energia por sectores de atividade 

Total 
Agricultura e 

Pescas 
Indústrias 
extrativas 

Indústrias 
transformadoras 

Construção 
Eletricidade, 
gás e água 

Comércio por 
grosso e 
retalho 

Restauração 
e alojamento 

Transportes 
Bancos e 
Seguros 

Outros 

Faro 
kWh 250418648 7196276 99140 6885017 1037020 190314 33722652 11061101 1212073 1804784 187210271 

% 100 2,87 0,04 2,75 0,41 0,08 13,47 4,42 0,48 0,72 74,76 

São Brás de 
Alportel 

kWh 29721500 335103 137934 1073627 149601 91914 3059670 593499 14128 65536 24200488 

% 100 1,13 0,46 3,61 0,50 0,31 10,29 2,00 0,05 0,22 81,42 

Fonte: DGEG. 

 

 

Quadro 38. Consumo de energia por sector de atividade para o ano de 2004 

2004 

Consumo de energia por sectores de atividade 

Total 
Agricultura e 

Pescas 
Indústrias 
extrativas 

Indústrias 
transformadoras 

Construção 
Eletricidade, 
gás e água 

Comércio por 
grosso e 
retalho 

Restauração 
e alojamento 

Transportes 
Bancos e 
Seguros 

Outros 

Faro 
kWh 261517023 12283003 150816 9249625 3020759 2276337 47753455 19564802 481404 12606949 154129873 

% 100 4,70 0,06 3,54 1,16 0,87 18,26 7,48 0,18 4,82 61,55 

São Brás de 
Alportel 

kWh 27079062 834436 409644 1322432 235875 41902 3114640 1743545 3947 307815 19064826 

% 100 3,08 1,51 4,88 0,87 0,15 11,50 6,44 0,01 1,14 70,40 

Fonte: DGEG. 
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De forma a analisar a evolução dos consumos por setor de atividade para o concelho de São Brás de 

Alportel nos dois anos em análise (2014 e 2004), apresenta-se a Figura seguinte. 

 

Figura 44. Consumo de energia por sector de atividade para os anos de 2004 e 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. 

 

No que diz respeito ao consumo de energia por tipo de consumo, constata-se que para o 

concelho de São Brás de Alportel regista-se um acréscimo do ano de 2004 para o ano de 2014, sendo 

que apenas nos consumos ligados à Industria e a Agricultura houve um ligeiro decréscimo. 

 

Quadro 39. Consumo de energia por tipo de consumo para o ano de 2004-2014 

S. Brás de Alportel 

Consumo de energia por habitante e tipo de consumo 

Total Doméstico 
Não 

doméstico 
Indústria Agricultura 

Iluminação 
das vias 
públicas 

Edifícios 
do estado 

2004 
kWh 27079962 15397786 6064630 2009853 834436 1310745 1462512 

% 100,00 56,86 22,40 7,42 3,28 4,84 5,40 

2014 
kWh 29721500 16283934 7454975 1319481 330764 1937951 2394395 

% 100,00 54,79 25,8 4,44 1,11 6,52 8,06 

Fonte: DGEG.. 
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Figura 45. Consumo de energia por habitante e tipo de consumo em percentagem para os anos 2004 e 2014 

(%) 

 

A energia solar é um recurso que pode ser utilizados diretamente como fonte de energia térmica, tendo-

se assistido a um progressivo aumento do seu contributo na conversão em energia elétrica. O recurso 

à energia solar contribui para o aproveitamento da radiação solar, mas o seu potencial depende de 

fatores como as condições climáticas e atmosféricas de cada região. 

 

A nível nacional verificam-se condições favoráveis ao aproveitamento solar, sendo que as regiões 

centro e sul do País apresentam os níveis mais elevados de irradiação solar, principalmente durante a 

época de verão. 
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Figura 46. Irradiação solar na Península Ibérica  

Fonte: INETI 

 

Relativamente, à média anual do valor diário de irradiação solar global, 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 tal como é possível 

denotar na imagem abaixo, distinguindo-se o concelho de São Brás de Alportel entre os valores mais 

altos da região. 
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Figura 47. Média anual de Irradiação solar global na orientação que maximiza a energia recolhida (latitude + 

5º,sul), na região do Algarve 

Fonte: INETI,2006 

 

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. 

 

RESÍDUOS 

A produção de resíduos tem vindo a registar um aumento exponencial devido ao acréscimo do 

consumo, constituindo um problema, principalmente nos meios urbanos, onde existe maior 

concentração de população, consequentemente, maior produção de resíduos, e, que tem suscitado a 

necessidade de identificação de medidas interventivas que reduzam e/ou minimizem o seu envio para 

aterro. 

 

A recolha seletiva de resíduos sólidos tem vindo a ganhar terreno face à recolha indiferenciada, o que 

se deve a várias iniciativas que permitem ao cidadão depositar os seus resíduos em local apropriado, 

mas também pela expansão das unidades valorização de resíduos, onde se privilegia a reciclagem e o 

reaproveitamento dos resíduos. 

 

No concelho de São Brás de Alportel, os resíduos sólidos urbanos recolhidos são encaminhados para 

a Central de Valorização Orgânica pertencente à ALGAR. No que diz respeito aos resíduos recolhidos 

seletivamente são descarregados na estação de tratamento Faro/Loulé/Olhão, onde são triados e 

consequentemente são encaminhados para reciclagem. 
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Relativamente aos resíduos urbanos recolhidos por habitante, os resíduos urbanos têm vindo 

a aumentar na zona do Algarve, (período compreendido entre 2002 e 2014), verificando-se a recolha 

de 764kg de resíduos por habitante, valor que em 2002 correspondia a 715kg/habitante. No que diz 

respeito ao concelho de São Brás de Alportel, a produção de resíduos sofreu um aumento considerável 

de 2002-2011, estabilizando o seu valor de 2011-2014. 

 

O Quadro e Gráfico seguintes demonstram as variações na produção de resíduos na região do Algarve 

bem como nos concelhos de Faro e de São Brás de Alportel. Comparativamente, S. Brás de Alportel 

apresenta um menor peso de resíduos recolhidos por habitante, comparativamente a Faro, onde se 

localiza a sede de distrito. 

 

Quadro 40. Resíduos urbanos recolhidos por habitante 

 Resíduos urbanos recolhidos por habitante (kg/hab) 

 2014 2011 2007 2002 

Algarve 764 839 755 715 

Faro 636 615 624 597 

São Brás de Alportel 559 560 439 462 

Fonte: INE 

 

 

Figura 48. Quantidade de resíduos urbanos recolhidos por habitante (kg/hab) 

 

 

No que diz respeito aos resíduos urbanos recolhidos seletivamente, é possível constatar que 

a quantidade de resíduos recolhidos por habitante aumentou entre 2002 e 2014, verificando-se um 

aumento considerável no ano de 2011 quando em comparação com o ano de 2002. Tal facto deve-se 

à mudança de políticas de valorização e reaproveitamento dos resíduos, mas também, ao incentivo da 

deposição seletiva por parte dos residentes. A tendência anterior de aumento é mantida para o ano de 

2014, exceto na região do Algarve. 

 

2014 2011 2007 2002

764

839

755
715

636 615 624
597

559 560

439 462

Algarve Faro São Brás de Alportel
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Atualmente, assiste-se a uma melhoria dos serviços prestados ao nível dos concelhos e cidades, bem 

como uma maior consciência para a necessidade de mudança por parte da população. 

 

Quadro 41. Resíduos urbanos recolhidos seletivamente por habitante. Fonte: INE. 

 

 Resíduos urbanos recolhidos seletivamente por habitante (kg/hab) 

 2014 2011 2007 2002 

Algarve 178 216 62 25 

Faro 145 125 41 21 

São Brás de Alportel 134 111 34 17 

Fonte: INE 

 

No concelho em análise, S. Brás de Alportel, verifica-se um aumento de cerca de 7 vezes mais na 

recolha seletiva por habitante no período analisado, e, um aumento de cerca de 6 vezes mais no 

concelho de Faro e região do Algarve. 

 

Figura 49. Quantidade de resíduos urbanos recolhidos seletivamente por habitante (kg/hab) 

 

Nos dados apresentados no quadro 42, para os resíduos urbanos recolhidos seletivamente 

por tipo de resíduo, pretendeu diferenciar os tipos de resíduos recolhidos de forma seletiva, 

verificando- se em 2014, ao nível regional, o predomínio dos resíduos biodegradáveis (33% do total), 

valor que no concelho de Faro é de 39% e, no concelho de S. Brás de Alportel é de 44%. 

Na região, o vidro e o papel e cartão, em conjunto, representam cerca de 53% do total dos resíduos 

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

representam cerca de 42% 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. 
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Quadro 42. Resíduos urbanos recolhidos seletivamente por tipo de resíduo (2014). 

 RESÍDUOS URBANOS RECOLHIDOS SELETIVAMENTE POR TIPO DE RESÍDUO 

 Total Vidro 
Papel e 
Cartão 

Embalagens Pilhas Biodegradáveis 

Algarve 
t 42462,558 12095,679 10406,432 6066,978 3,277 13 890,192 

% 100,00 28,49 24,51 14,29 0,01 32,71 

Faro 
t 5601,026 1030,653 1562,697 836,388 0,315 2 170,973 

% 100,00 18,40 27,90 14,93 0,01 38,76 

São Brás de 
Alportel 

t 841,353 185,918 168,276 115,131 0,044 371,984 

% 100,00 22,10 20,00 13,68 0,01 44,21 

Fonte: INE 

 

Para os resíduos urbanos recolhidos por tipo de recolha e de destino, no que diz respeito 

ao tipo de recolha feita para a área de intervenção da zona em estudo, constata-se que no concelho 

de São Brás de Alportel entre 2002 e 2011, de acordo com o quadro que se segue, registou-se um 

aumento muito significativo, cerca de 69%, da quantidade de resíduos recolhidos seletivamente para 

reciclagem, respetivamente, um aumento de 171 toneladas em 2002 para 551 em 2011. 

É possível constatar que o início da recolha seletiva com destino a valorização orgânica deu-se em 

2007, apresentando um aumento pouco significativo em S. Brás quando comparado com 2011, mas 

bastante significativo segundo a região algarvia. Em termos de destino para valorização energética não 

se dispõe de dados. 

 

Na recolha de resíduos indiferenciada constata-se que 98,4% dos resíduos recolhidos têm como 

destino a sua deposição em aterro, segundo os dados do quadro seguinte. 
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Quadro 43. Resíduos urbanos recolhidos por tipo de recolha e tipo de destino 

Ano 
Localização 
geográfica 

Resíduos urbanos recolhidos por Tipo de recolha e Tipo de destino 

Tipo de recolha 

Recolha indiferenciada Recolha seletiva 

Tipo de destino (resíduos) 

Aterro 
Valorização 
energética 

Valorização 
orgânica 

Valorização 
Multimaterial 

Aterro 
Valorização 
energética 

Valorização 
organica 

Valorização 
Multimaterial 

t t t t t t t t 

2014 

Algarve 258369 0 0 346 3558 0 13890 61314 

Faro 30175 0 0 0 0 0 2171 6750 

S. B. de Alportel 4407 0 0 72 0 0 372 1040 

2011 

Algarve 281017 0 0 0 51158 0 13092 33056 

Faro 31673 0 0 0 3090 0 647 4349 

S. B. de Alportel 4770 0 0 0 574 0 58 551 

2007 

Algarve 293647 0 0 0 --- --- 3497 22841 

Faro 34222 0 0 0 --- --- 59 2355 

S. B. de Alportel 4881 0 0 0 --- --- 37 370 

2002 

Algarve 272663 0 0 --- --- --- 0 9708 

Faro 33090 0 0 --- --- --- 0 1192 

S. B. de Alportel 4565 0 0 --- --- --- 0 171 

Fonte: INE 
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ÁGUA 

A água é um bem essencial que deverá apresentar a menor taxa de desperdício possível, sendo 

necessário adotar, ao nível global, medidas de minimização para o acrescido do consumo e 

desperdício. No concelho de São Brás de Alportel, o fornecimento de água é executado pela empresa 

Águas do Algarve, que atualmente abastece cerca de 400 000 habitantes da região do Algarve. 

 

Localizando-se a zona de intervenção do PPPESBA sobre duas massas de água subterrâneas, 

respetivamente: São Brás de Alportel e Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do 

Sotavento, e, de acordo com a avaliação efetuada no âmbito do PGBH-RH8, para a massa de água 

subterrânea de São Brás de Alportel, ao nível dos consumos públicos cerca de 0,019 

hm
3
/ano destinam-se ao abastecimento de populações do concelho de S. Brás de Alportel. 

 

Segundo o PGBH-RH8, no concelho de São Brás de Alportel, existem 175 captações privadas de água 

subterrâneas da massa de água de São Brás de Alportel, que corresponde ao volume captado de 

330686, 96 m
3
/ano (cerca de 83% do volume captado desta massa de água). 

 

Ainda, de acordo com o PGBH-RH8, na massa de água subterrânea da Orla Meridional Indiferenciado 

das Bacias das Ribeiras do Sotavento, existem 3 captações no Concelho de São Brás de Alportel, que 

corresponde ao volume captado de 6595,55 m
3
/ano (6% do volume captado nesta massa de água) em 

2010. 

 

O abastecimento de água em alta no concelho está integrado no sistema multimunicipal de 

abastecimento de água e de saneamento do Algarve, sendo de responsabilidade municipal. A Figura 

seguinte mostra quais são as infra estruturas de abastecimento de água da região, onde se poderá ver 

que na zona de São Brás de Alportel o ponto de entrega no sistema municipal é em Farrobo (São Brás 

de Alportel). 
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Figura 50. Esquematização das estruturas de abastecimento de água para consumo. 

Fonte: Águas do Algarve, S. A. 

 

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. 

 

No que respeita ao consumo de água da rede pública, verifica-se um aumento quer no concelho 

de São Brás de Alportel, quer no concelho de Faro e também na região do Algarve no período 2001-

2009. 

 

Quadro 44. Consumo de água da rede pública (m
3

) 

 Consumo de água da rede pública (m3) 

 2009 2005 2001 

Algarve 51496 48691 41107 

Faro 4757 5334 4995 

São Brás de 

Alportel 

957 614 751 

Fonte: INE 

 

Relativamente ao consumo de água por habitante verifica-se no concelho de São Brás de Alportel 

uma redução de consumo por habitante para o intervalo de tempo 2001 e 2009, registando-se valores 
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entre os 53 m
3
/hab em 2009 e os 79 m

3
/hab em 2003. Por outro lado, a região algarvia regista um 

aumento nos consumos de água por habitante, verificando-se valores que variam entre os 106 m
3
/hab 

em 2001 e 140 m
3
/hab em 2009. 

 

Quadro 45. Consumo de água por habitante 

 Consumo de água da por habitante 

 2009 2005 2001 

Algarve 140 114 118 

São Brás de 

Alportel 

53 56 54 

Fonte: INE 

 

 

 

 

Figura 51. Consumo de água por habitante (m3/hab) 

Fonte: INE 
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8.3.3. TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO SEM IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 
F

C
D

 -
 E

N
E

R
G

IA
 E

 S
U

S
T

E
N

T
A

B
IL

ID
A

D
E

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Elevado potencial de aproveitamento de energia 

solar para aquecimento e para produção de 

eletricidade; 

Forte tendência para o aumento da deposição e 

recolha seletiva de resíduos. 

Infraestruturas de abastecimento de água 

provavelmente insuficientes para suportar 

um parque empresarial; 

Aumento do consumo de água. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Recurso a técnicas construtivas e a materiais que 

minimizem os custos energéticos; 

Incentivar a instalação nos edifícios de 

equipamentos de aproveitamento solar para 

aquecimento e produção de energia; 

Incentivar a introdução de técnicas e medidas de 

reaproveitamento dos recursos; 

Criar uma área empresarial e industrial 

sustentável do ponto de vista dos consumos de 

água e energéticos. 

Elevada dependência da rede elétrica 

pública; 

Dificuldades de obter um programa/plano 

integrado de gestão do parque empresarial. 

 

8.3.4. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DE IMPACTES 

A eficiência energética pode ser definida como a otimização do consumo de energia, uma vez que 

possibilita a redução dos seus custos e o aumento da produção, a diminuição dos desperdícios, custos 

e consumos, bem como a quantidade de matéria-prima necessária para a produção energética. Desta 

forma, quanto melhor adequado for a eficiência energética de um determinado sistema, melhor será a 

otimização da sua energia, e, consequentemente, consegue-se diminuir significativamente o 

desperdício. 

 

Relativamente ao critério energia, a proposta do 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. 

 

A proposta do PP sugere a opção por soluções arquitetónicas de edifícios que melhor de adaptam e 

adequam às condições climáticas em que se inserem, considerando as variáveis como a temperatura 

do ar, a exposição solar ou o sistema de ventos. Assim, a proposta tem em linha de conta o clima como 

uma variável preponderante, com vista à eficiência energética dos edifícios. O Plano deixa em aberto 

a possibilidade de implantação de qualquer estrutura que destine à produção de energia alternativa 

como forma de contribuir para a otimização dos consumos, no entanto, sem vinculação. 
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É expectável que um parque empresarial e industrial gere elevados consumos de recursos básicos 

como energia e água, pelo que todas as soluções que convirjam para a eficiência e eficácia do 

funcionamento desta infraestrutura concelhia beneficiarão positivamente a entidade gestora, as 

empresas e indústrias que aí se venham a implantar, bem como os utilizadores e funcionários do 

parque. 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. 

 

Ainda, de acordo com as sugestões propostas pelo Plano, a implementação do PP pode beneficiar de 

um sistema de abastecimento mais inteligente, eficiente e mais independente da rede elétrica nacional. 

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. 

 

Em relação ao critério resíduos, e, atendendo a que uma unidade empresarial e logística traduz-se 

num aumento exponencial da produção de resíduos, 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. Assim sendo, os objetivos específicos do Plano 

passam pela separação e posterior reutilização dos resíduos, contribuindo para a adequada 

implementação e eficaz gestão de resíduos. O Artigo 34º do Regulamento do Plano apresenta as 

infraestruturas que deverão ser construídas e adotadas de forma a permitirem a devida acomodação 

diferenciada de resíduos. 

 

As medidas adotadas na proposta do Plano, permitirão a reutilização dos resíduos gerados bem como 

a redução da quantidade de resíduos com destino para aterro. É possível verificar efeitos ambientais 

positivos, uma vez que, a recolha seletiva permitirá a diferenciação dos resíduos que possibilitam a 

reciclagem, minimizando assim os efeitos ambientais negativos da excessiva recolha de resíduos para 

aterro, e, permitindo a sua reutilização para outros fins. 

 

Adicionalmente, e dependendo das indústrias que venham a ser implementadas seria de toda a 

conveniência o estabelecimento de um plano de gestão e redução de resíduos no parque empresarial, 

de forma a garantir a eficiente remoção, encaminhamento e valorização de resíduos, não esquecendo 

a proximidade à central de valorização da Algar, localizada a Este do PPPESBA, que poderá 

eventualmente estabelecer uma parceria com a entidade responsável pela gestão do parque, de forma 

a garantir a eficiência e eficácia do tratamento dos mesmos, e para a redução da quantidade de 

resíduos depositados em aterro no concelho. 
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Relativamente ao indicador água, a proposta de Plano promove a racionalização no consumo de água, 

como consequência da implementação da unidade empresarial, (aumento do número de consumidores 

por sector de atividade). Desta forma é necessário adotar medidas que permitam um reaproveitamento 

dos recursos hídricos. Assim, as medidas minimizadoras propostas no Plano, passam pela adoção de 

mecanismos automáticos com controlo de caudal, para minimizar o desperdício, traduzindo-se em 

efeitos ambientais positivos, uma vez que existe se reduz o consumo de água. 

 

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. 

 

Quadro 46. Matriz de Avaliação de Riscos e Oportunidades 

 

Para o FCD 3 Energia e Sustentabilidade predominam as oportunidades decorrentes da efetivação do 

Plano de Pormenor do Parque Empresarial de S. Brás de Alportel, na sua maioria elevadas, embora 

tenham sido identificados alguns riscos. 

 

OBJETIVOS AMBIENTAIS RELEVANTES ENERGIA RESÍDUOS ÁGUA 

Promoção da eficiência energética em edifícios e 

espaços verdes;    

Promoção da recolha seletiva e reciclagem de resíduos 

de forma a reduzir a quantidade de resíduos em aterro 

no concelho;    
Criar um espaço moderno de atividades económicas, 

eficientes do ponto de vista de consumos e 

reaproveitamento dos recursos utilizados; 
   

LEGENDA: 
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8.3.5. RECOMENDAÇÕES 

Decorrente da análise e avaliação ambiental estratégica das opções do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de S. Brás de Alportel, apresentam-se neste ponto as orientações e diretrizes para 

seguimento no âmbito do FCD Energia e Sustentabilidade. Este conjunto de indicações pretendem 

constituir uma oportunidade para a eventual minimização dos riscos da proposta do Plano considerados 

mais relevantes pelo processo de Avaliação Ambiental. 

 

Quadro 47. Recomendações para o Planeamento e Gestão do FCD 3 

FCD 3 - ENERGIA E SUSTENTABILIDADE 

RECOMENDAÇÕES 

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

parque empresarial, como ferramenta de apoio à gestão; 

 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. 

 Vigilância periódica do funcionamento da rede de drenagem de águas pluviais. 

 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. 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO 

Edifícios que utilizam fontes de energia renovável (nº) 

Resíduos recolhidos seletivamente (%) 

Reaproveitamento de água pluvial/residual (m3) 
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9. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DE IMPACTES 

Ao longo do Capítulo 8 efetuou-se uma análise sobre as tendências previstas para o território, na 

ausência do Plano, onde se incluem, as oportunidades e os riscos decorrentes da efetivação da 

proposta do PPPESBA. Depois, desenvolveu-se uma matriz relativa às oportunidades e riscos, 

organizada pelo FCD respetivo, onde são enquadrados os objetivos ambientais relevantes para o 

Plano. 

 

Assim, no Quadro que se segue, apresenta-se a síntese da avaliação dos principais riscos e 

oportunidades previstos para o PP do PESBA, designadamente o Quadro – Avaliação Estratégica de 

Impactes. 

 

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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10. PLANO DE MONITORIZAÇÃO ESTRATÉGICA 

O sistema de indicadores de monitorização permite medir o desempenho do Plano, a diferentes níveis, 

como resultado da avaliação que efetuou no Capítulo 7 - Análise e Avaliação Ambiental, e no capítulo 

8 - Avaliação Estratégica de Impactes, para os FCD selecionados. 

 

A monitorização estratégica corresponde à fase de implementação do Plano e tem por objetivo avaliar 

o nível de cumprimento dos objetivos de proteção ambiental propostos, bem como da evolução das 

questões mais sensíveis que foram destacadas no âmbito da Avaliação Ambiental. 

. 

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

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 S
O

C
IA

L
 E

 

E
C

O
N

Ó
M

IC
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 
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INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO 

FCD 2 INDICADOR AVALIAÇÃO/ DESCRIÇÃO FONTE FREQUÊNCIA 

Q
U

A
L

ID
A

D
E

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 E
 R

IS
C

O
S

 

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) 

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 
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INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO 

FCD 2 INDICADOR AVALIAÇÃO/ DESCRIÇÃO FONTE FREQUÊNCIA 

E
N

E
R

G
IA

 E
 S

U
S

T
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

E
 

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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11. 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, 

vocacionadas para os produtos endógenos da região do Algarve, dinamizando o município e a região 

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 a relocalização de industrias existentes em espaços não 

vocacionados para o uso industrial. 

 

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. 

 

 

12. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO RELATÓRIO AMBIENTAL 

O Envolvimento Público e Institucional encontra-se definido de acordo com o artigo 88.º do Decreto-Lei 

n.º 80/2015, de 14 de Maio, bem como do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, após 

a elaboração do Relatório Ambiental, e previamente à sua aprovação, a proposta de plano, o Relatório 

Ambiental e o respetivo Resumo Não Técnico, serão objeto de Discussão Pública. 

 

Devem as entidades públicas responsáveis pela elaboração do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de S. Brás de Alportel, em acordo com o RJIGT, proceder à divulgação através da 

comunicação social da decisão de desencadeamento do processo, da conclusão da fase de 

elaboração, da abertura e duração da fase de discussão pública, das conclusões da discussão pública, 

dos mecanismos de execução utilizados, e do início e conclusões dos procedimentos de avaliação. 

 

As entidades responsáveis pela elaboração do Plano devem ponderar as propostas apresentadas e 

responder de forma fundamentada aos pedidos de esclarecimento formulados. 

 

Antes da aprovação do Plano e do respetivo Relatório Ambiental, a Câmara Municipal promove 

novamente a consulta às entidades com responsabilidades ambientais específicas, para emissão de 

parecer (de acordo com o n.º 3 do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo 

Decreto-Lei 58/2011 de 4 de Maio); 

 

Desta forma, e em consideração pelas questões estratégicas consideradas para a elaboração do Plano 

e respetiva Avaliação Ambiental Estratégica, elencam-se as entidades a consultar: 

 

ENTIDADES COM RESPONSABILIDAE AMBIENTAL ESPECÍFICA (ERAE) 

 

APA, I.P., Agência Portuguesa do Ambiente 

ARS-Algarve, Administração Regional de Saúde da Região do Algarve 

CCDR-ALGARVE, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

DGPC, Direção Geral do Património Cultural 

 

Refere-se que, em acordo com o n.º 3 e 4 do artigo 86 do RJIGT, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de Maio, uma vez concluída a elaboração do Plano, a Câmara Municipal apresenta a 

proposta de Plano, os pareceres eventualmente emitidos e o Relatório Ambiental à Comissão de 
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Coordenação e Desenvolvimento Regional (neste caso à CCDR-ALGARVE), que no prazo de 10 dias, 

remete a documentação recebida a todas as entidades representativas dos interesses a ponderar, 

convocando -as para uma conferência procedimental, a realizar no prazo de 20 dias a contar da data 

de expedição da referida documentação, aplicando -se, com as necessárias adaptações, o disposto no 

artigo 84.º 

 

São convocadas para a conferência procedimental, as entidades às quais, em virtude das suas 

responsabilidades ambientais específicas, possam interessar os efeitos ambientais resultantes da 

aplicação do plano. 

 

Concluído o período de acompanhamento a Câmara Municipal procede à abertura de um período de 

discussão pública, através de Aviso a publicar no Diário da República, tendo como objetivo recolher 

sugestões formuladas por associações, organizações ou grupos não-governamentais, ou outras 

pessoas interessadas. A consulta pública e o prazo de duração são publicitados através de meios 

eletrónicos (página da internet da Câmara Municipal), e divulgados através da comunicação social. 

Durante o período de discussão pública, o projeto de Plano e respetivo Relatório Ambiental, assim 

como os pareceres da comissão consultiva ou da CCDR, e os demais pareceres eventualmente 

emitidos, estão disponíveis ao público na Câmara Municipal, e noutros locais indicados pela autarquia 

(n.º 6, n.º 7 e n.º 8 do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, articulado com o artigo 89 

do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio). 
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ANEXO II. 

QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO DO PP DO 

PARQUE EMPRESARIAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL 
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QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

O Quadro de Referência Estratégico (QRE), para a AA do PPPESBA, identifica as macro- orientações 

de política nacional e internacional e os objetivos de longo prazo estabelecidos em matéria de ambiente 

e sustentabilidade. Foram por isso analisados os diplomas legais e estratégicos considerados mais 

relevantes para a identificação dos FCD, bem como os relacionados com a identificação, minimização 

e prevenção de impactes decorrentes das atividades que se pretendem desenvolver no território. 

 

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) 
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Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2005-2015 (ENDS) 

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2005-2015 (ENDS) surge da vontade 

internacional de integrar os princípios de desenvolvimento sustentável nas políticas e programas 

nacionais, pretendendo tornar operacional uma integração harmoniosa das dimensões ambiental, 

social e económica nas políticas públicas, representando um compromisso com as gerações vindouras. 

 

O desígnio principal da ENDS é o de “Fazer de Portugal, num horizonte 2015, um dos países mais 

competitivos da União Europeia, num quadro de qualidade ambiental e de coesão e responsabilidade 

social”. 

 

A ENDS tem como objetivos de ação: 

 Preparar Portugal para a «sociedade do conhecimento»; 

 Crescimento sustentado, competitividade à escala global e eficiência energética; 

 Melhor ambiente e valorização do património; 

 Mais equidade, igualdade de oportunidades e coesão social; 

 Melhor conectividade internacional do país e valorização equilibrada do território; 

 Um papel ativo de Portugal na construção europeia e na cooperação internacional; 

 Uma administração pública mais eficiente e modernizada; 

 

 

Para cada objetivo de ação a ENDS estabelece metas, prioridades e vetores estratégicos onde são 

identificados investimentos a realizar no horizonte temporal 2005-2015. 

 

De entre os vetores estratégicos e prioridades estratégicas da ENDS, destacam-se com relevância para 

a área de intervenção do Plano de Pormenor os seguintes: 

 Um novo impulso à inovação empresarial, apoiando empresas com potencial inovador; 

 Uma economia, competitiva à escala global, orientada para atividades de futuro e criadora de 

emprego; 

 Crescimento Económico mais eficiente no uso da energia e dos recursos naturais e com menor 

impacte no ambiente, designadamente nas alterações climáticas; 

 Gestão integrada de resíduos, entre outros, de resíduos industriais; 

 Economia sustentável, competitiva e orientada para as atividades do futuro. 
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Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) 

A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) assenta em três 

objetivos gerais: 

i. Conservar a Natureza e a Diversidade Biológica, incluindo os elementos notáveis da geologia, 

geomorfologia e paleontologia; 

ii. Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos; 

iii. Contribuir para a prossecução dos objetivos visados pelos processos de cooperação 

internacional na área da conservação da Natureza em que Portugal está envolvido, em especial 

os objetivos definidos na Convenção sobre a Diversidade Biológica, designadamente a 

conservação da biodiversidade, a utilização sustentável dos seus componentes e a partilha 

justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. 

 

A ENCNB apresenta 10 opções estratégicas fundamentais: 

1. “Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, bem como a 

monitorização de espécies, habitats e ecossistemas; 

2. Constituir a Rede Fundamental de Conservação da Natureza e o Sistema Nacional de Áreas 

Classificadas, integrando neste a Rede Nacional de Áreas Protegidas; 

3. Promover a valorização das áreas protegidas e assegurar a conservação do seu património 

natural, cultural e social; 

4. Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos sítios e das zonas de 

proteção especial integrados no processo da Rede Natura 2000; 

5. Desenvolver em todo o território nacional ações específicas de conservação e gestão de 

espécies e habitats, bem como de salvaguarda e valorização do património paisagístico e dos 

elementos notáveis do património geológico, geomorfológico e paleontológico; 

6. Promover a integração da política de conservação da Natureza e do princípio da utilização 

sustentável dos recursos biológicos na política de ordenamento do território e nas diferentes 

políticas sectoriais; 

7. Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central, regional e local; 

8. Promover a educação e a formação em material de conservação da Natureza e da 

biodiversidade; 

9. Assegurar a informação, sensibilização e participação do público, bem como mobilizar e 

incentivar a sociedade civil; 

10. Intensificar a cooperação internacional.”. 

 

A presente Estratégia assume como uma das suas opções fundamentais a integração da política de 

conservação da Natureza e do princípio da utilização sustentável dos recursos biológicos na política de 

ordenamento do território e nas diferentes políticas sectoriais relevantes. 

 

Diretiva Quadro da Agua (DQA) e Lei da Água 
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A Diretiva Quadro da Água ou Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

Outubro de 2000, alterada pela Diretiva 2008/32/CE, de 11 de Março de 2008, (DQA), estabelece um 

quadro de ação comunitária para a proteção das águas de superfície interiores, de transição, costeiras 

e subterrâneas. Foi transposta para o direito nacional através da Lei  n.º58/2005, de 29 de Dezembro 

ou Lei da Água, alterada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de Junho. 

 

O objetivo principal da DQA é alcançar o bom estado ecológico das águas de superfície em 2015, onde 

todos os Estados-Membros devem garantir a proteção, o melhoramento e a recuperação de todas as 

massas de água superficiais. 

 

Na avaliação do estado ecológico devem ser considerados os diferentes indicadores de qualidade, 

nomeadamente os elementos de qualidade biológica, química, físico-químicos e hidromorfológicos. 

 

A DQA estabelece um enquadramento para a proteção das águas de superfície interiores, de transição, 

costeiras e das águas subterrâneas. De forma a garantir a operacionalidade dos programas de medidas 

especificados nos PGBH, define os Objetivos Ambientais, para as águas de superfície, subterrâneas, 

zonas protegidas e massas de água artificiais ou fortemente modificadas. Medidas que estão 

contempladas e mais detalhadas nos PGRH. 

 

É de salientar o Artigo 4.º da presente Diretiva que revela os objetivos ambientais para as massas de 

água superficiais, passando a enunciar o n.º
s
1 e 3: 

• Garantir a operacionalidade dos programas de medidas especificados nos planos de gestão de 

bacias hidrográficas: para as águas superficiais, as águas Subterrâneas e as Zonas Protegidas. 

• Os Estados-Membros poderão designar como artificial ou fortemente modificada uma massa 

de águas de superfície, quando: 

• A introdução de alterações nas características hidromorfológicas dessa massa que seria 

necessária para atingir um bom estado ecológico se revestiria de efeitos adversos significativos 

sobre: 

 

A Lei da Água transpõe para a ordem jurídica nacional a DQA estabelecendo as bases e o quadro 

institucional geral para a gestão sustentável das águas em Portugal. A transposição da DQA é 

complementada pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março. Os objetivos da Lei da Água para além 

de assegurarem a transposição da DQA para a ordem jurídica nacional estabelecem, ainda, o 

enquadramento para a gestão das águas superficiais, nomeadamente, as águas interiores, de 

transição, costeiras e as águas subterrâneas: 
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a) “Evitar a continuação da degradação e proteger e melhorar o estado dos ecossistemas 

aquáticos e também dos ecossistemas terrestres e zonas húmidas diretamente dependentes 

dos ecossistemas aquáticos, no que respeita às suas necessidades de água; 

b) Promover uma utilização sustentável de água, baseada numa protecção a longo prazo dos 

recursos hídricos disponíveis; 

c) Obter uma proteção reforçada e um melhoramento do ambiente aquático, nomeadamente 

através de medidas específicas para a redução gradual e a cessação ou eliminação por fases 

das descargas, das emissões e perdas de substâncias prioritárias; 

d) Assegurar a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e evitar o agravamento da 

sua poluição; 

e) Mitigar os efeitos das inundações e das secas; 

f) Assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de origem superficial e 

subterrâneas de boa qualidade, conforme necessário para uma utilização sustentável, 

equilibrada e equitativa da água; 

g) Proteger as águas marinhas, incluindo as territoriais; 

h) Assegurar o cumprimento dos objetivos dos acordos internacionais pertinentes, incluindo os 

que se destinam à prevenção e eliminação da poluição no ambiente marinho.” 

 

 

Plano Nacional da Água (PNA) 

O PNA estabelece o enquadramento para a gestão das águas e transpõe para a ordem jurídica nacional 

a Diretiva 2000/60/CE do Parlamento e do Conselho, de 23 de outubro de 2000, que estabelece um 

quadro de ação comunitária no domínio da política da água, diretiva- quadro da água (DQA), com os 

seus objetivos, princípios e preceitos normativos, onde se destacam os planos de gestão de região 

hidrográfica (PGRH). 

A gestão das águas prossegue três objetivos fundamentais:  

a) A proteção e requalificação do estado dos ecossistemas aquáticos e também dos ecossistemas 

terrestres e das zonas húmidas que deles dependem, no que respeita às suas necessidades 

de água;  

b) A promoção do uso sustentável, equilibrado e equitativo de água de boa qualidade, com a sua 

afetação aos vários tipos de usos tendo em conta o seu valor económico, baseada numa 

proteção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis;  

c) A mitigação dos efeitos das inundações e das secas. 
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Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 2012- 2020 (PNUEA) 

O Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água tem como principal finalidade a promoção do uso 

eficiente da água em Portugal, especialmente nos sectores urbano, agrícola e industrial, contribuindo 

para minimizar os riscos de escassez hídrica e para melhorar as condições ambientais nos meios 

hídricos. 

 

O PNUEA assenta nos seguintes objetivos estratégicos: 

 

• Criar uma atitude duradoura de preservação da água junto dos cidadãos e, em particular, na 

população infantil e juvenil, como garante do potencial transformador de comportamentos; 

• Criar uma consciência nos cidadãos em geral e em particular nos gestores dos sistemas de 

abastecimento de água, quanto à importância do uso eficiente da água; 

• Habilitar e capacitar os agentes responsáveis pela conceção e gestão dos sistemas de 

abastecimentos e dos equipamentos, através da produção e disponibilização de ferramentas 

de informação e de suporte à formação; 

• Eliminar os desperdícios de água e reduzir a níveis aceitáveis as perdas de água nos sistemas, 

dando prioridade para os que são potencialmente mais significativos (sistemas de natureza 

pública e/ou coletiva); 

• Promover iniciativas concretas com base em parcerias entre entidades públicas e/ou privadas; 

• Garantir a avaliação periódica e sistemática das ações que permitam conhecer a evolução do 

PNUEA. 

 

 

Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 

(PEAASAR 2020) 

O PEAASAR 2020 - Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de águas e saneamento de 

águas residuais, estabelece as orientações e fixa os objetivos de gestão e proteção dos valores 

ambientais associados aos recursos hídricos no horizonte 2014-2020. 

Estão definidos 5 objetivos estratégicos, também designados por Eixos, que sustentam a visão para o 

sector: 

• Proteção do ambiente e melhoria da qualidade das massas de água 

• Melhoria da qualidade dos serviços prestados 

• Otimização e gestão eficiente dos recursos 

• Sustentabilidade económico-financeira e social 

• Condições básicas e transversais 
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Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020) 

Tendo em conta os novos objetivos para a política energética e a necessidade de se criar um novo 

enquadramento global, surge o âmbito governamental da Estratégia Nacional para a Energia com 

horizonte de 2020 (ENE 2020). 

 

As opções de política da ENE 2020 assumem-se como sendo um fator de crescimento de economia, 

de promoção da concorrência nos mercados da energia, de criação de valor e de emprego qualificado 

em sectores com elevada incorporação tecnológica. 

Com a implementação da ENE 2020, pretende-se manter Portugal na linha tecnológica das energias 

alternativas, potenciando a produção e exportação de soluções, com elevado valor acrescentado, que 

permitam diminuir a dependência energética do exterior e reduzir as emissões de gases com efeito de 

estufa. 

 

A ENE 2020 incentiva o reconhecimento de Portugal como um país líder nas energias renováveis, 

através de apoio à investigação e desenvolvimento de tecnologias, como também através da execução 

de projetos de demonstração e ainda, consolidando os clusters  industriais. 

 

A utilização de tecnologias mais eficientes na produção, transmissão e consumo de energia, a gestão 

mais eficaz da procura através do combate ao desperdício e da promoção de comportamentos mais 

sustentáveis e responsáveis contribuem para a promoção integrada da eficiência energética, que será 

reforçada e aplicada numa perspectiva multissectorial de melhoria contínua e de redução da 

intensidade energética da nossa economia, potenciando projetos inovadores, como as redes 

inteligentes, os veículos elétricos e a produção descentralizada de energia renovável ou os novos 

sistemas de iluminação pública e otimização energética dos edifícios públicos e do parque residencial. 

 

A ENE 2020 tem como principais objetivos: 

i. “Reduzir a dependência energética do País face ao exterior para 74 % em 2020, produzindo, 

nesta data, a partir de recursos endógenos, o equivalente a 60 milhões de barris anuais de 

petróleo, com vista à progressiva independência do País face aos combustíveis fósseis; 

ii. Garantir o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no contexto das políticas 

europeias de combate às alterações climáticas, permitindo que em 2020 60 % da eletricidade 

produzida e 31 % do consumo de energia final tenham origem em fontes renováveis e uma 

redução do 20 % do consumo de energia final nos termos do Pacote Energia -Clima 20 -20 -

20; 

iii. Reduzir em 25 % o saldo importador energético com a energia produzida a partir de fontes 

endógenas gerando uma redução de importações de 2000 milhões de euros; 

iv. Criar riqueza e consolidar um cluster energético no sector das energias renováveis em Portugal, 

assegurando em 2020 um valor acrescentado bruto de 3800 milhões de euros e criando mais 
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100 000 postos de trabalho a acrescer aos 35 000 já existentes no sector e que serão 

consolidados. Dos 135 000 postos de trabalho do sector, 45 000 serão diretos e 90 000 

indiretos. O impacto no PIB passará de 0,8 % para 1,7 % até 2020; 

v. Desenvolver um cluster industrial associado à promoção da eficiência energética assegurando 

a criação de 21 000 postos de trabalho anuais, gerando um investimento previsível de 13 000 

milhões de euros até 2020 e proporcionando exportações equivalentes a 400 milhões de euros; 

vi. Promover o desenvolvimento sustentável criando condições para o cumprimento das metas de 

redução de emissões assumidas por Portugal no quadro europeu.”. 

 

A ENE 2020 é constituída por 10 medidas que visam estimular a economia e promover o emprego, 

apostar na investigação e desenvolvimento tecnológicos e aumentar a eficiência energética. 

 

Para a concretização dessa estratégia a ENE 2020 assenta ainda em cinco eixos: 

1. Agenda para a competitividade, o crescimento e a independência energética e financeira; 

2. Aposta nas energias renováveis (31% de energia com origem em fontes renováveis e 60% da 

eletricidade consumida em Portugal; 

3. Promoção da eficiência energética (redução do consumo da energia final em 10% até 2015 e 

20% em 2020); 

4. Garantia da segurança de abastecimento (diversificação das origens e fontes de energia); 

5. Sustentabilidade da Estratégia Energética (promoção da redução de emissões e da gestão 

equilibrada dos custos e dos benefícios da sua implementação). 

 

 

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

O Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) visa garantir o 

cumprimento das metas nacionais em matéria de alterações climáticas dentro das áreas transversais 

e de intervenção integrada tendo em vista uma organização das medidas mais vocacionada para a sua 

implementação. É considerado um plano de “2.ª geração” que aposta na integração da política climática 

nas políticas setoriais e uma maior responsabilização dos setores alicerçado no nível de maturidade 

alcançado pela política nacional de clima. 

 

O PNAC 2020/2030 tem como objetivos:  

• Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e emprego; 

• Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE de forma a alcançar 

uma meta de -18% a -23% em 2020 e de -30% a -40% em 2030, em relação a 2005, garantindo 
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o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com 

os objetivos europeus e com o Acordo de Paris; 

• Promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais (mainstreaming). 

 

 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) 

Com a ENAAC 2020 pretende -se estabelecer uma estrutura mais eficiente, sem duplicação de 

competências, e sistematizadora do conhecimento e iniciativas em matéria de adaptação às alterações 

climáticas. 

 

De forma a contribuir para o planeamento e desenvolvimento de uma sociedade e economia resiliente, 

competitiva e de baixo carbono, a ENAAC 2020 tem como visão: Um país adaptado aos efeitos das 

alterações climáticas,através da contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento 

técnico -científico e em boas práticas. 

 

A ENAAC 2020 define um modelo de organização onde é claramente promovida a articulação entre os 

diversos sectores e partes interessadas tendo em vista a prossecução de prioridades de determinadas 

áreas temáticas e dos três objetivos da estratégia: 

• Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas; 

• Implementar medidas de adaptação; 

• Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais. 

 

Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU 2020) 

O PERSU 2020 estabelece assim a visão, os objetivos, as metas globais e as metas específicas por 

Sistema de Gestão de RU, as medidas a implementar no quadro dos resíduos urbanos no período 2014 

a 2020, bem como a estratégia que suporta a sua execução, contribuindo para o cumprimento das 

metas nacionais e comunitárias nesta matéria. A sua implementação deverá permitir atingir níveis 

ambiciosos de reciclagem e preparação para a reutilização de resíduos em Portugal Continental, 

destacando -se as seguintes metas globais estabelecidas para 2020: 

 

O PERSU 2020 tem como objetivos: 

• Prevenção da produção e perigosidade dos resíduos urbanos (RU); 

• Aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da qualidade dos recicláveis; 

• Redução da deposição de RU em aterro; 

• Valorização económica e escoamento dos recicláveis e outros materiais do tratamento dos RU; 
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• Reforço dos instrumentos económico-financeiros; 

• Incremento da eficácia e capacidade institucional e operacional do setor; 

• Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico, da inovação e da 

internacionalização do setor; 

• Aumento do contributo do setor para outras estratégias e planos nacionais. 

 

 

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS (PPRU) 

O PPRU enquadrada a Estratégia Temática para a Prevenção e Reciclagem de Resíduos 

contemplando a Diretiva Quadro “Resíduos”, Diretiva n.º 2008/98/CE a prevenção de resíduos como 

sendo um propósito político prioritário em Portugal. 

 

O objetivo do PPRU é estabelecer medidas, mecanismos, metas e ações para a operacionalização e 

monitorização da prevenção dos Resíduos Urbanos produzidos em Portugal, conforme definido no 

Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU 

- Eixo I, e tendo como objetivos específicos principais a redução da Quantidade e Perigosidade, devido 

às pequenas quantidades de resíduos perigosos que daí advêm. 

A implementação do Programa pressupõe a aplicação dos princípios do poluidor-pagador, a precaução, 

a ação preventiva e a correção da poluição na fonte, procurando melhorar a eficiência e eficácia na 

utilização de recursos naturais-matéria e energia, influenciando a conceção mais sustentável de 

produtos (bens e serviços) nos sistemas de produção-consumo, através da redução dos impactes 

negativos ao longo do ciclo de vida de cada um desses produtos e, ainda, pela própria participação dos 

diferentes grupos relacionados com a oferta, procura e comando do sistema. 

 

O PPRU procura criar condições de articulação com o Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR) 

e com a implementação da Directiva Quadro “Resíduos”, Directiva n.º 2008/98/CE, (Artigo 29.º), e, 

ainda agir gradualmente sobre os produtos consumidos de forma a reduzir: 

a) A intensidade de recursos naturais aplicados (materiais: por via da prevenção de resíduos, 

reutilização, reciclagem; energéticos: por via da conservação e recuperação de energia) com 

consequentes benefícios na gestão de recursos naturais, na gestão do espaço, desviando os 

resíduos da deposição em aterro e, por outro lado, na redução da emissão de gases com efeito 

de estufa — GEE (CO2, CH4), associada à gestão de resíduos; 

b) A presença de substâncias perigosas (produtos, materiais e resíduos). 

 

Cada município deve planear as suas atividades e adotar as ações em expectativa que sejam 

exequíveis tendo em conta os meios e recursos disponíveis. 
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O Programa de Prevenção contempla quatro cenários alternativos para o período 2007-2016, 

respetivamente: 

a) Cenário “Otimista” (o qual corresponde, em 2016, a uma redução de 21 % da capitação diária, 

relativamente ao observado em 2007); 

b) Cenário “Moderado” (o qual corresponde, em 2016, a uma redução de 10 % da capitação diária, 

relativamente ao observado em 2007); 

c) Cenário “PERSU II” (o qual corresponde, em 2016, a uma redução de 1,4 % da capitação diária, 

relativamente ao observado em 2007) e 

d) Cenário “BaU” (“business-as-usual”) (o qual corresponde, em 2016, a uma aumento de 1,9 % 

da capitação diária, relativamente ao observado em 2007). 

 

 

Plano Rodoviário Nacional (PRN-2000) 

O atual Plano Rodoviário Nacional (Decreto-Lei nº 222/98 com as alterações introduzidas pela Lei nº 

98/99 de 26 de Julho, Decreto-Lei nº 222/98 com as alterações introduzidas pela Lei nº 98/99 de 26 de 

Julho, pela Declaração de retificação nº 19-D/98 e pelo Decreto-Lei nº 182/2003 de 16 de Agosto) 

define uma rede nacional, que desempenha funções de interesse nacional e internacional. 

 

A rede rodoviária nacional é constituída pela rede nacional fundamental e pela rede nacional 

complementar. 

 

O PRN – 2000 tem como principais objetivos: 

• Introdução de significativas inovações relativamente ao PRN85, potenciando o correto e 

articulado funcionamento do sistema de transportes rodoviários, o desenvolvimento de 

potencialidades regionais, a redução do custo global dos transportes rodoviários, o aumento 

da segurança da circulação, a satisfação do tráfego internacional e a adequação da gestão da 

rede. 

• Necessidade de aumentar a densidade da rede de estradas nas zonas fronteiriças, promover 

o fecho de malhas viárias, assim como melhorar a acessibilidade de alguns concelhos, o que 

contribuirá para a correção das assimetrias que ainda se verificam no desenvolvimento 

socioeconómico do País. 

• Reclassificação de algumas das estradas não incluídas no anterior plano rodoviário nacional 

como estradas nacionais e instituir uma nova categoria viária, a das estradas regionais. 

• Preocupação assumida em matéria de melhoria qualitativa da rede rodoviária, com especial 

relevo para a defesa ambiental em meio urbano, para os dispositivos de combate à 
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sinistralidade nos mais diversos planos e para os instrumentos de informação necessários à 

boa gestão e utilização das infra-estruturas em causa. 

 

 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O PNPOT é um instrumento de desenvolvimento territorial, de natureza estratégica e de âmbito 

nacional, que pretende a resolução dos problemas à escala nacional, com vista à realização dos 

objetivos de importância europeia de um desenvolvimento geral equilibrado. Este programa visa 

estabelecer os objetivos estratégicos a prosseguir para um desenvolvimento sustentável, procurando 

estabelecer as diretrizes para o futuro ordenamento do território. Este documento procedeu ainda ao 

diagnóstico regional e das respetivas estratégias territoriais, tendo estas sido transpostas para o PROT 

Algarve. 

 

No que concerne a Planos de Pormenor, o PNPOT considera que “Os Planos de Pormenor definem 

com detalhe a ocupação de parcelas do território municipal, sendo um instrumento privilegiado para a 

concretização dos processos de urbanização e revestindo formas e conteúdos adaptáveis aos seus 

objetivos específicos ”. 

 

O PNPOT determina como objetivos estratégicos a nível nacional e em estreita articulação com o PP 

PESBA: 

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

utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos: 

1.1. Aperfeiçoar e consolidar os regimes, os sistemas e as áreas fundamentais para proteger e 

valorizar a biodiversidade e os recursos naturais: 

1.2. Executar a Estratégia Nacional para a Energia e prosseguir a política sustentada para as 

alterações climáticas: 

1.3. Avaliar a prevenir as situações os fatores e as situações de risco, e desenvolver dispositivos 

e medidas de minimização dos respectivos efeitos, tendo como medidas prioritárias: 

1.3.1. Reforçar a Avaliação Estratégica de Planos e Programas na Avaliação de Impacte 

Ambiental na vertente de riscos naturais, ambientais e tecnológicos, em particular dos 

riscos de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas; 

1.3.2. Definir para os diferentes tipos de riscos naturais, ambientais e tecnológicos, em sede de 

planos municipais de ordenamento do território e consoante os objetivos e critérios de 

cada tipo de plano, as áreas de perigosidade, os usos compatíveis nessas áreas, e as 

medidas de prevenção e mitigação dos riscos identificados; 

1.3.3. Definir um sistema integrado de circuitos preferenciais para o transporte, armazenagem 

e eliminação e valorização dos resíduos industriais; 
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2. Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração no espaço ibérico, europeu e 

global: 

2.1. Promover polos regionais de competitividade e qualificar o emprego; 

2.1.1. Promover ações de incentivo ao desenvolvimento de polos de competitividade regional 

baseados em novos fatores da economia do conhecimento; 

2.1.2. Desenvolver uma rede nacional de áreas de localização empresarial, em articulação com 

os programas de desenvolvimento regional e com o sistema de acessibilidades, que 

diversifiquem os espaços de acolhimento de atividades inovadoras; 

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

integração e à coesão territoriais: 

3.1. Reforçar os centros urbanos estruturantes das regiões, em particular nas regiões menos 

desenvolvidas; 

3.1.1. Racionalizar e qualificar os espaços para a implantação e desenvolvimento de atividades 

económicas, nomeadamente industriais, e garantir o célere licenciamento e 

implementação das atividades; 

3.1.2. Promover um desenvolvimento integrado dos territórios de baixa densidade e das zonas 

rurais ajustado à sua diversidade, considerando em espacial as necessidades e a 

especificidade das áreas mais vulneráveis e despovoadas; 

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

universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social; 

5. Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua 

crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública; 

6. Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, ativa 

e responsável dos cidadãos e instituições. 

 

O PNPOT afirma que a região do Algarve tem condições para se afirmar como uma região competitiva 

conjugando quatro fatores: 

1. Diversificação e qualificação dos serviços turísticos; 

2. Elevado crescimento dos serviços mercantis; 

3. Recuperação do papel “exportador” da agricultura, pescas e indústria, integrando estes 

sectores na cadeia de fornecimento das atividades turísticas; 

4. Aposta nas atividades intensivas em conhecimento, nos domínios da indústria e serviços, 

ensino, investigação e cultura; 

 

Opções estratégicas previstas para a região do Algarve em estreita relação com os objetivos do Plano: 
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 É fundamental diversificar a economia regional – recuperação da agricultura e aquicultura, 

indústrias de pequena dimensão e intensivas em conhecimento, serviços para exportação – 

Face ao previsível enfraquecimento da capacidade dinamizadora do turismo a longo prazo; 

 A estruturação urbana da região deve ser entendida como essencial para a qualificação da 

oferta de serviços e implantação de atividades inovadoras que reforcem a competitividade 

internacional da economia do Algarve; 

 Diversificação da economia regional e reforço da sua internacionalização, numa perspetiva de 

longo prazo, de modo que o Algarve venha a ser um importante polo de serviços avançados, 

explorando plenamente as oportunidades da sociedade do conhecimento; 

 

A estratégia de desenvolvimento para o Algarve, a longo prazo, deve privilegiar a qualificação do cluster 

turismo/lazer; robustecer e qualificar a economia e promover atividades intensivas em conhecimento; 

promover um modelo equilibrado e competitivo; consolidar um sistema ambiental sustentável e durável. 

 

 

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

O PROT Algarve constitui um dos três pilares do Sistema de Gestão Territorial em que assenta a política 

de urbanismo e ordenamento do território, identificando os sistemas, redes e conexões estruturantes e 

estabelece as normas regulamentares que servirão como referência para as autarquias na elaboração 

dos planos municipais de ordenamento do território. Este documento está em conformidade com o 

PNPOT, e integra as opções estabelecidas a nível nacional para a região do Algarve com um horizonte 

temporal Algarve – 2030. Este plano regional abrange uma área coincidente com a NUTII – Algarve, 

constituída por dezasseis concelhos, entre os quais São Brás de Alportel. 

 

O PROT Algarve tem como ambição tornar o Algarve numa “Região Dinâmica, Competitiva e Solidária 

no Contexto da Sociedade do Conhecimento”. 

 

Pretende-se com este documento que o Algarve se afirme como umas das regiões mais desenvolvidas 

do país e da Europa, assente em quatro objetivos estratégicos: 

1. Qualificar e Diversificar o Cluster Turismo/Lazer – através da reestruturação da base 

económica regional, passando claramente pela qualificação e diversificação do turismo e dos 

serviços complementares; 

2. Robustecer e Qualificar a Economia, Promover atividades Intensivas em Conhecimento – 

aumentar o valor acrescentado da cadeia do cluster turismo/lazer e também criar novos pilares 

de dinamização da economia a longo prazo, desenvolvendo novas atividades industriais 

baseadas na tecnologia e no conhecimento, qualificando os recursos humanos; 
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3. Promover um Modelo Territorial Equilibrado e Competitivo – recuperar a qualidade dos espaços 

naturais e a paisagem, contendo a pressão urbanística no litoral, aumentando o potencial do 

desenvolvimento de áreas deprimidas do interior. Pretende-se com este objetivo assegurar a 

coesão territorial, estruturar um sistema urbano forte e qualificar os equipamentos e serviços 

urbanos, dando origem a funções urbanas de nível superior; 

4. Consolidar um Sistema Ambiental Sustentável e Durável – garantir a estrutura e função dos 

sistemas naturais e seminaturais e a sua contribuição para o desenvolvimento das atividades 

socioeconómicas na região do Algarve; promover a conservação da natureza, da 

biodiversidade e recuperar a qualidade do espaço público e da paisagem. 

 

São Brás de Alportel integra a unidade territorial Litoral Sul e Barrocal, que corresponde à área onde 

se concentra a maior parte da população residente regional, dos visitantes e turistas, das infraestruturas 

e equipamentos e das atividades económicas. Este concelho insere-se na sub- unidade territorial de 

Loulé/São Brás de Alportel que tem como referência a E.N. 270 que liga as duas sedes de concelho, 

região caracterizada pela pequena propriedade, proliferação da edificação dispersa de alta e média 

densidade e loteamentos urbanos. 

 

No que respeita ao sistema urbano são definidas várias aglomerações, inserindo-se o concelho em 

análise no eixo de articulação Silves-Loulé-São Brás de Alportel, em estreita relação com a 

aglomeração urbana principal (Faro-Loulé-Olhão), que se espera que em 2030 registe uma população 

presente de 200 mil habitantes. Este eixo de articulação tem um papel relevante na articulação dos 

espaços e centros urbanos do interior com os polos urbanos do litoral. 

 

O PROT define como funções principais existentes a manter/estimular no território concelhio as 

atividades administrativas, comércio e serviços, saúde, agricultura, pecuária e florestas, indústria e 

habitação. Como funções inexistentes e com necessidade de estímulo para o seu desenvolvimento, 

prevê-se para o território a aposta no sector do turismo e da cultura e património. 

 

Surgem como equipamentos estruturantes no território regional a nível concelhio, o Parque Tecnológico 

da Cortiça em São Brás de Alportel, e ainda ao nível dos transportes e logística –  a Plataforma 

Empresarial de São Brás de Alportel (PESBA), em estreita articulação com o Mercado Abastecedor da 

Região de Faro (MARF), a dinamizar como uma plataforma logística  e de distribuição no domínio 

grossista agroalimentar para todo o Algarve, essencial para o desenvolvimento regional e ordenamento 

urbano e comercial da região. 

 

Os investimentos estruturantes tem um papel fundamental de alavanca dos restantes investimentos, 

pelo que a sua implementação deve potenciar transformações no território, no tecido económico e 

social e ao nível da qualificação, rendimento, e cultura da população – resultando numa maior 

estabilidade e competitividade da estrutura produtiva. 
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Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve) 

O PROF Algarve, corresponde a um plano de natureza sectorial, que tem como objetivo o ordenamento 

dos espaços florestais, e que deve ser articulado, para além das orientações nacionais de política 

florestal, com os instrumentos e políticas de gestão territorial. 

São Brás de Alportel insere-se na sub-região do Barrocal, entenda-se por sub-região uma unidade 

territorial com elevado grau de homogeneidade relativamente ao perfil de funções dos espaços 

florestais e às suas características. 

Relativamente a esta sub-região, o PROF Algarve prevê a implementação e incrementação de funções 

de proteção, de conservação de habitats, de espécies de fauna e flora, geomonumentos e de produção. 

 

Como principais orientações para o Barrocal, transcrevem-se do artigo 18.º do Regulamento do Plano 

de Ordenamento Florestal do Algarve os objetivos específicos: 

 Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão; 

 Controlar e mitigar os processos associados à desertificação; 

 Adequar a gestão dos espaços florestais ao objeto de conservação dos habitats, da fauna e da 

flora; 

 Diversificar os espaços florestais arborizados, de acordo com o potencial produtivo da sub-

região; 

 Promover a produção e produtos não-lenhosos, nomeadamente a alfarroba, o medronho, o 

pinhão e as ervas aromáticas, condimentares e medicinais, produção de cogumelos e seus 

circuitos de comercialização; 

 Adequar os espaços florestais à crescente procura de valores paisagísticos e de atividades de 

recreio, de forma equilibrada e em consonância com os objetivos de conservação da sub-

região; 

 Ordenar a atividade cinegética, enquadrando-a, com os objetivos de conservação dos espaços 

florestais. 

 

De acordo com o previsto no PROF-Algarve, na área de intervenção do PP PESBA não se encontra 

nenhuma condicionante especial, referindo-se apenas a proximidade, a Norte, de uma faixa de gestão 

de combustível – corresponde à parcela de território onde se garante  a remoção total ou parcial de 

biomassa florestal, através da afetação a usos não florestais e do recurso de determinadas atividades 

ou técnicas silvícolas, com o objetivo principal de reduzir o perigo de incêndio. 

 

Nestes espaços é interdito o depósito de madeiras e outros produtos resultantes da exploração florestal 

ou agrícola, de outros materiais de origem vegetal e de produtos altamente inflamáveis, com exceção 

dos aprovados pela comissão municipal de defesa da floresta contra incêndios. 

 

 



Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São Brás de Alportel 

Relatório Ambiental - ANEXO II. QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO DO PP DO PARQUE EMPRESARIAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL 

 

município de são brás de Alportel  143 

 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram as Ribeiras do Algarve/ Região 

Hidrográfica 8 (PGBH-RH8) 

O PGBH-RH8 visa o planeamento, a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica 

das águas ao nível da região hidrográfica a que respeita, dando cumprimento à Diretiva Quadro da 

Água, à Lei da Água e à Portaria nº 1284/2009, de 19 de outubro. 

 

Os objetivos do PGBH da RH8, presentes na Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 

de setembro retificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, os 

objetivos estratégicos definidos são: 

OE1 — Adequar a Administração Pública na gestão da água; 

OE2 — Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água; 

OE3 — Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras; 

OE4 — Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos; 

OE5 — Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água; 

OE6 — Promover a sustentabilidade económica da gestão da água; 

OE7 — Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água; 

OE8 — Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais. 

 

 

O PGBH-RH8 apresenta um programa de medidas, que se constitui como uma das peças fundamentais 

deste, em que define as ações, técnicas e economicamente viáveis que lhe permitam atingir os seus 

objetivos de atingir ou preservar o bom estado das massas de água. Assim Do ponto de vista 

operacional, as medidas foram enquadradas nos seguintes eixos e respetivos programas de medidas: 

 PTE1 — Redução ou eliminação de cargas poluentes: 

o PTE1P1 — Construção ou remodelação de estações de tratamento de águas residuais 

urbanas; 

o PTE1P2 — Remodelação ou melhoria das estações de tratamento de águas residuais 

industriais (incluindo as explorações agrícolas); 

o PTE1P3 — Eliminação progressiva de emissões, descargas e perdas de substâncias 

perigosas prioritárias; 

o PTE1P4 — Redução das emissões, descargas e perdas de substâncias prioritárias; 

o PTE1P5 — Definição de condicionantes a aplicar no licenciamento; 

o PTE1P6 — Reduzir a poluição por nutrientes proveniente da agricultura, incluindo 

pecuária; 

o PTE1P7 — Reduzir a poluição por pesticidas proveniente da agricultura; 

o PTE1P8 — Reduzir a poluição proveniente da atividade florestal; 
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o PTE1P9 — Remediação de áreas contaminadas (poluição histórica); 

o PTE1P10 — Prevenir e/ou controlar a entrada de poluição proveniente de áreas 

urbanas, transportes e infraestruturas; 

o PTE1P11 — Locais de deposição de resíduos: aterros sanitários; 

o PTE1P12 — Explorações mineiras: medidas de minimização; 

o PTE1P13 — Áreas Aquícolas: medidas de minimização; 

o PTE1P14 — Drenagem urbana: regulamentação e/ou códigos de conduta para o uso 

e descarga em áreas urbanizadas; 

o PTE1P15 — Eliminar ou reduzir águas residuais não ligadas à rede de drenagem. 

 PTE2 — Promoção da sustentabilidade das captações de água: 

o PTE2P1 — Uso eficiente da água, medidas técnicas para irrigação, indústria, energia 

e habitações; 

o PTE2P2 — Promover a aprovação de perímetros de proteção de captações; 

o PTE2P3 — Proteger as origens de água potável e reduzir o nível de tratamento 

necessário; 

o PTE2P4 — Condicionantes a aplicar no licenciamento; 

o PTE2P5 — Controlar a recarga das águas subterrâneas. 

 PTE3 — Minimização de alterações hidromorfológicas: 

o PTE3P1 — Promover a continuidade longitudinal; 

o PTE3P2 — Melhorar as condições hidromorfológicas das massas de água; 

o PTE3P3 — Implementar regimes de caudais ecológicos; 

o PTE3P4 — Condicionantes a aplicar no licenciamento. 

 PTE4 — Controlo de espécies exóticas e pragas: 

o PTE4P1 — Prevenir ou controlar os impactes negativos das espécies exóticas 

invasoras e introdução de pragas; 

o PTE4P2 — Prevenir ou controlar os impactes negativos da pesca e outras formas de 

exploração/remoção de animais e plantas. 

 PTE5 — Minimização de riscos 

o PTE5P1 — Minimizar riscos de inundação (nomeadamente medidas naturais de 

retenção de água); 

o PTE5P2 — Adaptação às mudanças climáticas; 

o PTE5P3 — Medidas para combater a acidificação; 

o PTE5P4 — Reduzir os sedimentos provenientes da erosão do solo (incluindo floresta); 

o PTE5P5 — Prevenção de acidentes de poluição; 

o PTE5P6 — Medidas para combater a erosão costeira. 

 PTE6 — Recuperação de custos dos serviços da água: 

o PTE6P1 — Medidas de política de preços dos serviços de águas para a implementação 

da recuperação dos custos dos serviços urbanos; 
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o PTE6P2 — Medidas de política de preços dos serviços de águas para a implementação 

da recuperação de custos dos serviços de águas da indústria; 

o PTE6P3 — Medidas de política de preços para a implementação da recuperação de 

custos dos serviços de água da agricultura. 

 PTE7 — Aumento do conhecimento: 

o PTE7P1 — Investigação, melhoria da base de conhecimento para reduzir a incerteza. 

 PTE8 — Promoção da sensibilização: 

o PTE8P1 — Elaboração de guias; 

o PTE8P2 — Sessões de divulgação. 

 PTE9 — Adequação do quadro normativo 

o PTE9P1 — Promover a fiscalização; 

o PTE9P2 — Adequar a monitorização; 

o PTE9P3 — Revisão legislativa; 

o PTE9P4 — Articular com objetivos das Diretivas Habitats e Aves, transpostas para a 

ordem jurídica interna pelo Decreto -Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelos 

Decretos -Leis n.os 49/2005, de 24 de fevereiro, e 156 -A/2013, de 8 de setembro; 

o PTE9P5 — Articular com objetivos da Diretiva Quadro Estratégia Marinha (DQEM), 

transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto -Lei n.º 108/2010, de 13 de 

outubro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 201/2012, de 27 de agosto; 

o PTE9P6 — Gestão das bacias internacionais; 

o PTE9P7 — Articular com políticas setoriais. 

 

O PP PESBA localiza-se na bacia hidrográfica do Sotavento Algarvio. Esta bacia delimita a zona mais 

a Este da região hidrográfica, do limite da bacia do Arade até Castro Marim. Os cursos de água litorais 

são responsáveis pela drenagem de uma área de pouco mais de 100 km
2
. Quanto à ocorrência de 

águas subterrâneas, a RH8 subdivide-se em 25 massas de água, relativamente às massas de água 

subterrâneas, a área em estudo do PP PESBA, coincide com duas massas de água, respetivamente a 

Orla Meridional Indiferenciado das Ribeiras do Sotavento e São Brás de Alportel. 

 

 

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

O plano de pormenor deve estabelecer regras sobre a implantação das infraestruturas e o desenho dos 

espaços de utilização coletiva, a forma da edificação e sua integração na paisagem e organização das 

atividades de interesse geral. 

 

Com uma área prevista de cerca de 17,94 ha o PP PESBA localiza-se a Sul do território municipal, e a 

Sudeste da sede de concelho, pretendendo-se que este projeto desempenhe um papel de motor de 

desenvolvimento económico do concelho de São Brás de Alportel. 
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Face ao PDMSBA, a área de intervenção do PP coincide com o Espaço Industrial I – área de 

concertação industrial regional, abrangido por uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 

(UOP). Verifica-se a proximidade de uma pedreira, que também integra a UOP, e é identificada na 

planta de condicionantes do PDMSBA, regulamentada pelo artigo 61.º do PDM como Espaço de 

indústria extrativa potencial II. Esta área corresponde a áreas em parte ocupadas com explorações de 

inertes ou suscetíveis de serem objeto de novas atividades extrativas economicamente viáveis, e 

destinam-se exclusivamente à exploração de inertes e instalação de serviços complementares, como 

escritórios, cantinas e outros destinados a atividade de natureza social dos trabalhadores. 

 

Analisada a Planta de Ordenamento do PDM SBA, verifica-se que área se insere em espaços industriais 

previstos, que de acordo com o artigo 55.º do regulamento do PDM, que determina que todos os 

terrenos bem como edificações existentes, a remodelar, reconstruir ou a reconverter destinam-se à 

instalação de industriais, de armazéns e de serviços complementares e a sua construção será 

precedida de plano de pormenor ou operação de loteamento. A instalação de indústria transformadora 

está sujeita ao licenciamento prévio pelas entidades competentes. Nestas áreas os efluentes industriais 

serão precedidos de tratamento, nos termos da legislação em vigor, e os domésticos obrigatoriamente 

ligados à rede pública ou por sistema privado. O abastecimento de água será em sistema privado ou 

rede pública. 

 

O artigo 56.º estabelece as prescrições para o Espaço Industrial I – PP PESBA, determinando a sua 

área em 33ha, destinado preferencialmente à instalação de unidades industriais das classes B e C, de 

acordo com a Portaria n.º 744-B/93 de 18 de Agosto, desde que a poluição/perigosidade dos materiais 

armazenados, não constitua fator prejudicial das zonas envolventes. 

 

As prescrições a identificar para esta área são: 

 Índice volumétrico = / > 3m3/m2 

 Superfície Impermeabilizada = / > 70% 

 Área mínima de cada lote – 2000 m2 

 Índice máximo de utilização bruto – 0,4 

 Os lotes deverão ter acesso direto por uma via pavimentada 

 Um lugar de estacionamento por cada 100 m2 de superfície de pavimento 

 

Verifica-se no limite Norte do PP, a contiguidade a uma área designada com Zona de Maior 

Sensibilidade Sísmica. De acordo com o artigo 15.º do regulamento do PDM SBA, estas áreas 

correspondem a zonas de maior sensibilidade sísmica e incluem falhas com elevadas probabilidades 

de estarem ativas. São admitidos usos e edificabilidade destas áreas, mas é interdita a construção de 

qualquer edifício destinado a equipamentos coletivos ou edifícios de utilização pública, salvo 

fundamento de estudo geotécnico. 
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A área de intervenção localiza-se ainda na proximidade de uma Área de Proteção a Captações 

Públicas, localizada a Norte da EM 1207, que segundo o PDMSBA constitui um condicionamento 

especial, e de acordo com o n.º 5 do artigo 16.º está estipulado que é interdita a abertura de furos de 

captação particulares numa faixa de 300m de raio, contados a partir do eixo de captação pública. 

 

Relativamente à Planta de Condicionantes do PDM SBA, a área de intervenção do PP PESBA 

apresenta áreas de Reserva Agrícola Regional, no entanto tendo sido já desafetadas – não existindo 

condicionantes dessa ordem 

. 

Relativamente à linha de água existente no perímetro do Plano, devem ser observadas as disposições 

previstas na legislação em geral, ao Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional. 
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