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1. INTRODUÇÃO / ANTECEDENTES 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Almodôvar foi aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 13/98, de 27 de janeiro, tendo sido objeto de Alteração por adaptação ao Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo) através do Aviso n.º 696/2011, 

de 7 de janeiro, e ainda de uma Retificação através da Declaração n.º 80/2011, de 4 de abril, e de 

uma Alteração simplificada através do Aviso n.º 931/2016, de 27 de janeiro, em ambos os casos 

relativas à área do Parque de feiras e Parque de Merendas. 

A avaliação da execução do PDM em vigor foi iniciada em 2012 com a produção do “Relatório de 

Avaliação do PDM de Almodôvar em Vigor”1, desenvolvido ao abrigo da legislação então em vigor 

(Portaria n.º 1474/2007, de 16 de novembro) que estabelecia que a deliberação camarária que 

determina a elaboração ou revisão do PDM deveria ser acompanhada, para efeitos de 

fundamentação, do relatório do estado do ordenamento do território, ou nos casos dos municípios 

que não dispusessem desse relatório de um relatório fundamentado de avaliação da execução do 

PDM e da identificação dos principais fatores de evolução do município. 

Por inúmeras vicissitudes e indefinições (entrada em vigor da nova Lei de Bases da Política Pública 

de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo, e legislação associada, do Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território, do novo enquadramento legal da REN, das 

disposições relativas à cartografia etc.) o procedimento de revisão do PDM não foi iniciado. 

O Regime Jurídico dos instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) aprovado em 2015, Decreto-Lei 

n.º 80/2015, de 14 de maio retoma, tal como o anterior RJIGT, a necessidade de ser desenvolvida 

uma avaliação da execução do PDM prévia ao procedimento de revisão.  

Com efeito, a avaliação dos planos territoriais encontra-se consagrada logo no preâmbulo do RJIGT 

onde é dada especial relevância à avaliação das políticas de planeamento, indicando a 

obrigatoriedade de fixação de indicadores destinados a sustentar a avaliação e a monitorização dos 

programas e dos planos territoriais no respetivo conteúdo documental, de cujos resultados passam 

a depender diretamente os processos de alteração e revisão dos planos. 

Com efeito, o artigo 93.º daquele diploma legal refere que os planos municipais devem ser 

obrigatoriamente revistos quando a respetiva monitorização e avaliação, consubstanciada nos 

Relatórios de Estado do Ordenamento do Território (REOT), identificarem níveis de execução e uma 

evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais que lhes estão subjacentes, 

suscetível de determinar uma modificação do modelo territorial definido.  

O quadro legislativo e regulamentar acima descrito não especifica nenhum conteúdo temático ou 

material para os REOT, sendo apenas mencionado que o relatório traduz “(…) o balanço da 

execução dos programas e dos planos territoriais objeto de avaliação bem como dos níveis de 

coordenação interna e externa obtidos, fundamentando uma eventual necessidade de revisão”.)n.º 

4 do artigo 189 do RJIGT). 

Desta forma, o presente documento constitui o Relatório de Avaliação da Execução do PDM em 

vigor, indo de encontro ao que poderá ser o conteúdo de um REOT, desenvolvido mais de 20 anos 

após a aprovação do PDM de Almodôvar, onde através da análise de um conjunto de indicadores 

se pretende fundamentar, justificar e enquadrar a necessidade de Revisão do PDM. 

 
1 2012, CMA – P.R.U., Lda - Relatório de Avaliação do PDM de Almodôvar em Vigor 
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A elaboração deste relatório teve como base um conjunto de informação estatística e documental 

bem como o trabalho desenvolvido no Relatório de Avaliação do PDM datado de 2012, procedendo-

se assim à recolha de informação entre 2012 e 2021.   

Dando resposta ao disposto no RJIGT, o documento encontra-se estruturado da seguinte forma: 

No Capítulo 2 – Enquadramento: Apresenta-se o enquadramento territorial, assim como os novos 

planos e programas aprovados desde a publicação do PDM, que enquadram as orientações e linhas 

de desenvolvimento para o Município e para a Região. 

No Capítulo 3 – Principais transformações ocorridas no território municipal: Apresenta-se a 

dinâmica de transformação do uso do solo, a dinâmica demográfica e povoamento, a dinâmica 

económica e a dinâmica urbanística. 

No Capítulo 4 – Avaliação da Execução do Planeamento Municipal: Apresenta-se o histórico do 

PDM em vigor, a sua composição, análise dos objetivos, classificação e qualificação do solo, 

concretização dos perímetros urbanos, síntese das condicionantes, e a aprovação de outros planos 

municipais de ordenamento do território. 

No Capítulo 5 – Fundamentação da Alteração do PDM: Procede-se à proposta de 

recomendações para a Alteração do PDM, atendendo às conclusões do trabalho desenvolvido no 

âmbito do presente documento. 
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2. ENQUADRAMENTO 

2.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

O município de Almodôvar situa-se na Região Alentejo (NUTS II), no limite sul da NUTS III – Baixo 

Alentejo, fazendo fronteira com a Região Algarve, em particular os concelhos de Loulé, Silves e 

ainda Alcoutim (Figura 2.1). Encontra-se ainda delimitado a Poente pelo concelho Ourique, a Norte 

pelo concelho de Castro Verde e a Nascente pelo concelho de Mértola. 

 

Figura 2.1 | Enquadramento territorial do município de Almodôvar 

Com 7449 habitantes (Censos 2011), o município de Almodôvar é o 6.º concelho do Baixo Alentejo 

em termos de dimensão populacional, assumindo uma 5ª posição em termos de área geográfica, 

com 777,88 km2 (Gráfico 2.1).  
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Gráfico 2.1 | Posicionamento do município de Almodôvar no contexto dos municípios da NUTS III – Baixo 
Alentejo – superfície e população residente (2011) 

 

 

Fonte: INE – Dados Estatísticos, Censos.   

O município é constituído por seis freguesias: União de Freguesias de Almodôvar e Graça de 

Padrões, Aldeia dos Fernandes, Rosário, União de Freguesias de Santa-a-Clara e Gomes Aires, 

Santa Cruz, e São Barnabé. 

O concelho de Almodôvar sofreu uma grande melhoria das acessibilidades rodoviárias com a 

conclusão, em 2002, da Auto-Estrada do Sul - A2 e a abertura de um nó no concelho, o que veio 

assegurar a ligação a Lisboa em menos de 2h (219 km) e a Faro em 1h (94 km).  
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2.2. NOVO CONTEXTO ESTRATÉGICO E DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

O Relatório de Avaliação da Execução do PDM de Almodôvar tem em consideração o 

enquadramento legal atual, designadamente: 

 Lei n.º 31/2014, de 30 de maio – Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo (adiante designado de LBGPPSOTU), com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 20/2020, de 

1 de maio, e pelo Decreto-Lei n.º 3/2021, de 7 de janeiro.   

 Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio – Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT), com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, pelo 

Decreto-Lei n.º 81/2020, de 2 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29 de março.  

 Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto - que estabelece os critérios de 

classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios de qualificação e as categorias do 

solo rústico e do solo urbano em função do uso dominante, aplicáveis a todo o território nacional. 

Desde a publicação do PDM, e especialmente nos últimos anos, assistiu-se a uma importante 

alteração no enquadramento legislativo do Ordenamento do Território e à aprovação de novos 

instrumentos de gestão territorial (IGT). Esta dinâmica é acompanhada por uma revolução no 

contexto estratégico que serve de enquadramento aos mesmos instrumentos de gestão territorial, e 

que se traduz na aprovação de um conjunto de planos e programas de natureza diversa. 

Os Planos e Programas considerados são listados no Quadro seguinte, com referência ao diploma 

jurídico que procede à sua aprovação, sendo organizado em Instrumentos de Gestão Territorial e 

Planos e Programas Estratégicos, de âmbito supramunicipal ou municipal. 

Quadro 2.1 | Planos e Programas  

Anexo I.A Instrumentos de Gestão Territorial (IGT)* Diploma 

Âmbito nacional e regional 

1 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 
(PNPOT) – Primeira Revisão 

Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro 

.2 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT 
Alentejo) 

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 53/2010, de 2 de Agosto 

3 Plano Nacional da Água (PNA) Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de 
novembro 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (PGRH – 
RH6)/ Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana (PGRH 
– RH7)/ Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do 
Algarve (PGRH – RH8) 

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 52/2016, de 20 de setembro, e 
republicado pela Declaração de 

Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de 
novembro 

4 
Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) 

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 115-A/2008, de 21 de Julho 

5 
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT) 

Portaria n.º 54/2019, de 11 de 
fevereiro 

6 
Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN) – 2.ª alteração 

Decreto-Lei nº 182/2003 de 16 de 
agosto 

Âmbito municipal 

2.3 Planos Municipais de Ordenamento do Território  
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Anexo I.A Instrumentos de Gestão Territorial (IGT)* Diploma 

Plano de Pormenor da Aldeia dos Fernandes 
Declaração n.º 25-9-91, de 29 de 

outubro 

Plano de Pormenor Castelo Alto 
Aviso n.º 22047/2011, de8 de 

novembro 

Plano de Pormenor Cerro das Eiras – Gomes Aires 

Portaria n.º 265/97, de 17 de abril 

Alteração de Regime Simplificado, 
pela Declaração n.º 68/2003, de 18 de 

fevereiro  

Plano de Pormenor da Entrada Norte de Santa Clara-a-Nova - 
Revisão 

Portaria n.º 820/94, de 16 de setembro 

1ª Alteração de Regime Simplificado – 
Decl. n.º 17/2003, de 16 de janeiro 

2ª Alteração – RCM n.º 175/2004, de 
17 de dezembro 

Plano de Pormenor do Espaço Industrial Proposto da Vila de 
Almodôvar – Ampliação I 

Deliberação n.º 2491/2007, de 26 de 
dezembro 

Plano de Pormenor Monte Nabo 

Aviso n.º 21817/2011, de 3 de 
novembro 

1ª Correção Material – Aviso n.º 
7755/2012, de 4 de junho 

Plano de Pormenor de Santa Cruz Declaração n.º 28-1-91, de 8 de março 

Plano de Pormenor da Senhora da Graça de Padrões 
Portaria n.º 1087/95, de 5 de setembro 

1.ª Alteração – Declaração n.º 178/97, 
de 29 de agosto 

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Almodôvar 
Declaração n.º 25-9-90, de 19 de 

outubro 

 

Anexo I.B Planos e Programas Estratégicos Diploma 

Âmbito supramunicipal 

7 Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 
2030 (ENCNB 2030) 

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 55/2018, de 7 de maio 

8 
Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 109/2007, de 20 de agosto 

9 
Estratégia Nacional para as Florestas (ENF)  

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 6.B/2015, de 4 de fevereiro 

Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) 
Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 65/2006, de 26 de maio 

10 
Estratégia Nacional para o Ar 2020 (ENAR 2020) 

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 46/2016, de 26 de agosto 

11 

Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e 
Agroindustriais (ENEAPAI) 

Despacho Conjunto do Ministério da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural 

e das Pescas e do Ministério do 
Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento 

Regional, N.º 8277/2007, de 9 de maio 
de 2007 

12 
Estratégia para o Turismo 2027 (ET 27) 

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 134/2017, de 27 de setembro 

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

Despacho n.º 4385/2015, 30 de abril 

14 
Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR)  

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 11-C/2015, de 16 de março 

Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos+ (PERSU 2020+) 
Portaria n.º 241-B/2019, de 31 de 

julho 
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Anexo I.B Planos e Programas Estratégicos Diploma 

15 
Plano Nacional Energia e Clima 2030 

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 53/2020, de 10 de julho 

Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) 
Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 107/2019, de 1 de julho 

Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas (ENAAC 2020) 
Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 56/2015, de 30 de julho 

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

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 130/2019, de  2 de agosto 

16 
Política Nacional de Arquitetura e Paisagem (PNAP) 

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 45/2015, de 7 de julho  

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

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 61-A/2015, de 20 de agosto 

18 Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do 
Baixo Alentejo (PIAAC – BA) 

2018 

19 Programa de Acão Nacional para Combate à Desertificação 
(PANCD) 

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 69/99, de 9 de julho 

20 
Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN) 

Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 51/2015, de 21 de julho 

21 
Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) 

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 113/2005, de 30 de junho 

 Âmbito municipal**  

22 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 2018 

23 Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) 2015 

24 

Áreas de Reabilitação Urbana 

Área de Reabilitação Urbana da Vila de Almodôvar 
Aviso n.º 11479/2016, de 20 de 

setembro 

Área de Reabilitação Urbana de Aldeia dos Fernandes Aviso n.º 4257/2016, de 29 de março 

Área de Reabilitação Urbana de Santa Clara-a-Nova Aviso n.º 4338/2016, de 30 de março 

Área de Reabilitação Urbana do Rosário Aviso n.º 4256/2016, de 29 de março 

Área de Reabilitação Urbana de Gomes Aires 
Aviso n.º 17420/2020, de 29 de 

outubro 

Área de Reabilitação Urbana de Semblana 
Aviso n.º 17421/2020, de 29 de 

outubro 

Área de Reabilitação Urbana de Corte Zorrinho 
Aviso n.º 17422/2020, de 29 de 

outubro 

Área de Reabilitação Urbana de Dogueno 
Aviso n.º 17423/2020, de 29 de 

outubro 

Área de Reabilitação Urbana de Telhada 
Aviso n.º 17424/2020, de 29 de 

outubro 

Área de Reabilitação Urbana de Santa Cruz 
Aviso n.º 17425/2020, de 29 de 

outubro 

25 Estratégia Local de Habitação de Almodôvar  Janeiro de 2020 

 Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas Em curso 

* Planos identificados a partir da pesquisa no Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT) da Direção Geral do 
Território (DGT). 

** O concelho não dispõe de qualquer Plano de Gestão Florestal (PGF) aprovado, mas tem cinco em processo de 
aprovação: (1) PGF da Zona de Intervenção Florestal (ZIF) Almodôvar Sul; (2) PGF ZIF São Barnabé Sul; (3) PGF ZIF São 
Barnabé Oeste; (4) PGF ZIF São Barnabé Este; (5) PGF ZIF São Barnabé Norte. 
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Os IGT são identificados de acordo com o constante no Sistema Nacional de Informação Territorial 

(SNIT) da Direção Geral do Território (DGT) (Quadro 2.1) e analisados no Anexo I.A. 

De acordo com o RJIGT, o sistema de gestão territorial organiza-se, num quadro de interação 

coordenada, em quatro âmbitos, para os quais são aqui identificados os IGT que incidem no 

Município de Almodôvar2: 

 O âmbito nacional e regional – é concretizado através do programa nacional da política de 

ordenamento do território, dos programas setoriais e dos programas especiais. O Município de 

Almodôvar é abrangido, portanto, pelo Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território (PNPOT), pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT 

Alentejo), pelo Plano Nacional da Água (PNA), pelos Planos de Gestão de Região Hidrográfica 

(RH6, RH7 e RH8), pelo Plano Setorial da Rede Natura 2000, pelo Plano Regional de 

Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF AL) e pelo Plano Rodoviário Nacional (PRN).  

 O âmbito intermunicipal – é concretizado através de programas intermunicipais, plano diretor 

intermunicipal, planos de urbanização intermunicipais, e dos planos de pormenor 

intermunicipais. Contudo, o âmbito intermunicipal não se encontra representado entre os IGT 

aplicáveis ao Município de Almodôvar. 

 O âmbito municipal – é concretizado através do plano diretor municipal, planos de urbanização 

e planos de pormenor. O Plano Diretor Municipal em vigor será apresentado no Capítulo 4, 

assim como os 9 Planos de Pormenor em vigor. 

Os Planos e Programas Estratégicos considerados no âmbito do presente Relatório são listados 

no Quadro 2.1, de acordo com o seu âmbito supramunicipal e municipal e são analisados 

individualmente no Anexo I.B. 

Sintetizam-se de seguida as principais alterações no contexto estratégico e do ordenamento do 

território tendo por referência os temas principais identificados. 

Sustentabilidade e Conservação da Natureza 

A nível nacional, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, que data já de 2007, 

determina uma estratégia transversal para o desenvolvimento sustentável, atendendo aos domínios 

económico, social, ambiental e de responsabilidade social.  

Ainda anterior à Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, foi aprovada em 2001, a 

Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, que visa a conservação da 

natureza e da diversidade biológica, promovendo uma utilização sustentável desses recursos. Esta 

foi revista em 2018. Nesta estratégia destaca-se, entre outras, a opção pela constituição da Rede 

Fundamental de Conservação da Natureza, que é constituída pelas áreas de Reserva Agrícola 

Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN) e Domínio Público Hídrico (DPH), além do 

Sistema Nacional de Áreas Classificadas, que no Município de Almodôvar se encontra representado 

pelas áreas da Rede Natura 2000.  

Destaca-se, portanto, também o Plano Setorial da Rede Natura 2000, até porque o Município de 

Almodôvar é abrangido por vários sítios e ZPE. 

  

 
2 Levantamento efetuado com base no SNIT – Sistema Nacional de Informação Territorial, que inclui todos os Instrumentos de Gestão 
Territorial em vigor que se encontram registados ou depositados na DGT - Direção Geral do Território. 
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Floresta 

As orientações para o setor florestal datam também já de 2006, tendo a Estratégia Nacional para as 

Florestas sido atualizada em 2015, destacando-se a vertente de prevenção do risco de incêndio. 

Neste âmbito prevê a implementação do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(2006), que seria em 2017 apoiado pelo primeiro Programa Nacional de Fogo Controlado.  

O Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios determina a elaboração dos Planos 

Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, tal como se verifica no caso do Município de 

Almodôvar, no âmbito dos quais é desenvolvida a cartografia de perigosidade de incêndio florestal.   

Destaca-se ainda, entre os IGT, a presença de um plano orientado para a gestão e ordenamento 

florestal, o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo de 2019, que procede à Revisão 

do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (2006), também posterior ao atual 

PDM.   

Riscos e Alterações Climáticas  

Os riscos têm vindo a ganhar protagonismo no Ordenamento do Território, assinalando-se a nível 

municipal (para além do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios), o Plano Municipal 

de Emergência de Proteção Civil, que procede à caracterização dos riscos no Município e define as 

responsabilidades e modo de atuação das operações de proteção civil.  

A nível nacional, assinalam-se vários Planos e Programas referentes a riscos específicos, sendo, 

no âmbito do presente Relatório, analisados: o já referido Plano Nacional de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios; e o Programa de Acão Nacional para Combate à Desertificação, que visa prevenir 

e reverter a desertificação/degradação das terras, e vários relacionados com as Alterações 

Climáticas. 

É importante destacar a afirmação da importância das Alterações Climáticas, que se traduziu a nível 

nacional na aprovação de um quadro estratégico de intervenção, que na versão atual é constituído 

pelo Plano Nacional Energia e Clima 2030, o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 

(RNC2050), a Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas (ENAAC 2020), e o Programa de 

Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC). O Município de Almodôvar não integrou 

o grupo de municípios beneficiário projeto ClimAdapt.Local, no âmbito do qual foram elaboradas 26 

Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas. No entanto, atualmente a Câmara 

Municipal encontra-se a desenvolver a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 

e o Município insere-se no Plano Intermunicipal de Adaptação à Alterações Climáticas do Baixo 

Alentejo desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal dos Municípios do Baixo Alentejo – CIMBAL. 

Recursos Hídricos 

No âmbito dos Recursos Hídricos, assinala-se que a Estratégia Nacional para os Efluentes 

Agropecuários e Agroindustriais data de 2007, visando a definição de soluções ambientalmente 

sustentáveis para a eliminação das situações de poluição causadas pela descarga de efluentes não 

tratados nas linhas de água e solo. Em 2017 foram iniciados os trabalhos com vista à elaboração 

da Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI) para o período 

2018-2025, não estando a mesma ainda concluída. 
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As primeiras versões do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água e da estratégia de 

abastecimento de água e de saneamento de águas residuais são ainda anteriores a 2007, mas em 

2015 seria aprovado o PENSAAR 2020 - Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de 

água e saneamento de águas residuais, que visa a melhoria da qualidade e eficiência dos serviços. 

Entre os IGT são identificados dois importantes instrumentos de gestão dos recursos hídricos, a 

nível nacional o Plano Nacional da Água, e a nível regional os três PGRH que abrangem o município 

de Almodôvar, todos revistos em 2016 (Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira 

PGRH – RH6, Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana PGRH – RH7, Plano de Gestão 

da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve PGRH – RH8). 

Resíduos 

À semelhança dos temas anteriores, relacionado com a proteção do ambiente, diferencia-se o tema 

dos Resíduos, representado a nível nacional, por: o Plano Nacional de Gestão de Resíduos, que 

visa a prevenção e gestão dos resíduos; e o Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos+ (PERSU 

2020+), que incide particularmente sobre os resíduos urbanos.  

Turismo 

O Turismo é orientado pela Estratégia para o Turismo 2027, que identifica linhas de atuação 

prioritárias que devem nortear as decisões de política pública e as opções de investimento para o 

Turismo na próxima década. Destacam-se, pela sua relação com o Ordenamento do Território, as 

linhas de atuação prioritária referentes ao eixo estratégico “Valorizar o Território”, que visam a 

valorização, preservação e promoção do património histórico-cultural, da orla costeira e economia 

do mar, das áreas protegidas e das cidades e regiões (através da regeneração urbana).  

Por outro lado, o Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN) constitui uma estratégia de 

promoção do turismo de natureza, ou seja incidindo particularmente sobre as áreas classificadas, 

como as da Rede Natura 2000 que cobrem uma parte significativa do município de Almodôvar. 

Transportes 

No âmbito dos transportes é identificado, entre os IGT, o Plano Rodoviário Nacional - PRN2000, 

que define a rede rodoviária nacional que desempenha funções de interesse nacional ou 

internacional, sendo constituída pela rede nacional fundamental e pela rede nacional complementar. 

O Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+) estabelece os princípios 

orientadores da atuação setorial e promove a implementação de um vasto programa de reformas 

estruturais a concretizar no sector das infraestruturas e transportes. 

Território  

Ao nível do território, assinala-se a existência de dois planos que definem a nível nacional e regional 

as diretrizes para o Ordenamento do Território – o Programa Nacional para a Política de 

Ordenamento do Território (que foi revisto em 2019) e o Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Alentejo. 

Merece destaque a afirmação de uma estratégia para a reabilitação urbana, representada a nível 

municipal, pela aprovação da delimitação de 4 Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) – Aldeia dos 

Fernandes, Almodôvar, Rosário e Santa Clara, e pela aprovação dos respetivos programas 

estratégicos de reabilitação urbana, conforme exigido pelo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. 
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Em 2020, foram ainda publicadas outras seis ARU – Corte Zorrinho, Dogueno, Gomes Aires, Santa 

Cruz, Semblana e Telhada, estas ainda sem os respetivos PERU aprovados. 

Assinala-se ainda a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, aprovada em 2015, visa potenciar 

a arquitetura e a paisagem como recursos estratégicos das políticas de desenvolvimento do País, 

também ao nível local, propondo um conjunto de medidas de estratégia e coordenação, Medidas 

legislativas e de regulação e Medidas de informação, sensibilização e educação. 

2.3. PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

O município de Almodôvar dispõe de 9 Planos de Pormenor em vigor, cujos diplomas de aprovação 

estão identificados no Quadro 2.1, e que se sintetizam de seguida:  

 Plano de Pormenor da Zona Industrial de Almodôvar (1990) – define o loteamento industrial de 

Almodôvar e as regras relativas a lotes, tipo de ocupação e índices. Corresponde a uma área 

com cerca de 4,02 ha, que juntamente com uma área de Espaços Industriais Propostos – 

2,82 ha, foi delimitada pelo PDM em vigor como Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 

n.º 5 (UOPG5) – Plano de pormenor do Espaço Industrial Proposto de Vila de Almodôvar. 

Encontra-se totalmente concretizado. 

 Plano de Pormenor da Aldeia dos Fernandes (1991) – é destinado à programação de quatro 

áreas de expansão para o perímetro urbano, constituídas por moradias unifamiliares.  

 Plano de Pormenor de Santa Cruz (1991) - é destinado à programação de sete lotes com um 

total de 10 fogos, de tipologias T1 a T3, numa área de 0,23 ha.  

 Plano de Pormenor da Entrada Norte de Santa Clara-a-Nova (1994) – define uma faixa de 

expansão na entrada norte do aglomerado de Santa Clara-a-Nova destinado a lotes de habitação 

unifamiliar, mas podendo receber unidades comerciais no rés-de-chão.  

 Plano de Pormenor da Senhora da Graça de Padrões (1995) - é destinado à programação de 2 

Zonas, a Zona A com seis lotes de habitação unifamiliar, e a zona B com sete lotes e 10 fogos, 

com tipologias variáveis de T1 a T3. 

 Plano de Pormenor Cerro das Eiras (1997) – procede à programação de uma área para habitação 

unifamiliar. 

 Plano de Pormenor do Espaço Industrial Proposto da Vila de Almodôvar – Ampliação I (2007) - 

ocupa cerca de 1,74 ha (61,6% da área definida no PDM em vigor como “Espaços Industriais 

Propostos”), e aposta na modernização e ampliação do Espaço Industrial já existente, criando 

oito novos lotes que se destinam “à construção de edifícios para instalação de unidades 

industriais, oficinas, armazéns, serviços, comércio e outras actividades similares que, pelas suas 

características, não se adeqúem a serem inseridas num contexto urbano, agrícola ou de 

protecção ambiental.” Verifica-se a total concretização desta zona de ampliação industrial, não 

existindo lotes disponíveis para a instalação de novas empresas. 

 Plano de Pormenor Monte Nabo (2011) - tem por objetivo a conceção e estruturação de 

organização espacial, destinada à implantação de um Conjunto Turístico (Resort). Corresponde 

a área de 53,05 hectares, e inclui: Portaria e área de apoio; Unidades de alojamento; Vias de 

circulação internas; Via Pedonal e ciclável; Estacionamento de uso comum; Piscina de uso 

comum; Lago biológico e Areal; Zonas verdes de uso comum; Estabelecimento de restauração 
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bebidas e serviços de apoio (integra área de apoio à piscina); Centro Equestre; Equipamento de 

Desporto e Lazer — Circuito de manutenção exterior; Alojamento de animais de companhia. 

 Plano de Pormenor Castelo Alto (2011) - define com detalhe as regras de uso, ocupação e 

transformação do solo na área de intervenção, designadamente no que respeita à conceção do 

espaço de ocupação turística, localização das redes de infra -estruturas, áreas de reserva para 

equipamentos coletivos, tratamento dos espaços públicos e condições gerais de edificação e de 

intervenção em edifícios existentes. Abrange uma área rural de 231,09 ha. 

Na sua maioria são anteriores ao PDM em vigor e correspondem a áreas de expansão para uso 

residencial, tendo sido assim integradas na elaboração do PDM. Neste contexto inserem-se os 

seguintes PP: Aldeia dos Fernandes, Cerro das Eiras, Entrada Norte de Santa Clara-a-Nova, Santa 

Cruz e Senhora da Graça dos Padrões. 

A Zona Industrial de Almodôvar dispunha também já de PP à data da aprovação do PDM, que 

integra aquela zona industrial e prevê a sua ampliação, tal como concretizado no PP de 2007. 

Corresponde também a uma zona industrial, o único PMOT atualmente em elaboração, o Plano de 

Pormenor da Área de Acolhimento Empresarial de Gomes Aires. 

Por fim, assinalam-se dois PP destinados a ocupação turística – PP de Castelo Alto e PP de Monte 

Nabo, ambos aprovados em 2011, mas não concretizados. 

Plano de Pormenor da Área de Acolhimento Empresarial de Gomes Aires (em elaboração) 

A elaboração do Plano de Pormenor da Área de Acolhimento Empresarial de Gomes Aires 

(PPAAEGA) foi deliberada pela Câmara Municipal em setembro de 2018, tendo o respetivo Edital 

sido publicado na 2.ª Série do Diário da República, n.º 169, de 3 de setembro de 2018 (Aviso 

(extrato) n.º 12664/2018, Edital n.º 853/2018). Posteriormente, através do  

Edital n.º 616/2020, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 90, de 8 de maio, foi 

prorrogado o prazo de elaboração do PPAAEGA, por igual período de tempo 540 dias com efeitos 

a partir de 10 de janeiro de 2020. 

A área de intervenção do PPAAEGA é de 5,970 hectares, fica situada na União de Freguesias de 

Santa-Clara-a-Nova e Gomes Aires, confina a nascente com a estrada de acesso ao nó da A2 de 

Gomes Aires, a nascente desta aldeia. A sul confina com a EN393 e a norte e poente com Monte 

Martelo (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 | Localização da área de intervenção sobre as cartas militares 

O PPAEGA apresenta os seguintes objetivos, sem prejuízo de poderem a vir ser alterados em 

função do desenvolvimento dos trabalhos: 

 Dotar a economia local de uma base produtiva mais ampla, respondendo às expectativas e 

necessidades emergentes, disponibilizando uma área dotada das condições necessárias à 

instalação de novas unidades industriais, de serviços ou comerciais. 

 Tirar partido das vantajosas condições de acessibilidade e de conetividade nacional da sua 

localização, nomeadamente ao eixo estruturante da A2, quer aos aeroportos de Faro e de Beja, 

quer ainda ao porto de Sines, assim como à EN 393 que liga, a partir do nó de ligação a essa 

autoestrada, a aldeia de Gomes Aires à sede do concelho, à EN2 que faz a ligação direta a 

Castro Verde e a Faro, e à EN267 que faz a ligação a Mértola. 

 Acolher um investimento que, pela sua dimensão e importância económica e social constitui um 

contributo relevante e significativo para o Município. 

 Articular, criar e reforçar todas as redes de infraestruturas (viárias, ambientais e tecnológicas), 

garantindo um ambiente qualificado, que potencie o estabelecimento e investimento de novas 

unidades industriais, de serviços ou comerciais, independentemente de as mesmas já se 

encontrarem consolidadas no mercado, ou estejam ainda a dar os primeiros passos. 

 Estimular a criação de emprego. 
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3. PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL 

3.1. DINÂMICA DE TRANSFORMAÇÃO DO USO DO SOLO 

Na Figura seguinte apresenta-se a síntese da ocupação do solo no território do município de 

Almodôvar, tendo em conta a informação constante nas Cartas de Uso e Ocupação do Solo (COS) 

de 1995, 2015 e 2018, agrupada pelo código de Nível I. Uma vez que as classes de Nível I são 

distintas entre a COS 1995 e as COS 2015/2018, foi necessário recorrer a uma maior desagregação 

da COS 1995 por forma a fazer a correspondência com as COS mais recentes. A leitura da Figura 

3.1 permite destacar algumas tendências de evolução, também representadas no Quadro 3.1., onde 

se apresenta a variação 1995-2018 (sem prejuízo das divergências na classificação destes dois 

anos) e 2015-2018. 

 
Fonte: COS 1995, COS 2007, COS 2015 e COS 2018. Nota: A legenda apresentada corresponde ao Nível I da COS 2015 
e 2018. No caso da COS 1995 foram agrupados níveis inferiores da COS para fazer correspondência com o Nível I da 
COS 2015 e 2018. 

Figura 3.1 | Evolução do uso do solo no município de Almodôvar – comparação da COS 1995, 2015 e 2018 (Nível 
I) 

As duas principais ocupações em 2018 – “Florestas” e “Superfícies agroflorestais” apresentam uma 

certa estabilidade no período 2015-2018, mas apresentam sentidos de evolução divergentes quando 

analisado o período 1995-2018: 

 As “Florestas” que correspondem à principal ocupação em 2018, já o eram 1995, tendo 

registado ainda assim um aumento de 28,1%. 

 As “Superfícies agroflorestais” registaram uma perda de 17,2%. 
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Também a “Agricultura” e as “Pastagens” registaram perdas no conjunto do período 1995-2018, mas 

no caso das “Pastagens”, o período mais recente (2015-2018) indicia já um crescimento (7,8%), 

enquanto na “Agricultura” se mantém a tendência decrescente. 

Os “Matos”, com uma representatividade semelhante à “Agricultura”, tiveram uma perda de 10% 

entre 1995-2018, sendo a perda relativa a 2015-2018 pouco significativa (0,8%). 

Sobressai, em contrapartida, um importante acréscimo dos “Territórios artificializados” no período 

1995-2018 (94,8%). No período mais recente (2015-2018) este aumento abrandou, reduzindo-se a 

2,4%. 

Quadro 3.1 | Ocupação do solo do município de Almodôvar – COS 1995, 2015 e 2018 

Nomenclatura Área ocupada (ha) Variação (%) 

COS 1995 COS 2015 COS 2018 1995-2018 2015-2018 

Territórios artificializados 385,18 732,73 750,26 94,8 2,4 

Agricultura 7941,26 6989,96 6126,35 -22,9 -12,4 

Pastagens 11798,37 10056,10 10843,41 -8,1 7,8 

Superfícies agroflorestais 24290,41 19954,26 20119,53 -17,2 0,8 

Florestas 25445,91 32642,87 32606,46 28,1 -0,1 

Matos 7152,24 6491,60 6437,42 -10,0 -0,8 

Espaços descobertos ou com 
vegetação esparsa  9,57  

  

Massas de água superficiais 774,65 910,94 904,59 16,8 -0,7 

Total Geral 77788,03 - - 

Fonte: DGT, COS 1995, 2015 e 2018 

Contudo, verifica-se que os territórios artificializados, mesmo em 2018, representam menos de 1% 

do município (Gráfico 3.1). Por outro lado, em 2018 mais de metade do município (55,15%) 

corresponde a Florestas (que registaram uma redução entre 1995-2007), e é também relevante a 

ocupação agrícola – 16,44% de Agricultura, 15,71% de Superfícies agroflorestais 
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Gráfico 3.1 | Distribuição do Uso do Solo – COS 2018, Nível I – Município de Almodôvar 

 
Fonte: COS 2018 

No Quadro seguinte, é apresentada a distribuição das classes de uso do solo de nível V, informação 

que será determinante na Revisão do PDM. 

Quadro 3.2 | Ocupação do solo do município de Almodôvar – COS 2018 (Nível V) 

COS 2018 – Nível V Área  

Classe ha % 

1.1.1.2 Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal 135,03 0,2 

1.1.2.1 Tecido edificado descontínuo 101,00 0,1 

1.1.2.2 Tecido edificado descontínuo esparso 71,12 0,1 

1.1.3.2 Espaços vazios sem construção 1,51 0,0 

1.2.1.1 Indústria 4,58 0,0 

1.2.2.1 Comércio 5,99 0,0 

1.2.3.1 Instalações agrícolas 60,75 0,1 

1.3.1.1 Infraestruturas de produção de energia renovável 59,22 0,1 

1.3.2.2 Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas residuais 12,66 0,0 

1.4.1.1 Rede viária e espaços associados 208,60 0,3 

1.4.1.2 Rede ferroviária e espaços associados 8,78 0,0 

1.5.1.1 Minas a céu aberto 22,51 0,0 

1.5.1.2 Pedreiras 23,06 0,0 

1.5.3.1 Áreas em construção 19,69 0,0 

1.6.1.2 Instalações desportivas 13,13 0,0 

1.6.4.1 Cemitérios 2,63 0,0 

2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 4654,37 6,0 

2.2.1.1 Vinhas 107,28 0,1 

2.2.2.1 Pomares 1,13 0,0 

2.2.3.1 Olivais 772,54 1,0 

2.3.1.2 Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a pomar 16,81 0,0 
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COS 2018 – Nível V Área  

Classe ha % 

2.3.1.3 Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a olival 187,47 0,2 

2.3.2.1 Mosaicos culturais e parcelares complexos 329,86 0,4 

2.3.3.1 Agricultura com espaços naturais e seminaturais 56,88 0,1 

3.1.1.1 Pastagens melhoradas 10388,42 13,4 

3.1.2.1 Pastagens espontâneas 455,00 0,6 

4.1.1.1 SAF de sobreiro 688,10 0,9 

4.1.1.2 SAF de azinheira 18433,08 23,7 

4.1.1.6 SAF de sobreiro com azinheira 947,68 1,2 

4.1.1.7 SAF de outras misturas 50,67 0,1 

5.1.1.1 Florestas de sobreiro 19259,24 24,8 

5.1.1.2 Florestas de azinheira 9631,30 12,4 

5.1.1.5 Florestas de eucalipto 1114,46 1,4 

5.1.1.7 Florestas de outras folhosas 227,62 0,3 

5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo 21,24 0,0 

5.1.2.2 Florestas de pinheiro manso 2350,45 3,0 

5.1.2.3 Florestas de outras resinosas 2,15 0,0 

6.1.1.1 Matos 6437,42 8,3 

9.1.1.1 Cursos de água naturais 588,11 0,8 

9.1.2.1 Lagos e lagoas interiores artificiais 223,21 0,3 

9.1.2.3 Albufeiras de barragens 32,82 0,0 

9.1.2.5 Charcas 60,45 0,1 

Total Geral 77788,03 100,0 

Fonte: COS 2018 

3.2. DINÂMICA DEMOGRÁFICA  

No presente subcapítulo é feita uma análise à dinâmica demográfica no município, bem como nas 

seis freguesias resultantes da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica. Sempre que 

possível, são apresentados os dados estimados até 2019, mas privilegiando antes os dados dos 

Censos 2011, que disponibilizam informação ao nível da freguesia e lugar censitário. 

De acordo com os dados dos censos, entre 2001 e 2011, o município de Almodôvar perdeu 696 

habitantes, ou seja 8,5%, perda ligeiramente superior à verificada a nível da NUTS III – Baixo 

Alentejo (-6,2%).  

Em 2011, o município de Almodôvar apresentava 7449 habitantes, todavia, as estimativas 

populacionais mais recentes (2019) apontam para uma redução bastante significativa desde os 

últimos Censos, com uma perda de 724 habitantes no município, quase 10% face a 2011. Esta 

tendência verifica-se também a nível sub-regional, estimando-se uma perda de 8,2% na NUTS III – 

Baixo Alentejo no mesmo período 2011-2019. 
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Considerando o período 2001-20113, verifica-se que todas as freguesias do município de Almodôvar 

apresentaram perdas populacionais, com exceção da União de freguesias de Almodôvar e Graça 

dos Padrões (que engloba a sede de concelho) e a freguesia do Rosário, em ambos os casos com 

acréscimos muito modestos – respetivamente 1,9% e 0,3%, que não permitem compensar as perdas 

das outras freguesias. Nas freguesias em perda, registaram-se decréscimos entre os -13,4% na 

freguesia da Aldeia dos Fernandes e os -32,9% na freguesia de São Barnabé. 

Quadro 3.3 | População Residente 2001 e 2011, e estimativas da população residente 2019, e variação da 
população residente  

Unidade Territorial 

População 
Residente (hab)  

Variação 
da 

População 
(%) 

Estimativa da 
População 

Residente (hab) 

2001 2011 2001-2011 2019 

NUTS III Baixo Alentejo 135105 126692 -6,2 116332 

Município Almodôvar 8145 7449 -8,5 6725 

Freguesias 

Rosário 606 608 0,3 - 

Santa Cruz 898 651 -27,5 - 

São Barnabé 791 531 -32,9 - 

Aldeia dos Fernandes 619 536 -13,4 - 

União das freguesias de 
Almodôvar e Graça dos Padrões 

4092 4168 1,9 - 

União das freguesias de Santa 
Clara-a-Nova e Gomes Aires 

1139 955 -16,2 - 

Fonte: INE – Censos; Dados Estatísticos (Pesquisa online). 

De facto, tal como representado no  

Quadro 3.4, verifica-se que a população residente no lugar sede de concelho representa cerca de 

40% da população residente no concelho, totalizando os 2988 habitantes em 2011.  

Todos os restantes lugares censitários têm menos de mil habitantes e apenas outros 11 lugares têm 

mais de 100 habitantes, designadamente: Aldeia dos Fernandes (508); Rosário (468); Santa Clara-

a-Nova (296); Semblana (244); Gomes Aires (196); A-dos-Neves (129); São Barnabé (123); Corte 

Zorrinho (118); Dogueno (111); Senhora da Graça de Padrões (110); e Monte dos Mestres (105). 

Incluem-se neste grupo (acima dos 100 habitantes) todas as atuais e ex-sedes de freguesia, com 

exceção para Santa Cruz, com 81 habitantes em 2011. 

Dos 39 lugares com menos de 100 habitantes, 8 lugares têm entre 50 e 100 habitantes, 13 lugares 

entre 20 e 50 habitantes, e os restantes 26 tem menos de 20 habitantes. 

No seu conjunto, a população residente em lugares censitários representa 86,3% do total concelhio, 

sendo que os restantes 13,7% correspondem a população isolada, residente fora dos lugares 

censitários. 

Merece ainda referência que do conjunto de 51 lugares censitários, a maioria (44) encontra-se 

delimitado como perímetro urbano.  

 

 
3 Isto porque as estimativas populacionais do INE não são disponibilizadas ao nível da freguesia.  
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Quadro 3.4 | População residente por lugar censitário, 2011 

Lugares Censitários 
População Residente 

nos lugares (hab) Freguesia 

Almodôvar 2988 UF de Almodôvar e Graça dos Padrões 

Aldeia dos Fernandes 508 Aldeia dos Fernandes 

Rosário 468 Rosário 

Santa Clara-a-Nova 296 UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Semblana 244 UF de Almodôvar e Graça dos Padrões 

Gomes Aires 202 UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

A-dos-Neves 129 Rosário 

São Barnabé 123 São Barnabé 

Corte Zorrinho 118 UF de Almodôvar e Graça dos Padrões 

Dogueno 111 Santa Cruz 

Sª da Graça de Padrões 110 UF de Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte dos Mestres 105 UF de Almodôvar e Graça dos Padrões 

Santa Cruz 81 Santa Cruz 

Monte das Viúvas 80 Santa Cruz 

Guedelhas 70 UF de Almodôvar e Graça dos Padrões 

Telhada 63 Santa Cruz 

Moinhos de Vento 62 UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Azinhal 55 Santa Cruz 

Porteirinhos 51 UF de Almodôvar e Graça dos Padrões 

Felizes 50 São Barnabé 

Corte Figueira 41 Santa Cruz 

Monte das Cumeadas* 37 Santa Cruz 

Monte das Mestras 36 UF de Almodôvar e Graça dos Padrões 

Curvatos 31 UF de Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte da Vinha 30 UF de Almodôvar e Graça dos Padrões 

Fontes Ferrenhas 28 UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte do Romba 27 Santa Cruz 

Semblana 23 UF de Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte dos Gorazes 23 UF de Almodôvar e Graça dos Padrões 

Corte do Azinheiro 22 UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Corte Pinheiro 22 Santa Cruz 

Brunheira 21 São Barnabé 

Monte da Sinceira Grande 20 UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte das Figueiras* 17 UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Fontes Ferrenhas de Cima 14 UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte das Soeiras* 13 São Barnabé 

Casa Nova 12 UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Barranco Belchior Dias 12 Santa Cruz 
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Lugares Censitários 
População Residente 

nos lugares (hab) Freguesia 

Monte A-dos-Grandes 11 Santa Cruz 

Fontes Ferrenhas de Baixo 10 UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Almeijoafra 10 Santa Cruz 

Caiada 10 UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte João Dias 9 Santa Cruz 

Corte Fidalgo* 8 São Barnabé 

Fornalha 7 Santa Cruz 

Cansados 6 São Barnabé 

Monte da Charrua 5 UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte Xerez* 5 Santa Cruz 

Monte Horta da Reveza 4 UF de Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte dos Corvos 4 Santa Cruz 

 

 População Residente % do Município 

Total População Lugares 6432 86,3 

Total População Residual 1017 13,7 

* Apenas os lugares censitários assinalados com (*) não apresentam um perímetro urbano delimitado no PDM em vigor 
com a mesma designação. 

Fonte: INE – Censos 2011. 

A par da perda demográfica do município e sub-região, verifica-se entre 2001 e 2011 uma redução 

da densidade populacional. Esta situa-se no município de Almodôvar nos 9,6 habitantes por Km2 

em 2011, sendo significativamente inferior à média sub-regional (Quadro 3.5).  

A freguesia com maior densidade populacional é a de Aldeia dos Fernandes, com 25,2 habitantes 

por Km2 em 2011. Na União das freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões (onde se inclui o 

principal aglomerado populacional do município), a densidade populacional fica-se ainda assim 

pelos 16,2 habitantes por km2, porque mesmo sendo a freguesia mais populosa, é também aquela 

que apresenta uma maior área.  

Em 2019, verifica-se também uma redução da densidade populacional estimada no município e 

NUTS III, mantendo o município uma densidade populacional inferior. 

Quadro 3.5 | Densidade Populacional, 2001, 2011 e estimativa para 2019  

Unidade Territorial 
Densidade Populacional (hab/Km2) 

2001 2011 
2019 

(estimativa) 

NUTS III Baixo Alentejo 15,81 14,8 13,6 

Município Almodôvar 10,48 9,6 8,6 

Freguesias 

Rosário 10,0 10,0 -  

Santa Cruz 7,3 5,3  - 

São Barnabé 5,6 3,7  - 

Aldeia dos Fernandes 29,1 25,2  - 
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Unidade Territorial 
Densidade Populacional (hab/Km2) 

2001 2011 
2019 

(estimativa) 

UF de Almodôvar e Graça dos Padrões 15,9 16,2  - 

UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 6,6 5,5  - 

Fonte: INE – Censos; Dados Estatísticos (Pesquisa online). 

A análise do saldo natural e migratório desde a entrada em vigor do PDM (1998), permite comprovar 

a tendência de perda revelada pelas estimativas de 2019. O saldo natural é sempre negativo entre 

1999 e 2019. Por seu turno, o saldo migratório que se apresentava positivo no concelho até 2013, 

é, entre 2014 e 2018, negativo, registando-se no último ano disponibilizado pelo INE (2019) uma 

inversão nessa tendência, com um saldo positivo de 56 (acompanhando o comportamento 

identificado a nível sub-regional). Contudo, ressalva-se a especificidade do ano de 2020 e seguinte, 

face ao impacte esperado do fenómeno da pandemia do Covid-19 nas migrações (e entenda-se no 

agravamento da tendência negativa do saldo natural).  

Quadro 3.6 | Saldo natural e saldo migratório, 1999-2019 

Anos 

Saldo natural* Saldo migratório* 

N.º 

NUTS III – Baixo 
Alentejo  

Município de 
Almodôvar 

NUTS III – Baixo 
Alentejo  

Município de 
Almodôvar 

1999 -1161 -120 392 18 

2000 -928 -111 543 28 

2001 -939 -77 498 43 

2002 -1060 -90 337 32 

2003 -1048 -93 185 19 

2004 -803 -82 85 10 

2005 -937 -91 96 12 

2006 -904 -64 114 13 

2007 -895 -82 153 17 

2008 -1032 -109 -18 7 

2009 -913 -74 52 11 

2010 -972 -85 -89 1 

2011 -991 -87 -96 15 

2012 -960 -84 -225 8 

2013 -979 -127 -113 15 

2014 -862 -76 -877 -36 

2015 -1055 -96 -676 -26 

2016 -900 -71 -204 -6 

2017 -939 -70 -217 -5 
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Anos 

Saldo natural* Saldo migratório* 

N.º 

NUTS III – Baixo 
Alentejo  

Município de 
Almodôvar 

NUTS III – Baixo 
Alentejo  

Município de 
Almodôvar 

2018 -1075 -63 -236 -4 

2019 -922 -77 697 56 

Saldo positivo 

* Saldo  Migratório - Diferença entre o número de entradas e saídas por migração, internacional ou interna, para um 
determinado país ou região, num dado período de tempo. Saldo Natural - Diferença entre o número de nados vivos e o 
número de óbitos, num dado período de tempo 
Fonte: INE – Dados Estatísticos (Pesquisa online). 

Em sintonia com o apresentado, assiste-se desde a entrada em vigor do PDM a um envelhecimento 

da população. Este é representado no agravamento do índice do envelhecimento do município 

(Quadro 3.7), que se vem a situar nos 253,8 idosos por cada 100 jovens em 2011 (face aos 226,9 

idosos por cada 100 jovens em 2001).  

Este aumento do índice de envelhecimento entre 2001 e 2011 é extensível a todas as freguesias, 

menos a freguesia da Aldeia dos Fernandes, que apresenta uma ligeira descida, mantendo-se ainda 

acima dos 200 idosos por cada 100 jovens. 

Em 2001 e 2011, o índice de envelhecimento é mais gravoso que o da NUTS III – Baixo Alentejo, 

tanto no município como em todas as freguesias do concelho, à exceção da União das freguesias 

de Almodôvar e Graça dos Padrões, onde, em 2011, se registam 147,9 idosos por cada 100 jovens. 

Os índices de envelhecimento muito elevados, como o da freguesia de São Barnabé explicam-se 

por contingentes de população (e de população jovem em particular) muito reduzidos.  

Em 2019 é estimada uma ligeira redução do índice de envelhecimento do município (248,6 idosos 

por cada 100 jovens, situação que corresponde, porém, a uma estimativa (a validar nos próximos 

Censos) e não deixa de também representar uma população envelhecida. 

Quadro 3.7 | Índice de envelhecimento 2001, 2011 e estimativa para 2019 

Unidade Territorial 

Índice de envelhecimento  
(n.º de idosos por cada 100 jovens) 

2001 2011 
2019 

(estimativa) 

NUTS III Baixo Alentejo 175,9 188,8 192 

Município Almodôvar 226,9 253,8 248,6 

Freguesias 

Rosário 161,3 191,4   

Santa Cruz 335,6 507,8   

São Barnabé 680,4 1563,2   

Aldeia dos Fernandes 246,8 218,8   

UF de Almodôvar e Graça dos Padrões 159,1 174,9   

UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 323,0 421,3   

Fonte: INE – Censos; Dados Estatísticos (Pesquisa online). 

A análise do Quadro 3.8 permite constatar que (independentemente da perda populacional registada 

no total da população), a população idosa do município registou, entre 2001 e 2011, um acréscimo 

(5,5%), assim como se verificou na freguesia do Rosário (20,2%), União das freguesias de 
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Almodôvar e Graça dos Padrões (15,1%), e União das freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes 

Aires (2,7%). 

No Quadro 3.8 é apresentada a composição etária da população residente à data do último 

recenseamento e no Quadro 3.9 é apresentada a estimativa para 2019, que aponta, no município, 

para uma redução da população em todos os grupos etários, incluindo a população idosa. 

Quadro 3.8 | Estrutura Etária em 2011, e variação entre grupos etários, 2001- 2011  

Unidade Territorial 

Distribuição da População Residente (%) 

Grupos etários 
Total 

0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

2011 

hab 

NUTS III Baixo Alentejo 16884 12659 65264 31885 126692 

Município Almodôvar 883 641 3684 2241 7449 

Freguesias 

Rosário 81 58 314 155 608 

Santa Cruz 51 50 291 259 651 

São Barnabé 19 26 189 297 531 

Aldeia dos Fernandes 69 31 285 151 536 

UF de Almodôvar e Graça dos 
Padrões 

574 395 2195 1004 4168 

UF de Santa Clara-a-Nova e 
Gomes Aires 

89 81 410 375 955 

 Variação 2001-2011  
% 

NUTS III Baixo Alentejo -8,3 -27,2 -2,5 -1,5 -6,2 

Município Almodôvar -5,7 -36,8 -9,5 5,5 -8,5 

Freguesias 

Rosário 1,3 -31,0 0,3 20,2 0,3 

Santa Cruz -41,4 -50,5 -30,4 -11,3 -27,5 

São Barnabé -58,7 -57,4 -49,1 -5,1 -32,9 

Aldeia dos Fernandes 11,3 -65,2 -9,5 -1,3 -13,4 

UF de Almodôvar e Graça dos 
Padrões 

4,7 -29,5 3,9 15,1 
1,9 

UF de Santa Clara-a-Nova e 
Gomes Aires 

-21,2 -31,9 -24,4 2,7 
-16,2 

Fonte: INE – Censos. 
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Quadro 3.9 | Estrutura Etária estimada em 2019, e variação entre grupos etários, 2011- 2019 (estimativa)  

Unidade Territorial Distribuição da População Residente (%) 

Grupos etários Total 

0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

2019 
 hab 

NUTS III Baixo Alentejo 15122 11535 60647 29028 116332 

Município Almodôvar 786 623 3362 1954 6725 

 Variação 2011-2019 - % 

NUTS III Baixo Alentejo -10,4 -8,9 -7,1 -9,0 -8,2 

Município Almodôvar -11,0 -2,8 -8,7 -12,8 -9,7 

Fonte: INE. 

Por fim, no retrato da dinâmica demográfica, fica a referência à redução do número de famílias, 

assim como a uma redução da dimensão média das famílias, entre 2001 e 20114. 

Em 2011, o município tinha 3081 famílias, com uma dimensão média de 2,42 indivíduos por família. 

Esta dimensão apenas é superada no caso da  freguesia do Rosário (2,55) e da União das 

freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões (2,51). 

Quadro 3.10 | Variação do n.º de famílias e dimensão média da família, 2001-2011 

Unidade Territorial Famílias (N.º) Variação 
famílias (%) 

Dimensão média das 
famílias 

2001 2011 2001-2011 2001 2011 

NUTS III Baixo Alentejo 50110 50647 1,1 2,70 2,50 

Município Almodôvar 3106 3081 -0,8 2,62 2,42 

Freguesias 

Rosário 237 238 0,4 2,56 2,55 

Santa Cruz 379 295 -22,2 2,37 2,21 

São Barnabé 312 236 -24,4 2,54 2,25 

Aldeia dos Fernandes 225 230 2,2 2,75 2,33 

UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 1478 1662 12,4 2,77 2,51 

UF de Santa Clara-a-
Nova e Gomes Aires 475 420 -11,6 2,40 2,27 

Fonte: INE – Censos  

Diante deste retrato sintético da dinâmica demográfica do município nas duas últimas décadas 

sobressai, sem prejuízo das limitações existentes em termos de atualização e desagregação dos 

dados, a tendência galopante de perda e envelhecimento da população, muito à semelhança do que 

acontece a nível sub-regional. 

Neste contexto, o município tem desenvolvido uma série de programas que visam incentivar o 

aumento da natalidade e apoiar as famílias, com destaque para o Regulamento Municipal de 

Incentivo à Natalidade e Apoio à Família5, que procede à atribuição de um subsídio de prestação 

 
4 Não existe informação das estimativas populacionais do INE relativa a estas variáveis. 
5 Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família, aprovado por Deliberação da Assembleia Municipal, na Sessão de 29 de 
fevereiro de 2008, e publicitado através do Edital n.º 045/2008, de 04 de março, alvo de diversas alterações tendo a ultima sido publicada 
através do Aviso n.º 6563/2021, de 9 de abri. 
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única em situação de nascimento, de um apoio mensal para despesas no valor de 50€ até que a 

criança complete os três anos de idade, e de auxílio económico para aquisição de material escolar. 

O município assegura também o ATL para férias escolares e prolongamento de horário, desconto 

em refeições escolares, transportes escolares e bolsas de estudo para o ensino superior.  

Por outro lado, atendendo ao peso da população idosa, são também diversas as iniciativas 

camarárias que visam apoiar a população idosa e/ou socialmente mais debilitada, designadamente6: 

 O Cartão “Almodôvar Solidário” que se destina a apoiar idosos e/ou cidadãos maiores de idade 

com deficiência permanente, economicamente mais carenciados, residentes no Concelho de 

Almodôvar, e que atribui aos seus titulares, entre outros benefícios, a isenção no pagamento de 

consumo de água para fins domésticos até 4 metros cúbicos e das tarifas de lixo e saneamento 

agregadas. 

 O Programa de Realização de Obras em Habitações de Indivíduos e Agregados Familiares mais 

Desfavorecidos, que consiste na concessão de apoio financeiro a fundo perdido ou realização 

de obras diretamente pela Câmara Municipal de Almodôvar para pequenas obras de 

conservação ou beneficiação em habitações dos indivíduos ou dos agregados familiares mais 

desfavorecidas. 

 A criação de um Fundo de Emergência Social, definido como um mecanismo excecional de 

resposta a graves situações de carência socioeconómica de pessoas ou agregados familiares, 

decorrente da situação económico-financeira associada à pandemia. 

 A Loja Social do Município de Almodôvar que visa assegurar a distribuição de bens de vária 

ordem à população mais vulnerável. 

 O Banco de Ajudas Técnicas, cujo objeto consiste em prestar apoio a indivíduos em situação 

de incapacidade ou dependência, através da cedência temporária de equipamento técnico.  

 A Universidade Sénior de Almodôvar. 

Face ao exposto, justifica-se assim a distinção em 2020 pela quinta vez consecutiva da Câmara 

Municipal de Almodôvar como “Autarquia Familiarmente mais Responsável”7. 

3.3. DINÂMICA ECONÓMICA 

O presente subcapítulo inicia-se pela análise da evolução da distribuição da população empregada 

por setores de atividade, indicador disponível ao nível da freguesia, mas apenas com referência aos 

Censos (e, portanto, apenas até 2011), seguida pela análise da evolução do número de empresas, 

pessoal ao serviço e de volume de negócios (disponibilizado até 2019). 

No que se refere à distribuição da população empregada por setores de atividade, apresentada no 

Quadro seguinte, é evidente, entre 2001 e 2011, uma grande redução da população empregada no 

município no setor primário (-54,5%) e no setor secundário (-20,2%), sendo esta perda comum à 

tendência sub-regional, mas mais acentuada no caso do setor primário.  

 
6 Conforme consulta do site da CMA, em 12-04-2021. 
7 O galardão é anualmente atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis. Segundo notícia publicada no site 
da CMA, a 23 de novembro de 2020. 
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Ao nível das freguesias, assiste-se também a uma redução da população empregada nestes dois 

setores, mas ressalva-se que, em termos gerais, se verificou uma redução da população 

empregada, situação consistente com a perda populacional registada neste mesmo período 

(apresentada no subcapítulo anterior). Apenas a União das freguesias de Almodôvar e Graça dos 

Padrões registou um aumento da população empregada (tal como regista um aumento populacional 

no mesmo período). 

Contudo, a população empregada no setor terciário registou um aumento não só naquela União de 

Freguesias, mas também nas freguesias de Rosário, Aldeia dos Fernandes e União das freguesias 

de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires, no município e NUTS III – Baixo Alentejo. É neste último 

que o acréscimo do setor terciário é menor (2,6%), mas é também este que apresenta em 2011 uma 

maior representatividade deste setor, que emprega assim quase 70% da população (68,9%).  

No município de Almodôvar, o setor terciário emprega em 2011, 61,0% da população ou seja, um 

total de 1621 indivíduos, seguido pelo setor secundário – 847 indivíduos e 31,7% - e por fim pelo 

setor primário, com apenas 193 indivíduos e 7,2%.  

Quadro 3.11 | População empregada por setor de atividade em 2001 e 2011, e variação 2001-2011  

Unidade Territorial População empregada por setores de atividade 

Total Setor Primário Setor Secundário Setor Terciário 

N.º N.º % N.º % N.º % 

 2011 

NUTS III Baixo Alentejo 47217 5799 12,3 8886 18,8 32532 68,9 

Município Almodôvar 2668 193 7,2 847 31,7 1628 61,0 

Freguesias 

Rosário 211 14 6,6 109 51,7 88 41,7 

Santa Cruz 190 24 12,6 69 36,3 97 51,1 

São Barnabé 102 22 21,6 25 24,5 55 53,9 

Aldeia dos Fernandes 190 16 8,4 74 38,9 100 52,6 

UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

1720 
78 4,5 498 29,0 1144 

66,5 

UF de Santa Clara-a-
Nova e Gomes Aires 

255 
39 15,3 72 28,2 144 

56,5 

 2001 

NUTS III Baixo Alentejo 50818 7571 14,9 11537 22,7 31710 62,4 

Município Almodôvar 2974 424 14,3 1062 35,7 1488 50,0 

Freguesias 

Rosário 216 24 11,1 122 56,5 70 32,4 

Santa Cruz 290 68 23,4 105 36,2 117 40,3 

São Barnabé 232 71 30,6 75 32,3 86 37,1 

Aldeia dos Fernandes 242 26 10,7 130 53,7 86 35,5 

UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

1677 143 8,5 524 31,2 1010 60,2 

UF de Santa Clara-a-
Nova e Gomes Aires 

317 92 29,0 106 33,4 119 37,5 

 Variação 2001-2011 (%) 

NUTS III Baixo Alentejo -7,1 -23,4 -23,0 2,6 

Município Almodôvar -10,3 -54,5 -20,2 9,4 
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Freguesias 

Rosário -2,3 -41,7 -10,7 25,7 

Santa Cruz -34,5 -64,7 -34,3 -17,1 

São Barnabé -56,0 -69,0 -66,7 -36,0 

Aldeia dos Fernandes -21,5 -38,5 -43,1 16,3 

UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

2,6 -45,5 
-5,0 13,3 

UF de Santa Clara-a-
Nova e Gomes Aires 

-19,6 -57,6 
-32,1 21,0 

Redução no período 2001-2011 

Aumento no período 2001-2011 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011. 

No que se refere à evolução do desemprego, e dada a sua importante variabilidade, recorreu-se à 

análise dos dados mais recentes relativos ao número de desempregados inscritos no Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP). Deste modo, verifica-se que em fevereiro de 20218, o 

município de Almodôvar apresentava 222 inscritos no IEFP (Gráfico 3.2), correspondendo a um 

acréscimo relativamente ao mesmo mês do ano anterior. Esse aumento relaciona-se com a presente 

situação pandémica associada ao COVID-19, que tem tido importantes impactes na economia 

nacional, pois anteriormente a 2020 verificava-se uma tendência consistente de decréscimo desde 

2013 (à semelhança do registado na Região). 

Gráfico 3.2 | Número de desempregados (inscritos no IEFP), 2004-2021 (mês de referência: fevereiro)* 

  

* Mês mais recente disponível à data de consulta em 09-04-2021, em https://www.iefp.pt/estatisticas,. 

Fonte: IEFP – Estatísticas mensais por concelho. 

No que se refere ao tecido empresarial, é também possível obter valores até 2019 e comparar a sua 

evolução desde 20089, para as empresas, pessoal ao serviço e volume de negócios, conforme 

representados no Quadro e Gráfico seguinte. Em todo o caso, ressalva-se que esta análise pode 

não ser representativa da verdadeira dimensão de cada atividade no município, uma vez que 

algumas empresas poderão ter sede fora do Concelho.   

Em 2019, encontravam-se sedeadas no município de Almodôvar 857 empresas, com 1505 

indivíduos ao serviço e com um volume de negócios que rondava os 73 milhões de euros (Quadro 

3.12).  

 
8 Mês mais recente disponível à data de consulta em 09-04-2021, em https://www.iefp.pt/estatisticas,. 
9 Apesar do INE apresentar dados que remontam a 2004, optou-se por utilizar o ano de 2008, por questões de comparabilidade. 
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O número de empresas com sede no município de Almodôvar em 2019 corresponde a um acréscimo 

(7,9%) face a 2008 (Quadro 3.12), assim como se verifica um aumento, de forma ainda mais 

significativa, ao nível do pessoal ao serviço (14%) e do volume de negócios (21,2%). Estes 

aumentos são em todo o caso inferiores ao da sub-região. 

Quadro 3.12 | Empresas, pessoal ao serviço e volume de negócios agrupados por Setor de Atividade, em 2004 e 
2019, e respetiva variação  

 
Empresas (N.º)  

Pessoal ao serviço 
(N.º) 

Volume de negócios 
(€) 

2019 

NUTS III – Baixo 
Alentejo 

Setor Primário  5183 12383 1047157945 

Setor Secundário 1427 5284 475608106 

Setor Terciário 8977 15066 1018567255 

Total 15587 33638 2590311249 

Município de 
Almodôvar 

Setor Primário  304 359 6826822 

Setor Secundário 97 378 18373175 

Setor Terciário 456 752 46621314 

Total 857 1505 73583199 

  2004 

NUTS III – Baixo 
Alentejo 

Setor Primário  3085 6294 387138557 

Setor Secundário 2117 5756 218445887 

Setor Terciário 8349 15997 909492666 

Total 13551 28216 1518057665 

Município de 
Almodôvar 

Setor Primário  163 187 3812481 

Setor Secundário 204 467 11183784 

Setor Terciário 427 655 44449333 

Total 794 1320 60687255 

  Variação 2004-2019 

NUTS III – Baixo 
Alentejo Total 15,0 19,2 70,6 

Município de 
Almodôvar Total 

7,9 14,0 21,2 

Nota: Correspondência CAE Rev 3 – conforme representada no Quadro 3.13: 

Setor Primário: CAE A e B. Setor Secundário: CAE C a F. Setor Terciário: CAE G a S 

Os totais podem não corresponder à soma dos vários setores de atividade, devido à existência de dados confidenciais no 
Quadro 3.13 

Fonte: INE 

De acordo com o representado no Gráfico 3.3, o peso do município de Almodôvar em termos de 

volume de negócios da sub-região é muito reduzido (0,7%), rondando os 4-5% em termos de número 

de empresas e pessoal ao serviço.  
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Gráfico 3.3 | Representatividade do tecido empresarial do município de Almodôvar na região do Baixo Alentejo, 
2019 

 
Fonte: INE. 

O Gráfico3.4 representa a variação do número de empresas, pessoal ao serviço e volume de 

negócios por setor de atividade, verificando-se no município de Almodôvar um aumento 

generalizado do setor primário, tal como se verifica no caso da NUTS III.  

No setor secundário do município existe uma redução no número de empresas (-52,5%) e pessoal 

ao serviço (-19,1%), mas acompanhado por um aumento do volume de negócios (64,3%).  

Por seu turno, o setor terciário do município de Almodôvar experimenta um aumento do número de 

empresas, pessoal ao serviço e volume de negócios, entre os 4% e 15%. 

Gráfico 3.4 | Variação das empresas, pessoal ao serviço e volume de negócios  

 
Nota: Correspondência CAE Rev 3 – conforme representada no Quadro 3.13: 

Setor Primário: CAE A e B. Setor Secundário: CAE C a F. Setor Terciário: CAE G a S 

Os totais podem não corresponder à soma dos vários setores de atividade, devido à existência de dados confidenciais no 
Quadro 3.13 

Fonte: INE 



 

38 P110_RAE_PDM_Almodovar.docx   Maio de 2021  

             

A opção pela comparação com 2004 explica-se por ser o ano mais antigo disponibilizado pelo INE, 

sem prejuízo de corresponder a uma série temporal distinta. Contudo, tal como representado no 

gráfico seguinte, verificou-se na comparação dos anos que se sobrepõem nas duas séries, ou seja 

o período de 2008 a 2012, que as diferenças entre as duas séries são pouco significativas.   

O mesmo gráfico permite ainda verificar que o ano de 2019 corresponde efetivamente a um dos 

maiores totais desde 2004, mas que os anos de 2018, 2017, 2008 e 2007 apresentaram totais de 

empresas ainda superiores.    

Gráfico 3.5 | Evolução do número de empresas no município de Almodôvar, 2004-2019 

 

Fonte: INE 

No Quadro 3.13 é apresentada a composição do tecido empresarial em 2019, desagregada ao nível 

da seção (CAE Rev3), uma vez que a análise por setor de atividade (apresentada atrás) agrega 

realidades muito específicas, e encobre alguns dados nulos por questões de confidencialidade. 

A principal atividade em termos de número de empresas é “Agricultura, produção animal, caça, 

floresta e pesca” (304 empresas; 35,5% do total), sendo também aquela que apresenta o maior 

número de pessoal ao serviço (359 indivíduos e 23,9%). No que respeita o volume de negócios é 

menos importante, representando 9,3% do total, mas posiciona-se ainda assim como a 3ª principal 

atividade.  

A principal atividade em termos de volume de negócios corresponde a “Comércio por grosso e a 

retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos” (51,1%), e é também a segunda mais 

importante em termos de pessoal ao serviço (17,2%) e de empresas (15,6%).  

Destacam-se ainda o setor de “Alojamento, restauração e similares”, com 11,2% das empresas e 

9,1% do pessoal ao serviço, e a “Construção”, que representando apenas 6,7% das empresas, é 

responsável por 16,4% do emprego e 15,2% da faturação. 
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No que respeita o Alojamento, é apresentado de seguida o levantamento da oferta de alojamento 

turístico licenciado pelo Turismo de Portugal10, com a indicação da data de instalação, o que permite 

concluir que a totalidade da oferta existente no município foi instalada depois da entrada em vigor 

do PDM. Na realidade apenas dois empreendimentos turísticos são anteriores a 2010, em particular 

a Casa de Campo Monte Góis (2007) e Serafim Hotel (2006). 

Todos os empreendimentos turísticos localizam-se na União de Freguesias de Almodôvar e Graça 

dos Padrões, e também se localizam naquela freguesia os três Projetos de Empreendimentos 

Turísticos com Parecer Favorável do Turismo de Portugal.  

No caso do Alojamento Local, apesar de existir um predomínio também na União de Freguesias de 

Almodôvar e Graça dos Padrões, são ainda identificados estabelecimentos de alojamento local na 

União de Freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires e na freguesia de São Barnabé. 

Quadro 3.13 | Levantamento dos empreendimentos turísticos e alojamento local do município de Almodôvar 
(abril de 2020) 

Designação Tipologia 
N.º de 
camas 

(utentes) 

Ano de 
abertura 

Freguesia* 

Empreendimentos turísticos 

Monte Góis Casa de campo 22 2007 
UF de Almodôvar e Graça dos 

Padrões 

Herdade Monte do Beato Agroturismo 14 2015 
UF de Almodôvar e Graça dos 

Padrões 

Monte Coito Agroturismo 14 2015 
UF de Almodôvar e Graça dos 

Padrões 

Monte Fernão Dias Casa de campo 10 2017 
UF de Almodôvar e Graça dos 

Padrões 

Corvos e Cadavais Casa de campo 10 2014 UF de Almodôvar e Graça dos 
Padrões 

Serafim Hotel Hotel (duas estrelas) 24 2006 
UF de Almodôvar e Graça dos 

Padrões 

Projetos de Empreendimentos Turísticos com Parecer Favorável do Turismo de Portugal 

Africa Safari Park Hotel (4 estrelas) 72 
08-06-2020 

(data de 
despacho) 

UF de Almodôvar e Graça dos 
Padrões 

Monte Lago Village 
Aldeamento 

Turístico 178 
06-01-2020 

(data de 
despacho) 

UF de Almodôvar e Graça dos 
Padrões 

Montalto Hotel & Spa Hotel (4 estrelas) 180 
18-04-2012 

(data de 
despacho) 

UF de Almodôvar e Graça dos 
Padrões 

Estabelecimentos de alojamento local 

Euler Stephan Quartos 2 27-11-2020 
UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes 

Aires 

Alojamento local “Casa do Povo” Moradia 5 02-09-2019 
UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes 

Aires 

Casa Ponto de Encontro Moradia 4 01-10-2018 
UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes 

Aires 

 
10 Turismo de Portugal, SIGTUR, consultado em: https://sigtur.turismodeportugal.pt/, em 16-05-2021. 
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Designação Tipologia 
N.º de 
camas 

(utentes) 

Ano de 
abertura 

Freguesia* 

Casa da Aldeia Moradia 8 29-03-2021 
UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes 

Aires 

Alojamento Local “Cerca da 
Ponte” Moradia 10 22-04-2014 

UF de Santa Clara-a-Nova e Gomes 
Aires 

Alojamento Local Monte Abaixo Moradia 7 03-10-2011 São Barnabé 

Casa Pôr-do-Sol Moradia 4 08-04-2019 UF de Almodôvar e Graça dos 
Padrões 

Residencial Apartamentos 
Camões, AL 

Apartamento 10 19-04-2012 
UF de Almodôvar e Graça dos 

Padrões 

Solar da Portela – Atividades 
Turísticas e Hoteleiras, Lda 

Estabelecimento de 
Hospedagem 

14 27-02-2015 UF de Almodôvar e Graça dos 
Padrões 

Casarão Apartamento 8 03-10-2011 
UF de Almodôvar e Graça dos 

Padrões 

Casa da Igreja Moradia 18 01-07-2020 
UF de Almodôvar e Graça dos 

Padrões 

Estabelecimento de hospedagem 
“Primavera”  

Estabelecimento de 
hospedagem 

16 09-03-2015 
UF de Almodôvar e Graça dos 

Padrões 

A Casa da Vila 
Estabelecimento de 

hospedagem 18 01-07-2021 
UF de Almodôvar e Graça dos 

Padrões 

A Casa da Cerca 
Estabelecimento de 

hospedagem 
12 01-04-2021 

UF de Almodôvar e Graça dos 
Padrões 

Fonte: Turismo de Portugal, SIGTUR, consultado em: https://sigtur.turismodeportugal.pt/, em 16-05-2021. 

*UF – União de Freguesias 

No conjunto, no município de Almodôvar existem 6 empreendimentos turísticos com uma 

capacidade total de 90 camas, e 14 estabelecimentos de alojamento local, com capacidade para 

136 utentes. Esta capacidade será mais que duplicada no caso da concretização dos 

empreendimentos turísticos com parecer favorável do Turismo de Portugal (num total de 430 

camas), sem prejuízo de o maior desses projetos (180 camas) ter com data de despacho 2012. 

Quadro 3.14 | Síntese da capacidade de alojamento turístico 

Indicadores NUTS III - Baixo Alentejo Município de Almodôvar 

N.º de empreendimentos turísticos 132 6 

N.º de alojamento local 273 14 

Total de camas (utentes) em 
Empreendimentos turísticos 

4366 94 

Total de utentes em alojamento local 2350 136 

Fonte: Turismo de Portugal, SIGTUR, consultado em: https://sigtur.turismodeportugal.pt/, em 16-05-2021 

A indústria transformadora sedeada no concelho é constituída por 38 empresas (4,4% do total de 

empresas), emprega 131 indivíduos (8,75) e apresenta um volume de negócios na ordem dos 7 

milhões de euros (9,8%). O município de Almodôvar é servido por duas áreas distintas de espaços 

industriais e serviços, ambas na vila de Almodôvar – a zona nordeste do perímetro urbano de 

Almodôvar e o loteamento industrial de Almodôvar. Este último tem 13 lotes (projetados em 1990), 

mais 8 lotes correspondentes à sua ampliação em 2007, no seu conjunto totalmente concretizados, 

revelando a existência de procura deste tipo de infraestruturas de acolhimento empresarial.  

No que respeita a indústria extrativa, apresentada como inexistente neste levantamento do tecido 

empresarial (porque as empresas estarão sedeadas noutros municípios), refere-se que a mesma 

tem presença no município seja através de exploração de massas minerais (as pedreiras de 
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Porteirinhos e Argentino), seja através da concessão mineira de Neves Corvo que abrange uma 

área muito reduzida do concelho. Verificam-se, contudo, maiores áreas afetas a prospeção e 

pesquisa de depósitos minerais, decorrentes de contratos recentes (2017 e 2018). Estas situações 

devem constar da Planta de Condicionantes e/ou ser objeto de classificação específica na Planta 

de Ordenamento.  

Quadro 3.15 | Levantamento da indústria extrativa no município de Almodôvar, abril de 2021 

 N.º de 
cadastro 

Denominação Titular Substância Situação 

Exploração 
de massas 
minerais 
(Pedreiras) 

5064 Pedreira dos 
Porteirinhos 

ALMABREX 
UNIPESSOAL, LDA 

Diorito para a 
construção civil e 

obras publicas 

Classe 2 

Pedreira sem caução 

Exploração 
de massas 
minerais 
(Pedreiras) 

4724 Argentino TECNOVIA - 
SOCIEDADE DE 

EMPREITADAS, SA 

Grauvaque para a 
construção civil e 

obras publicas 

Classe 2 

Pedreira sem caução 

Concessões 
Mineiras: 
MNC000041 

MNC000041 Neves Corvo SOMINCOR - 
SOCIEDADE 

MINEIRA DE NEVES 
CORVO, SA 

Au, Ag, Co, Cu, Pb, 
Sn, Zn, minerais 

associados 

Concedido 

Extrato 560/2014, DR 
207, Série II ,27-10-

2014 

Prospeção e 
pesquisa de 
depósitos 
minerais: 
MNPP00218 

MNPP00218 Neves SOMINCOR - 
SOCIEDADE 

MINEIRA DE NEVES 
CORVO, SA 

Cu, Zn, Pb, Sn, Ag, 
Au, outros 

Concedido 

Extrato 666/2018, DR 
177, Série II, 13-09-

2018 

Prospeção e 
pesquisa de 
depósitos 
minerais: 
MNPP01016 

MNPP01016 Rosário ESANMET 
PORTUGAL, 

UNIPESSOAL, LDA 

Cu, Pb, Zn, Ag, Au, 
min associados 

Concedido 

Extrato 20/2017, DR 13, 
Série II, 18-01-2017 

 

Fonte: DGEG , informação consultada em https://geoapps.dgeg.gov.pt/sigdgeg/, em 12-04-2021 

Esta distribuição empresarial não difere muito do comportamento apresentado pela NUTS III – Baixo 

Alentejo, também representado no Quadro seguinte.  
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Quadro 3.16 | Distribuição das empresas, pessoal ao serviço e volume de negócios por CAE, em 2018 

 

CAE Rev.3 - Secção 

2019 

 NUTS III – Baixo Alentejo Município de Almodôvar  
Setores de 
Atividade 

Empresas 
(N.º)  

Pessoal ao 
serviço (N.º) 

Volume de 
negócios (€) 

Empresas 
(N.º)  

Pessoal ao 
serviço (N.º 

Volume de 
negócios (€) 

Total 15587 33638 2590311249 857 1505 73583199 

Primário (A) Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 5175 10552 579549301 304 359 6826822 

(B) Indústrias extrativas 8 1831 467608644 0 0 0 

Secundário (C) Indústrias transformadoras 685 2999 374396966 38 131 7221315 

(D) Eletricidade, gás, vapor, água quente e frio e ar frio 32     2     

(E) Captação, trat. e dist. de água; san., gestão de resíduos e 
desp. 

13 328 28254149 0 0 0 

(F) Construção 697 1957 72956991 57 247 11151860 

Terciário (G) Comércio por grosso e a retalho; rep. de veíc. aut. e 
motociclos 

2615 6179 772900765 134 259 37626435 

(H) Transportes e armazenagem 187 535 20241861 9 16 724459 

(I) Alojamento, restauração e similares 1430 2728 89708388 96 137 3186161 

(J) Atividades de informação e de comunicação 89 135 4796206 3 3 68478 

(L) Atividades imobiliárias 189 288 14763313 6 9 18001 

(M) Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares 

845 1386 39299145 33 56 1388713 

(N) Atividades administrativas e dos serviços de apoio 1290 1533 24825398 55 80 1453182 

(P) Educação 702     28 29 201361 

(Q) Atividades de saúde humana e apoio social 808 1170 27109389 37 103 991053 

(R) Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 
recreativas 

255 305 6390645 14     

(S) Outras atividades de serviços 567 807 18532145 41 60 963471 

  Peso face ao total - % 
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CAE Rev.3 - Secção 

2019 

 NUTS III – Baixo Alentejo Município de Almodôvar  
Setores de 
Atividade 

Empresas 
(N.º)  

Pessoal ao 
serviço (N.º) 

Volume de 
negócios (€) 

Empresas 
(N.º)  

Pessoal ao 
serviço (N.º 

Volume de 
negócios (€) 

Primário (A) Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 33,2 31,4 22,4 35,5 23,9 9,3 

(B) Indústrias extrativas 0,1 5,4 18,1 0,0 0,0 0,0 

Secundário (C) Indústrias transformadoras 4,4 8,9 14,5 4,4 8,7 9,8 

(D) Eletricidade, gás, vapor, água quente e frio e ar frio 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

(E) Captação, trat. e dist. de água; san., gestão de resíduos e 
desp. 

0,1 1,0 1,1 
0,0 0,0 0,0 

(F) Construção 4,5 5,8 2,8 6,7 16,4 15,2 

Terciário (G) Comércio por grosso e a retalho; rep. de veíc. aut. e 
motociclos 

16,8 18,4 29,8 
15,6 17,2 51,1 

(H) Transportes e armazenagem 1,2 1,6 0,8 1,1 1,1 1,0 

(I) Alojamento, restauração e similares 9,2 8,1 3,5 11,2 9,1 4,3 

(J) Atividades de informação e de comunicação 0,6 0,4 0,2 0,4 0,2 0,1 

(L) Atividades imobiliárias 1,2 0,9 0,6 0,7 0,6 0,0 

(M) Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares 

5,4 4,1 1,5 
3,9 3,7 1,9 

(N) Atividades administrativas e dos serviços de apoio 8,3 4,6 1,0 6,4 5,3 2,0 

(P) Educação 4,5 0,0 0,0 3,3 1,9 0,3 

(Q) Atividades de saúde humana e apoio social 5,2 3,5 1,0 4,3 6,8 1,3 

(R) Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 
recreativas 

1,6 0,9 0,2 
1,6 0,0 0,0 

(S) Outras atividades de serviços 3,6 2,4 0,7 4,8 4,0 1,3 

*  Dados Confidenciais. Estes determinam que a soma das várias atividades económicas não totaliza os 100%. Fonte: INE – Dados Estatísticos (Pesquisa online) 
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3.4. DINÂMICA URBANÍSTICA  

Por forma a avaliar a dinâmica de construção é de seguida feita a análise da informação relativa aos 

edifícios concluídos por tipo de obra entre 1999 e 2019. Esta análise revela, ao longo do período 

avaliado, alguma variabilidade do número de edifícios concluídos no município de Almodôvar, mas 

com uma tendência decrescente, à semelhança do que se verifica na NUTS III – Baixo Alentejo, 

conforme é representado no Gráfico seguinte. 

Em 2019, foram contabilizados 22 edifícios concluídos no município de Almodôvar, o que 

corresponde a um acréscimo face aos três anos anteriores, mas que é bastante inferior ao registado 

no período analisado. O ano em que o município apresenta um maior número de edifícios concluídos 

é 2003, com 100 edifícios, mas entre 1999 e 2008 foram sempre registados mais de 50 edifícios por 

ano. 

Gráfico 3.6 | Edifícios concluídos – construção nova e ampliação, alteração e reconstrução – entre 1999 e 2019 

 

 

Fonte: INE – Dados Estatísticos (Pesquisa online) 
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Em 2019, o peso da construção nova no município de Almodôvar atingia os 86% dos edifícios 

concluídos, apenas ultrapassado no ano anterior (88%), mas verifica-se que a predominância da 

construção nova nos edifícios concluídos no município de Almodôvar se mantém em todo o período 

analisado.  

Quadro 3.17 | Edifícios concluídos – % construção nova face ao total de edifícios concluídos – entre 1999 e 2019 

Ano 
NUTS III – 

Baixo Alentejo 
Município de 
Almodôvar 

1999 63 69 

2000 63 72 

2001 66 73 

2002 66 72 

2003 69 67 

2004 65 60 

2005 69 60 

2006 67 52 

2007 71 63 

2008 68 58 

2009 73 56 

2010 63 62 

2011 62 54 

2012 63 64 

2013 59 65 

2014 65 77 

2015 65 58 

2016 77 89 

2017 81 68 

2018 79 88 

2019 76 86 

Total 1999-
2019 

66 68 

Fonte: INE 

Verifica-se que, no conjunto do período 1999-2019, o peso dos edifícios concluídos em construção 

nova no município situa-se nos 86%, peso semelhante ao apresentado pelo NUTS III – Baixo 

Alentejo (Quadro 3.17). 

No que respeita estritamente o número de edifícios e o número de fogos licenciados em construções 

novas (Quadro 3.18), revela-se a mesma tendência decrescente representada nos edifícios 

concluídos, tanto no município de Almodôvar como na NUTS III – Baixo Alentejo. Em 2019, foram 

licenciados no município de Almodôvar 11 edifícios e 18 fogos em construção nova para habitação 

familiar, número bastante inferior ao registado no início do período analisado.  

No conjunto do período 1999-2019, foram licenciados no município de Almodôvar 517 edifícios e 

675 fogos em construções novas para habitação familiar. O número médio de fogos por edifício para 
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aquele período situa-se nos 1,3 para o município de Almodôvar e 1,5 no Baixo Alentejo, o que é 

indicador da prevalência da habitação unifamiliar.  

Quadro 3.18 | Fogos e edifícios licenciados em construções novas para habitação familiar e nº de fogos por 
edifício entre 1999 e 2019 

 

 

Construções novas para habitação familiar 

Edifícios licenciados Fogos licenciados 
NUTS III 

Baixo 
Alentejo  

Município 
Almodôvar 

NUTS III 
Baixo 

Alentejo 

Município 
Almodôvar 

1999 551 57 942 75 

2000 506 50 926 72 

2001 495 39 825 50 

2002 569 45 898 60 

2003 457 34 616 42 

2004 506 36 682 75 

2005 399 35 586 42 

2006 434 39 833 41 

2007 411 34 673 40 

2008 249 17 459 25 

2009 159 12 200 14 

2010 162 11 291 12 

2011 157 25 184 26 

2012 76 6 76 6 

2013 69 12 81 17 

2014 52 5 53 5 

2015 92 6 96 7 

2016 88 10 98 10 

2017 106 19 109 19 

2018 140 14 156 19 

2019 121 11 145 18 

Total 5799 517 8929 675 

 Fogos/edifício   

Média 1999-2019 1,5 1,3   

Fonte: INE – Dados Estatísticos (Pesquisa online) 

O Gráfico seguinte representa a distribuição dos fogos licenciados em construções novas por 

freguesia, verificando-se uma forte concentração na União de freguesias de Almodôvar e Graça dos 

Padrões, onde foram licenciados 477 novos fogos entre 1999 e 2019 (70,7% do total).   
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Gráfico 3.7 | Distribuição dos fogos licenciados em construções novas por freguesia, no período 1999-2019 

 
Fonte: INE – Dados Estatísticos (Pesquisa online) 

Independentemente do predomínio da construção nova, na apresentação da dinâmica urbanística 

é importante indicar a aposta estratégica do município na reabilitação urbana, que surge em 

resposta ao novo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), com a delimitação de um 

conjunto de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) e elaboração dos respetivos Programas 

Estratégicos de Reabilitação Urbana (PERU), conforme identificados no Quadro seguinte. 

Quadro 3.19 | ARU delimitadas no município de Almodôvar 

ARU Ano de aprovação 
da ARU* 

Área (ha) Ano de aprovação 
do PERU* 

Vila de Almodôvar 2016 34,60 2019 

Aldeia dos Fernandes 2016 23 2019 

Santa Clara-a-Nova 2016 8,34 2019 

Aldeia do Rosário 2016 23,97 2019 

Corte Zorrinho 2020 4,53  

Dogueno 2020 1,90  

Gomes Aires 2020 9,27  

Santa Cruz 2020 4,35  

Semblana 2020 11,50  

Telhada 2020 2,78  

* O diploma que procede à publicitação em Diário da República é indicado no anexo B, n.º 24 

Fonte: CMA.  

Nas ARU aplica-se um conjunto de benefícios fiscais associados aos impostos municipais e redução 

de taxas urbanísticas com vista o incentivo à reabilitação urbana.  

Por outro lado, destacam-se ainda as intervenções propostas ao nível dos PERU (em articulação 

com o Plano de Ação para a Regeneração Urbana), identificados no Quadro seguinte, cuja 

concretização influenciará a dinâmica urbanística desses aglomerados.  
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Quadro 3.20 | Intervenções propostas no âmbito dos PERU 

PERU/ Intervenções 

PERU de Almodôvar 

Reabilitação de arruamentos no núcleo histórico de Almodôvar - Rua de Beja/ Rua Dr. João de Brito Camacho/ Rua do 
Relógio/ Travessa do Forno/ Rua da Escondidinha 

Requalificação da zona envolvente da Igreja Matriz de Almodôvar 

Requalificação do quarteirão (edificado e logradouro) localizado entre a Rua da Ferraria, Rua Pequenina, Rua do 
Algarve e Largo de S. Pedro e reabilitação da Rua do Algarve 

Reabilitação do Espaço Público no Bairro da Misericórdia 

Requalificação do Campo das Eiras 

Reabilitação do edifício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almodôvar 

Interface de Almodôvar 

Melhorar a Mobilidade Suave no Centro Urbano de Almodôvar 

Requalificação urbana do Bairro das Eiras 

PERU da Aldeia dos Fernandes 

Requalificação Urbanística da Estrada Municipal 515 – Percurso Pedonal entre o Norte da Aldeia dos Fernandes e o 
Cemitério 

Requalificação do espaço verde envolvente da ribeira que atravessa a zona sul da aldeia 

Reabilitação de espaço público – Largo da Oliveira 

Reabilitação e adaptação do edifício da antiga moagem para fins múltiplos 

PERU de Santa Clara-a-Nova 

Reabilitação de arruamentos no núcleo histórico de Santa Clara-a-Nova – Rua do Serro/ Travessa da Atafona e Rua da 
Atafona/ Rua da Fábrica, Largo da Igreja, Rua de Almodôvar, Rua da Escola, Rua do Serro de Lá e Rua dos Pegões 

Requalificação dos percursos pedonais 

PERU da Aldeia do Rosário 

Requalificação Urbanística do Troço de Atravessamento da EN2 

Requalificação do espaço verde envolvente da ribeira que atravessa a zona norte da aldeia  

do Rosário 

Reabilitação de arruamentos no núcleo histórico - Largo da Igreja/ Rua do Trás/ Rua da Frente/ Rua Principal/ Largo 
Principal/ Travessa Estreita/ Rua da Rocha/ Rua do Forno 

 

Face ao exposto, a reabilitação urbana deve ser encarada com uma das orientações estratégicas 

para a Revisão do PDM de Almodôvar, e as áreas delimitadas como ARU (representadas nas figuras 

seguintes) devem ser consideradas na classificação e categorização do solo urbano.  
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ARU da Vila de Almodôvar 

 

 

ARU da Aldeia dos Fernandes 

Nota: Inicialmente a ARU tinha uma área de 26,5 ha 
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ARU de Santa Clara-a-Nova 

 

 

ARU da Aldeia do Rosário 
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ARU de Corte Zorrinho 

 

 

ARU de Dogueno 
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ARU de Gomes Aires 

 

 

ARU de Santa Cruz 
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ARU de Semblana 

 

ARU de Telhada 

Fonte: CMA 

Figura 3.2 | Limite das ARU do município de Almodôvar 
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4. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDM 

4.1. HISTÓRICO, OBJETIVOS E COMPOSIÇÃO 

O Plano Diretor Municipal de Almodôvar foi aprovado por Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 13/98, de 27 de janeiro, tendo sido posteriormente objeto das seguintes alterações: 

 Alteração por adaptação ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, através 

do Aviso n.º 696/2011, de 7 de janeiro, com alteração aos artigos 33.º, 34.º, 35.º e 36.º. 

 Retificação, através da Declaração n.º 80/2011, de 4 de abril, que visa proceder a acertos de 

cartografia determinados por incorreções entre a Planta de Ordenamento, o cadastro predial 

rústico e os limites físicos identificáveis de uma área de terreno, localizada na Zona do Parque 

de Feiras e do Parque de Merendas. 

 Alteração simplificada, através do Aviso n.º 931/2016, de 27 de janeiro, que visa unicamente a 

supressão de um arruamento público previsto na Carta de Ordenamento Urbano da Vila de 

Almodôvar. 

No seguimento das deliberações da Câmara Municipal, nas suas reuniões de 4 de novembro de 

2020 e 21 de abril de 2021, encontram-se a decorrer os processos relativos a duas alterações ao 

regulamento do PDM, nomeadamente, uma relativa à inclusão no regime de exceções previsto no 

ponto 3.3 do artigo 25.º do regulamento, a inserção de “…outros equipamentos de apoio à saúde e 

assistência a doentes, idosos ou outros e, de serviços a eles associados, relativamente aos quais 

venha a ser reconhecido interesse público municipal.” e uma, relativa à inclusão no artigo 34.º do 

regulamento, da instalação de projetos de produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, 

nomeadamente parques eólicos e fotovoltaicos em espaços de “Outras Áreas Agrícolas”. 

O PDM de Almodôvar é constituído pelos seguintes elementos constantes do artigo 1.º do 

regulamento: 

 Peças escritas - Regulamento; 

 Peças desenhadas: 

 Planta de condicionantes, à escala de 1:25 000; 

 Planta de ordenamento, à escala de 1:25 000; 

 Planta de ordenamento urbano de Aldeia dos Fernandes, à escala de 1:5000; 

 Planta de ordenamento urbano de Rosário, à escala de 1:5000; 

 Planta de ordenamento urbano de Santa Clara-a-Nova, à escala de 1:5000; 

 Planta de ordenamento urbano de Gomes Aires, à escala de 1:5000; 

 Planta de ordenamento urbano de Santa Cruz, à escala de 1:5000; 

 Planta de ordenamento urbano da Senhora da Graça dos Padrões, à escala de 1:5000; 

 Planta de ordenamento urbano de São Barnabé, à escala de 1:5000; 

 Planta de ordenamento urbano de Semblana, à escala de 1:5000; 

 Planta de ordenamento urbano de Almodôvar, à escala de 1:5000. 

O PDM de Almodôvar apresenta, de acordo com o artigo 3.º do seu Regulamento, três objetivos: 
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 “a) Concretizar uma política de ordenamento do território que garanta as condições para um 

desenvolvimento sócio-económico equilibrado;  

 b) Definir princípios, regras de uso, ocupação e transformação do solo que consagrem uma 

utilização racional dos espaços;  

 c) Promover uma gestão criteriosa dos recursos naturais, salvaguardar os valores naturais e 

culturais da área do município e garantir a melhoria da qualidade de vida das populações.” 

Acrescentam-se ainda os eixos estratégicos propostos no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento 

(março de 1994) desenvolvida para o Plano Diretor Municipal de Almodôvar: 

(1) Preservação e desenvolvimento das atividades agro-pecuárias. 

(2) Salvaguarda e valorização dos recursos florestais. 

(3) Aproveitamento das potencialidades de pequena escala. 

(4) Desenvolvimento das potencialidades turísticas. 

(5) Consolidação dos impactes do empreendimento mineiro de Neves Corvo. 

(6) Reforço da dimensão económica e demográfica da sede de concelho. 

(7) Apoio a ações de luta contra a pobreza e isolamento das populações. 

Esse mesmo documento aponta um conjunto de 12 intervenções consideradas relevantes para o 

desenvolvimento local, e que, na ausência de um Programa de Execução, se passam a listar: 

 Construção da barragem da ribeira de Oeiras; 

 Melhoria das ligações rodoviárias pelo sul do concelho ao Algarve, da ligação às minas e, 

sobretudo, da ligação ao IP1; 

 Melhoria de caminhos de acesso a pontos de interesse turístico e respetiva sinalização; 

 Aumento da oferta cultural e recreativa da sede do concelho (cinema, música, ludoteca, 

videoteca, atelier de tempos livres); 

 Dinamização das práticas desportivas de ar livre (canoagem, ciclo-cross, provas todo-o-terreni, 

tiro), através da organização de provas de interesse supra-local; 

 Estudo das potencialidades pedológicas e aumento da florestação; 

 Estudo da viabilidade das produções de pequena escola tradicionais, nas suas componentes 

económica e tecnológica; 

 Recuperação e preservação dos vestígios de atividades tradicionais que possam ter interesse 

turístico (azenhas, fornos, alambiques); 

 Reforço de organização dos pequenos produtores artesanais, apoios à manutenção da qualidade 

e criação de estruturas de comercialização; 

 Recuperação de uma rede de habitações isoladas para acolhimento de turistas que procuram 

tranquilidade e o contacto com a natureza; 

 Criação de um pólo museológico e arqueológico nas Mesas do Castelinho; 
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 Criação de um programa de ”fim-de-semana” para jovens, centrado em atividades lúdico-

desportivas (hipismo, canoagem, ciclo-cross, marcha…) e no contacto com as atividades 

tradicionais (oficinas de artesanato). 

O contexto em que foram propostas estas intervenções foi, entretanto, fortemente alterado, seja ao 

nível das acessibilidades, com abertura do troço da auto-estrada A2 que serve o concelho, seja ao 

nível do desenvolvimento económico, com a instalação de várias empresas na Zona Industrial de 

Almodôvar e com o crescimento da oferta turística (ver Quadro 3.13).  

4.2. CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO 

4.2.1. Introdução 

O PDM de Almodôvar em vigor estabelece as seguintes classes e categorias de espaço, de acordo 

com o apresentado na Planta de Ordenamento, Plantas de Ordenamento Urbano e Regulamento, 

sem prejuízo de algumas divergências de designação entre aqueles elementos: 

 Espaços Agrícolas 

 Áreas que integram os solos da Reserva Agrícola Nacional 

 Outras áreas agrícolas 

 Espaços Florestais 

 Áreas Agro-Silvo-Pastoris 

 Áreas Silvo-Pastoris 

 Espaços de Proteção e Valorização Ambiental 

 Áreas de REN 

 Biótopo de Castro Verde 

 Área envolvente à futura barragem da Ribeira de Oeiras e às albufeiras existente de Monte 

Clérigo e da Boavista 

 Espaços para Indústria Extrativa 

 Áreas com contrato de exploração 

 Pedreiras 

 Espaços Urbanos e Espaços Urbanizáveis 

 Espaços Urbanos 

 Áreas de Habitação Social 

 Espaços Urbanizáveis 

 Áreas Verdes 

 Área Verde de Proteção 

 Área Verde de Uso Coletivo 

 Espaços Industriais e de Serviços  
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 Espaços Industriais Existentes 

 Loteamento Industrial da Vila de Almodôvar 

 Restantes espaços industriais existentes - Outros Espaços Industriais  

 Espaço Industrial Proposto 

 Espaço Industrial Proposto da Vila de Almodôvar 

 Outros espaços industriais e de serviços propostos - Espaço para Pequenas Indústrias, 

Oficinas e Armazéns (Proposto) 

 Espaços Culturais 

 Núcleo Antigo da vila de Almodôvar 

 Património edificado e arqueológico 

 Espaços-canais 

 Espaços de Equipamentos e Infraestruturas 

 Espaços de Equipamentos Coletivos 

 Existentes  

 A instalar 

 Infraestruturas 

 Existentes  

 A instalar 

Procede-se nos capítulos seguintes à apresentação das referidas propostas, dividindo-se em 

classes e categorias do Solo Rural (atualmente designado por rústico) – Espaços agrícolas, Espaços 

florestais, Espaços de Proteção e Valorização Ambiental e Espaços para Indústria Extrativa; e Solo 

Urbano – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, Áreas Verdes e Espaços Industriais e de Serviços. Esta 

divisão entre solo rural e solo rústico não consta do Regulamento nem da legenda da Planta de 

Ordenamento, mas é passível de aferir através do limite dos perímetros urbanos.  

No caso dos Espaços Culturais, Espaços-canais e dos Espaços de Equipamentos e Infraestruturas, 

estes têm presença no solo rural e no solo urbano, sendo tratados separadamente. 

Para todas as classes e categorias de uso do solo são indicados os artigos do Regulamento que 

procedem à sua regulamentação, optando-se por não os transcrever. 

Em termos gerais, a classificação e qualificação do solo, a desenvolver na futura Revisão do PDM, 

deve atender  às classes e categorias, e respetivos critérios de classificação/qualificação constantes 

do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto; à evolução do uso do solo representada no 

capítulo 3.1; e ainda respeitar as condicionantes identificadas no capítulo 4.4, por exemplo: a 

delimitação da Reserva Agrícola Nacional, que terá impacto na classificação dos espaços agrícolas; 

ou os sítios classificados da Rede Natura 2000, que terão impacto na classificação dos espaços 

naturais.  
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4.2.2. Solo Rural 

Espaços agrícolas (artigos 32.º a 34.º) 

“Os espaços agrícolas classificam-se, em função da capacidade e do tipo de uso, em duas 

categorias de áreas:” 

 Áreas que integram os solos da Reserva Agrícola Nacional – “Integram-se nesta categoria 

os solos englobados no aproveitamento hidroagrícola da Boavista e Monte Clérigo, por 

constituírem uma área contínua onde incidem investimentos públicos de apoio à actividade 

agrícola, bem como as restantes áreas que integram os solos da Reserva Agrícola Nacional.” 

 Outras áreas agrícolas – “ocupadas predominantemente por cultura de sequeiro.” 

Os espaços agrícolas terão de ser revistos à luz da nova delimitação da Reserva Agrícola Nacional 

(capítulo 4.4) e da evolução da ocupação dos usos agrícolas (capítulo 3.1). 

Espaços florestais (artigos 35.º e 36.º) 

Os espaços florestais incluem: 

 Áreas agro-silvo-pastoris – “destinam-se principalmente à exploração de sistemas arvenses, 

arbóreos, arbustivos ou a usos silvo-pastoris, a proteger e a valorizar, que integram 

principalmente os montados de sobro e de azinho.” 

 Áreas silvo-pastoris – “destinam-se dominantemente a uma utilização florestal que contribui 

para a preservação dos equilíbrios fundamentais, designadamente dos recursos hídricos do solo, 

da flora e da fauna.” 

Os espaços florestais terão de ser revistos de acordo com a evolução da ocupação florestal (capítulo 

3.1). 

Espaços de proteção e valorização ambiental (artigos 37.º e 38.º) 

Os Espaços de proteção e valorização ambiental incluem: 

 Áreas de Reserva Ecológica Nacional; 

 Biótopo Castro Verde (Programa Corine); 

 Área envolvente à futura barragem da ribeira de Oeiras e às albufeiras existentes de Monte 

Clérigo e da Boavista. 

Os espaços naturais carecem de uma revisão aprofundada, atendendo que: 

 As Áreas de Reserva Ecológica Nacional estão representadas na Planta de Condicionantes e 

nas Plantas de ordenamento urbano, mas não na Planta de Ordenamento à escala concelhia. 

Constituem já uma condicionante. 

 Biótopo Castro Verde (Programa Corine) – posteriormente ao PDM seriam delimitados com 

incidência no concelho vários Sítios/ZPE da Rede Natura 2000, mas mesmo nestes casos 

importará identificar os habitats e espécies em presença no território municipal. 

 Área envolvente à futura barragem da ribeira de Oeiras e às albufeiras existentes de Monte 

Clérigo e da Boavista – a barragem da ribeira de Oeiras 
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Espaços para Indústria Extrativa (artigo 31.º) 

Os espaços de indústrias extrativa abrangem: 

 Áreas com contrato de exploração – correspondente à concessão mineira de Neves Corvo. 

 (2) Pedreiras – nas proximidades do Rosário e Semblana. 

De acordo com o levantamento efetuado junto da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), 

representado no Quadro 3.15, não ocorreram novos licenciamentos de indústria extrativa, 

assinalando-se apenas uma alteração à concessão da mineira de Neves Corvo (2014) e dois novos 

contratos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais.  

4.2.3. Solo Urbano 

O PDM em vigor identifica 44 perímetros urbanos, classificados, de acordo com o artigo 18.º, em: 

 “Aglomerados de nível I — aglomerado sede de concelho, dispondo de todas as infra-estruturas 

urbanísticas”:  

 Almodôvar. 

 “Aglomerados de nível II — aglomerados sede de freguesia, dispondo de todas as infra-

estruturas urbanísticas ou prevendo-se a sua execução a curto prazo e que definam estrutura 

edificada concentrada”:  

 Aldeia dos Fernandes, Semblana, Senhora da Graça de Padrões, Rosário, São Barnabé, 

Gomes Aires, Santa Cruz e Santa Clara-a-Nova. 

 “Aglomerados de nível III — aglomerados morfologicamente caracterizados por estrutura 

edificada concentrada, dispondo de todas as infra-estruturas urbanísticas ou prevendo-se a sua 

execução parcial a curto ou médio prazo”:  

 Corte Zorrinho, Monte dos Mestres, Monte das Mestras, A do Neves, Corte Figueira, 

Dogueno, Monte das Viúvas e Telhadas; 

 “Aglomerados de nível IV - Restantes aglomerados”:  

 Guedelhas, Moinhos de Vento, Azinhal, Porteirinhos, Felizes, Curvatos, Monte da Vinha, 

Fontes Ferrenhas, Monte do Romba, Monte dos Gorazes, Corte do Azinheiro, Corte Pinheiro, 

Brunheira, Monte da Sinceira Grande, Fontes Ferrenhas de Cima, Casa Nova, Barranco 

Belchior Dias, Monte A-dos-Grandes, Fontes Ferrenhas de Baixo, Almeijoafra, Caiada, 

Monte João Dias, Fornalha, Cansados, Monte da Charrua, Monte Horta da Reveza e Monte 

dos Corvos.  

De seguida, à semelhança do apresentado para o solo rural descrevem-se as classes e categorias 

de espaço do solo urbano, sendo que nas disposições dessas classes e categorias interfere também 

a hierarquia dos aglomerados urbanos. 

Espaços urbanos (artigo 21.º) 

Estão representados em todos os aglomerados urbanos, e “são caracterizados pelo elevado nível 

de infra-estruturação e concentração de edificações, onde o solo se destina predominantemente à 

construção.” 
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Áreas de habitação social integradas em espaço urbano (Artigo 22.º) 

Estão representadas em 4 perímetros urbanos: 

 Almodôvar (nível 1) 

 Santa Clara-a-Nova (nível 2) 

 Santa Cruz (nível 2) 

 São Barnabé (nível 2) 

No perímetro urbano de Almodôvar foram delimitadas duas áreas de habitação social, uma 

execução e outra projetada à data da aprovação do PDM; encontrando-se ambas executadas. 

Também a área de habitação social de Santa Clara-a-Nova foi executada, mas não a de Santa Cruz 

ou a de São Barnabé. 

Espaços urbanizáveis (artigo 23.º)  

Os espaços urbanizáveis encontram-se delimitados em todos os perímetros urbanos de nível 1 e 2, 

e “constituem áreas de expansão dos aglomerados. Constituem também áreas com baixa densidade 

de ocupação urbana, que poderão transformar-se de forma mais imediata ou somente a prazo em 

espaços urbanos, mediante a sua infra-estruturação programada.” 

Os espaços urbanizáveis devem ser objeto de reclassificação à luz do novo quadro legal definido 

pelo RJIGT e Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto. 

Áreas verdes (artigo 25.º) 

As áreas verdes incluem: 

 Área verde de proteção  

 Área verde de uso coletivo – corresponde a “Todas as áreas verdes que se destinam a usos de 

recrio e lazer ao ar livre.” 

Espaços Industriais e de Serviços (artigos 27.º a 29.º) 

Os Espaços industriais e de Serviços correspondem às “áreas existentes e propostas para a 

implantação de estabelecimentos industriais e de serviços complementares.” Diferenciam-se: 

 Os Espaços Industriais existentes, que correspondem:  

 Loteamento industrial da vila de Almodôvar – que é abrangido pelo Plano de Pormenor da 

Zona Industrial de Almodôvar (1990). 

 Restantes espaços industriais existentes – que na realidade correspondem apenas à zona 

nordeste do perímetro urbano de Almodôvar. 

Os Espaços industriais propostos: 

 Espaço industrial proposto da vila de Almodôvar – dependente da elaboração de Plano de 

Pormenor. 

 Espaços industriais propostos de Rosário e Semblana 
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Os espaços industriais existentes apresentam-se totalmente executados. Os espaços industriais 

propostos de Rosário e Semblana não foram executados, e no caso do espaço industrial proposto 

da vila de Almodôvar a execução é total.  

Face à falta de capacidade espaço disponível para a implementação de novas unidades industriais 

foi aprovado, em 2007, o Plano de Pormenor Espaço Industrial Proposto da Vila de Almodôvar – 

Ampliação I, através da publicação de Deliberação n.º 2491/2007, de 26 de dezembro. Este Plano 

de Pormenor, que ocupa cerca de 17 385 m2, embora com uma dimensão reduzida apostou na 

modernização e ampliação do Espaço Industrial já existente, criando oito novos lotes que se 

destinavam “à construção de edifícios para instalação de unidades industriais, oficinas, armazéns, 

serviços, comércio e outras actividades similares que, pelas suas características, não se adeqúem 

a serem inseridas num contexto urbano, agrícola ou de protecção ambiental.” (artigo 5.º, da 

Deliberação n.º 2491/2007, de 26 de dezembro). Após 13 anos verifica-se a total concretização 

desta zona de ampliação industrial, não existindo lotes disponíveis para a instalação de novas 

empresas. 

Em 2011, a Câmara Municipal de Almodôvar, publicou o Regulamento de Venda de Lotes na Zona 

Industrial de Almodôvar, através no Aviso n.º 14044/2011, na 2.ª Série do Diário da República, de 

12 de julho. Este regulamente teve como objetivo flexibilizar e adequar a cedência dos lotes 

industriais às condições de financiamento, promovendo “o desenvolvimento local de forma sólida e 

ordenada, estimular a reestruturação e diversificação dos sectores já instalados, privilegiar o seu 

aproveitamento rentável e racional, contribuir para a fixação dos recursos humanos do município e 

da região e criar novos incentivos que promovam o investimento e mobilizem a atração de capitais” 

(Nota Prévia, do Regulamento de Venda de lotes na Zona Industrial de Almodôvar).  

Por seu turno, encontra-se em curso a elaboração do Plano de Pormenor da Área de Acolhimento 

Empresarial de Gomes Aires (PPAAEGA). Esta área encontra-se enquadrada no objetivo de se tirar 

partido das vantajosas condições de acessibilidade e de conectividade nacional da sua localização, 

sendo constituída por infraestruturas e por serviços de apoio empresarial de qualidade que, a médio 

prazo, possam assumir importância regional (e nacional), e internacional, afirmando-se, assim, 

como fator para uma maior atratividade territorial e projeção regional no domínio económico, 

criando-se para o efeito, com a implementação do PPAAEGA, trinta e um lotes. Esta nova área de 

espaços de atividades económicas deve ser integrada na Revisão do PDM.  

4.2.4. Solo Rural/Urbano 

Espaços culturais (artigo 39.º) 

“Constituem espaços culturais os valores de natureza patrimonial, arqueológica, arquitectónica e 

urbanística e respectivas zonas de protecção”. Estes espaços culturais integram: 

 O núcleo antigo da vila de Almodôvar. 

 Imóveis isolados assinalados na Planta de Ordenamento: 

 “Capela de Santo António (Decreto n.º 251/70, de 3 de Junho). Localização: antigo caminho 

Ourique-Almodôvar; 

 Igreja de Santa Cruz (Decreto n.º 40 361, de 20 de Outubro de 1955). Localização: Santa 

Cruz; 
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 Ponte antiga sobre a ribeira de Cobres (Decreto n.º28/82, de 26 de Fevereiro). Localização: 

proximidade da EN 2-Almodôvar; 

 Convento e Capela de São Francisco (Decreto n.º 45/93, de 30 de Novembro). Localização: 

vila de Almodôvar; 

 Igreja do Rosário (Decreto n.o 1/86, de 3 de Janeiro). Localização: freguesia do Rosário; 

 Povoado das Mesas do Castelinho (Decreto n.º 29/90, de 17 de Julho). Localização: 

freguesia de Santa Clara.” 

 Imóveis de interesse concelhio a classificar: 

 “Os moinhos existentes em redor da vila de Almodôvar; 

 A Capela de Santo Amaro, vila de Almodôvar; 

 O edifício sede de exploração agrícola, a noroeste da vila, no caminho para a Capela de 

Santo Amaro, compreendendo a interessante nora e os tanques de apoio, na vila de 

Almodôvar; 

 A passagem de pedras da ribeira de Cobre, assim como os seus muros marginais, os poços 

e noras, na vila de Almodôvar; 

 A Torre do Relógio, na vila de Almodôvar; 

 O Convento de Nossa Senhora da Conceição, na vila de Almodôvar; 

 A igreja matriz, na vila de Almodôvar; 

 O edifício da Câmara Municipal, na vila de Almodôvar; 

 A antiga cadeia, na vila de Almodôvar; 

 A igreja da Misericórdia, na vila de Almodôvar.” 

Apesar dos Espaços Culturais constituírem atualmente uma classe do Espaço Rústico (de acordo 

com o Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto), no âmbito do PDM de Almodôvar em 

vigor têm uma presença essencialmente urbana, uma vez que: 

 O núcleo antigo da vila de Almodôvar constitui parte integrante do perímetro urbano, verificando-

se estar totalmente consolidado. 

 Os imóveis isolados e imóveis de interesse concelhio a classificar apresentam-se, na sua 

maioria, localizados no interior dos perímetros urbanos, sem prejuízo de existirem imóveis fora 

dos perímetros.  

Neste âmbito importa destacar que, desde a aprovação do PDM11, apenas foi classificado um novo 

imóvel, em particular a Igreja de Santo Ildefonso, matriz de Almodôvar (identificada na lista de 

imóveis de interesse concelhio a classificar). Encontra-se classificada como MIP - Monumento de 

Interesse Público, pela Portaria n.º 450/2012, DR, 2.ª Série, n.º 181, de 18-09-2012. 

No que respeita o património arqueológico sobressai o elevado número de sítios registados no Portal 

do Arqueólogo, num total de 230 no município de Almodôvar, conforme consta da listagem no Anexo 

II. Estas localizações deverão constar da Planta de Ordenamento da Revisão do PDM de 

Almodôvar, situação que se encontra omissa do PDM em vigor. 

 
11 De acordo com a consulta do Património classificado e em vias de classificação, no site da DGPC, em 23-04-2021. 
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Espaços-canais (artigo 40.º) 

Os espaços canais integram: 

 Espaços necessários à implantação da futura auto-estrada de Grândola-Loulé; 

 Espaços necessários à implantação à implantação dos sistemas de abastecimento ou 

drenagem;  

 Estradas identificadas no artigo 10.º do Regulamento, estradas municipais não classificadas e 

fora dos aglomerados urbanos. 

Destaca-se aqui o grande impacto sobre o sistema de acessibilidades e toda a configuração 

territorial e estratégica do município, decorrente da abertura do troço final da Auto-estrada do Sul 

(A2), ligando o município de Almodôvar por auto-estrada a Lisboa e ao Algarve. O ramal de acesso 

à A2 (IP1/IP2) está representado na figura seguinte, assim como a restante rede rodoviária que 

integra o Plano Rodoviário Municipal. No âmbito da Revisão do PDM, deve ser atualizada a 

implantação e classificação da rede rodoviária. 

  

  
Fonte: Infraestruturas de Portugal, in https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/rede/rodoviaria/mapa-da-rede 

Figura 4.1 | Rede Rodoviária Nacional – pormenor do concelho de Almodôvar 

O concelho é ainda atravessado a noroeste pelo Ramal de Neves-Corvo, que corresponde a um 

ramal ferroviário de transporte de mercadorias do uso exclusivo da SOMINCOR e que liga o 

Complexo Mineiro à Linha do Alentejo na estação de Ourique.  

No que respeita às infraestruturas de abastecimento e saneamento, são tratadas no título seguinte, 

respeitando a organização do Regulamento.  
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Equipamentos e Infraestruturas (Artigo 41.º e 42.º) 

O PDM em vigor identifica no artigo 42.º, um conjunto de infraestruturas a instalar: 

 Albufeira destinada ao abastecimento público de água. 

 Remodelação de toda a rede de águas e de esgotos da vila de Almodôvar, bem como do reforço 

eventual da atual ETAR e nova estação elevatória de esgotos e novo depósito de abastecimento 

de águas. 

No que respeita a albufeira de Oeiras, esta não foi concretizada. Contudo, a Câmara Municipal 

mantém a defesa na importância da construção da barragem, não só para abastecimento de água 

do concelho de Almodôvar, mas também de Ourique e Castro Verde, assim como para outros fins 

(rega, combate a incêndios, turismo). 

Sobre a cobertura das infraestruturas, os dados mais recentes disponibilizados pelo INE (2019) 

revelam que a proporção de alojamentos servidos por abastecimento de água situa-se nos 79%, e 

é ainda inferior no que respeita a drenagem de águas residuais (76%).  

Gráfico 4.1 | Proporção de alojamentos servidos por abastecimento de água e drenagem de águas residuais, 20 

 
Fonte: INE 

Neste sentido, será importante, no âmbito da Revisão do PDM, atender ao levantamento atualizado 

das redes de abastecimento e saneamento (representado na figura seguinte), de modo a 

fundamentar a classificação do solo urbano.  

De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, a classificação do solo como 

urbano inclui entre um conjunto de critérios cumulativos: “Existência de infraestruturas urbanas e de 

prestação dos serviços associados, compreendendo, no mínimo, os sistemas de transportes 

públicos, de abastecimento de água e saneamento, de distribuição de energia e de 

telecomunicações, ou garantia da sua provisão, no horizonte do plano territorial, mediante inscrição 

no respetivo programa de execução e as consequentes inscrições nos planos de atividades e nos 

orçamentos municipais” (alínea c) do n.º 3 do artigo 7.º) 
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Na Figura 4.2 é possível constatar, numa primeira abordagem que nem todos os perímetros urbanos 

do PDM em vigor são servidos por redes de abastecimento e saneamento.  

O abastecimento em alta é efetuado pelas Águas Públicas do Alentejo, S.A, e no caso da Vila de 

Almodôvar, a captação de água para abastecimento é igualmente feita nas albufeiras de Montes do 

Clérigo e da Boavista. Em alguns perímetros urbanos, o abastecimento de água é efetuado através 

de redes individuais de abastecimento de água, cujas fontes de captação são geralmente furos (ou 

poços). 

No que respeita a rede de drenagem de água residual, verifica-se que os principais centros urbanos 

estão servidos, contabilizando-se no território municipal 39 ETAR e 2398 caixas de esgoto. As 

caixas pluviais apenas existem em Almodôvar e Aldeia dos Fernandes, com mais presença em 

Almodôvar. 

 
Fonte: CMA 

Figura 4.2 | Levantamento atualizado das redes de abastecimento e saneamento 

Também no caso dos equipamentos são identificados no Regulamento, artigo 41.º, os 

equipamentos a instalar12, tendo área de influência concelhia: 

 
12 Fonte de informação: Câmara Municipal de Almodôvar – Relatório de Avaliação da Execução do Plano Diretor Municipal de Almodôvar 
em vigor, abril 2012. Atualizado a partir do site da CMA in www.cm-almodovar.pt, e contactos com a CMA. 
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 Complexo desportivo, na vila de Almodôvar – Executado. 

 Novos Paços do Concelho, na vila de Almodôvar – Executado. 

 Tribunal, na vila de Almodôvar – Não executado. 

 Lar de terceira idade, na vila de Almodôvar – Não executado. 

 Biblioteca pública – Executado. 

Além destes encontram-se ainda identificados como equipamentos propostos nas Plantas de 

Ordenamento Urbano ou na Planta de Ordenamento Concelhio, os seguintes: 

 Reserva de Equipamento (Zona Poente) - Executado – Jardim Infantil e Jardim Público. 

 Reserva de Equipamento (Zona Norte) – Não executado. 

 Cemitério de Gomes Aires – Não executado. 

 Cemitério do Rosário – Executado. 

 Jardim Público de Santa Clara-a-Nova – Executado. 

 Parque de Merendas de Santa Clara-a-Nova – Executado. 

 Cemitério de São Barnabé – Executado. 

 Igreja de Semblana – Executado. 

 Cemitério de Senhora da Graça dos Padrões – Executado. 

Para além destes equipamentos executados, foram construídos outros equipamentos coletivos, 

devendo, no âmbito da Revisão do PDM, proceder-se ao inventário e implantação geográfica dos 

mesmos, assim como à identificação das principais necessidades.  

É possível destacar desde já a construção de vários parques infantis no município, que apresenta 

agora um total de 20 parques infantis, com a seguinte distribuição: 

 Parques infantis existentes nas Escolas Primárias e Jardim de Infância em funcionamento: 

 EB1 Almodôvar 

 JI Almodôvar 

 EB1 Aldeia dos Fernandes 

 EB1 da Telhada 

 EB1 Santa Clara-a-Nova 

 Vila de Almodôvar 

 Parque infantil Complexo Desportivo 

 Parque infantil Jardim da Entrada Norte 

 Parque infantil do Bairro da Cooperativa 

 Parque infantil do Parque de Lazer de St. António 

 Parque infantil do Bairro do Maldonado 

 Parque infantil do Bairro da Misericórdia 

 Parque infantil da Rua do Convento 
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 Rosário 

 Parque infantil na Rua da Escola 

 Parque infantil no Jardim da Rua da Estalagem; 

 Aldeia dos Fernandes 

 Parque infantil no Jardim da Aldeia; 

 Gomes Aires 

 Parque infantil no recinto da Escola Primária; 

 Santa Clara-a-Nova 

 Parque infantil na Rua da Boa Esperança; 

 Semblana 

 Parque infantil no recinto da Escola Primária; 

 Guedelhas 

 Parque infantil no recinto da Escola Primária; 

 A-do-Neves 

 Parque infantil no recinto da Escola Primária; 

Pelo contrário, verifica-se que foram desativados vários equipamentos escolares, localizados em 

perímetros urbanos de menor dimensão, em particular: 

 EB1 dos Porteirinhos 

 EB1 dos Mestres 

 EB1 da Corte Zorrinho 

 EB1 do Monte das Mestras 

 EB1 de Curvatos 

 EB1 de Fontes Ferrenhas 

 EB1 de Monte da Vinha  

 EB1 de Guedelhas 

 EBI Gomes Aires 

 EB1 da A-dos Neves 

 EB1 de Felizes 

 EB1 de São Baranbé 

 EBI da Senhora Graça dos Padrões 

 EB1 da Caiada 

 EB1 da Semblana 
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 EB1 de Corte de Azinheiro 

 EB1 do Monte das Figueiras 

 EB1 de Corte Figueira Mendonça 

 EB1 de Dogueno 

 EB1 do Monte das Viúvas 

 EB1 Carvais de Baixo 

 EB1 de Santa Suzana 

 EB1 do Malhão 

 EB1 de Pampilhais 

Algumas destas escolas foram cedidas a Associações, mas outras estão encerradas e sem qualquer 

atividade. No âmbito da Revisão do PDM devem ser identificadas estas situações.  

Atualmente a rede escolar do município é constituída pelos seguintes estabelecimentos de 

educação, todos pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Almodôvar, com exceção do Jardim 

de Infância Carrilho Garcia da Santa Casa da Misericórdia: 

 2,3/S de Almodôvar 

 EB1/JI de Almodôvar 

 EB1/JI de Aldeia dos Fernandes 

 EB1/JI do Rosário 

 EB1/JI de Santa Clara-a-Nova 

 EB1 da Telhada 

 Jardim de Infância Carrilho Garcia (Almodôvar) 

Para compreender esta dinâmica, é apresentada a evolução da população escolar (Quadro 4.1), 

que revela um decréscimo generalizado dos alunos inscritos no município de Almodôvar desde o 

ano letivo de 1999/2000 até ao ano mais recente (2018/2919). Contudo, verifica-se que este 

decréscimo alterna com algumas situações de aumento relativas ao número total de alunos (desde 

o pré-escolar ao ensino secundário), e também no 1º ciclo do ensino básico considerado 

isoladamente. 

Quadro 4.1 | Evolução da População escolar do Município de Almodôvar (pré-escolar a secundário) 1999/2000 a 
2018/2019 

 
Alunos inscritos 

Total 1.º ciclo 

1999 / 2000 1206 305 

2000 / 2001 1233 295 

2001 / 2002 1229 242 

2002 / 2003 1078 213 

2003 / 2004 1036 235 

2004 / 2005 1034 267 

2005 / 2006 1000 274 
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Alunos inscritos 

Total 1.º ciclo 

2006 / 2007 986 264 

2007 / 2008 923 250 

2008 / 2009 1260 248 

2009 / 2010 1178 230 

2010 / 2011 1119 239 

2011 / 2012 1155 240 

2012 / 2013 969 268 

2013 / 2014 899 226 

2014 / 2015 907 222 

2015 / 2016 877 223 

2016 / 2017 877 198 

2017 / 2018 979 217 

2018 / 2019 942 225 

Assinala-se a sombreado verde, os anos letivos em que se registou um do número de alunos inscritos relativamente ao 
ano anterior.  

Fonte: INE 

Por fim, destaca-se a necessidade de proceder à revisão da Carta Educativa, data de 2006, 

verificando-se que a atual configuração da rede escolar revela já divergências face ao preconizado 

pela Carta Educativa. 

4.3. UNIDADES DE PLANEAMENTO DO PDM 

O PDM em vigor delimita 6 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG): 

 2 núcleos de desenvolvimento turístico – a UOPG 1 e UOPG 2, não executados. 

 4 áreas correspondentes a planos municipais de ordenamento territorial (PMOT), das quais 

apenas a UOPG 5 seria (parcialmente) concretizada, através do PP aprovado em 2007: 

 UOPG3 - Plano de Urbanização da vila de Almodôvar; 

 UOPG4 - Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Núcleo Antigo da Vila de 

Almodôvar; 

 UOPG5 - Plano de Pormenor do Espaço Industrial Proposto da Vila de Almodôvar; 

 UOPG6 - Plano de Ordenamento da Área Envolvente da Albufeira da Ribeira de Oeiras. 

Os PMOT são identificados no capítulo 4.5. 

4.4. SÍNTESE DE CONDICIONANTES, RAN E REN  

No PDM de Almodôvar (Capítulo II do Regulamento) encontram-se identificadas as seguintes 

condicionantes: 

 Domínio Hídrico 
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 Reserva Ecológica Nacional 

 Reserva Agrícola Nacional, incluindo os espaços beneficiados pelo aproveitamento hidroagrícola 

da Boavista e Monte Clérigo 

 Redes de infraestruturas e equipamentos 

 Redes coletoras de águas residuais 

 ETAR 

 Rede de distribuição de águas 

 Linhas elétricas 

 Marcos geodésicos 

 Edifícios escolares 

 Furos de captação de água 

 Servidões rodoviárias 

 Albufeiras de abastecimento domiciliário de águas  

 Depósitos minerais e pedreiras 

 Depósito de resíduos sólidos 

 Parques de sucata e vazadouros de entulho 

 Património classificado 

 Azinheiras e montado de sobro 

A Revisão do PDM deve, de um modo geral, proceder à atualização da Planta de Condicionantes, 

em termos dos limites apresentados, revisão/exclusão de algumas condicionantes e de integração 

de novas servidões administrativas e restrições de utilidade pública. Foram já referidas no âmbito 

de outros capítulos deste Relatório as alterações à configuração da rede viária, aos recursos 

geológicos ou ao património classificado. São ainda destacadas as seguintes situações que deverão 

ser objeto de revisão/integração: 

 Reserva Agrícola Nacional 

 Reserva Ecológica Nacional 

 Rede Natura 2000 

 Áreas ardidas 

 Perigosidade de incêndio 

Reserva Agrícola Nacional 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) é constituída pelo conjunto das áreas que em termos 

agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos apresentam maior aptidão para a atividade agrícola 

e constitui uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial, que 

estabelece um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo, sendo proibidas 

todas as ações que, de algum modo, destruam ou diminuam as potencialidades agrícolas que as 

caracterizam, estando sujeitas ao regime definido na legislação em vigor. 
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A RAN do município de Almodôvar, foi publicada através da Portaria n.º 1111/90, de 8 de novembro, 

e integrava já os aproveitamentos hidroagrícolas da Boavista e Monte Clérigo. Não tendo sido 

construída a barragem de Oeiras, a RAN mantém-se inalterada, tendo sido considerada em sede 

de elaboração do PDM de Almodôvar 

O Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março veio definir um novo regime da RAN, devendo no 

momento de Revisão do PDM proceder-se à delimitação da RAN de acordo com as orientações 

dadas por aquele diploma e pelo “Manual de Apoio aos Técnicos do MADRP para o 

Acompanhamento dos PDM”13. 

 

Reserva Ecológica Nacional 

A REN integra a estrutura biofísica básica e diversificada, cujo objetivo é possibilitar a exploração 

dos recursos e a utilização do território com salvaguarda de determinadas funções e 

potencialidades, de que dependem o equilíbrio e a estrutura biofísica das regiões, bem como a 

permanência de muitos dos seus valores económicos, sociais e culturais. 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) do Município de Almodôvar foi aprovada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 149/97, de 10 de setembro, publicada no Diário da República – I Série-B 

N.º 209, de 10 de setembro. 

O território municipal integrado em REN, em setembro de 1997, correspondia a 60,61% (470151,00 

ha) da área total do concelho (77 788,00 ha) distribuído pelas seguintes tipologias definidas no 

Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março: 

 Leitos dos cursos de água; 

 Cabeceiras das linhas de água; 

 Zonas ameaçadas pelas cheias; 

 Áreas de máxima infiltração; 

 Áreas com riscos de erosão; 

 Albufeiras e faixas de proteção. 

A atual delimitação da REN já não corresponde à inicial, na medida em que da REN Inicial foram 

excluídas áreas em dois momentos: 

 Em 2004, com a publicação da Resolução de Conselho de Ministros n.º 134/2004, de 14 de 

setembro (associada a um processo de alteração de âmbito limitado ao PDM de Almodôvar, 

que embora tenha sido aprovado pela Assembleia Municipal a 29 de setembro de 2004, acabou 

por não ser publicado. As áreas excluídas da REN na RCM mencionada são apresentadas no 

Quadro seguinte. 

  

 
13 “Manual de Apoio aos Técnicos do MADRP para Acompanhamento dos PDM” (2011). Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas, Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Lisboa, janeiro de 2011. 
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Quadro 4.2 | Quantificação das tipologias de Áreas REN excluídas no processo de alterações ao PDM de 2004 

Áreas a 
excluir 

Superfície 
(ha) 

Tipologia REN 
 Fim a que se 

destina 
Síntese da fundamentação 

E1 0,50 
Cabeceira de linha 
de água 

Expansão Urbana de 
Santa Clara-a-Nova 

- Inexistência de lotes disponíveis 

- Acesso por caminho municipal existente 

- Infraestruturado com rede pública de águas 
residuais 

- Rede de abastecimento de água a cerca de 50m 

E2 
 

0,48 

 

Cabeceira de linha 
de água 

Expansão Urbana de 
Santa Clara-a-Nova 

- Confinante com a via pública a nordeste 

- Rede de abastecimento de água a cerca de 60 m 

E3 1,10 Cabeceira de linha 
de água 

Expansão Urbana de 
Santa Clara-a-Nova 

- Confinante com a via pública a nordeste 

- Rede de abastecimento de água a cerca de 40m 

E4 
 

1,60 
Áreas com risco de 
erosão 

Expansão Urbana de 
Gomes Aires 

- Confinante com a via pública a sul 

- Servido pelas redes públicas de águas residuais 
e de abastecimento de água 

E5 
 

10,76 
Cabeceira de linha 
de água 

Correção do perímetro 
urbano de Dogueno 

Área infraestruturada através de arruamentos e de 
redes públicas de águas residuais e de 
abastecimento de água 

E6 
 

3,20 

Cabeceira de linha 
de água / Áreas com 
risco de erosão 

Expansão Urbana de 
Fontes Ferrenhas 

Inclusão no perímetro urbano da escola do 1.º 
ciclo de área infraestruturada  

 

 Em 2007 através de um procedimento de Reconhecimento do interesse público, Despacho n.º 

4657/2007 de 14 de março do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional e da Economia e da Inovação, onde foi reconhecido o interesse 

público de 0,544 ha, de terrenos integrados em REN, sendo 0,3 ha referentes à subestação 

existente nos Porteirinhos, no lugar do Monte do Poço Durão, freguesia do Rosário e 0,244 ha 

destinados à sua ampliação. 

Quadro 4.3 | Quantificação das tipologias de Áreas REN excluídas já comprometidas 

Áreas a 
excluir 

Superfície 
(ha) 

Tipologia REN 
 Fim a que se 

destina 
Síntese da fundamentação 

C1 0,30 
Cabeceira de linha de 
água 

Subestação dos 
Porteirinhos  

Já existente à data de elaboração do PDM há 
cerca de 35 anos, 

C2 0,24 
Cabeceira de linha de 
água 

Ampliação da 
subestação dos 
Porteirinhos 

Melhoria da qualidade do serviço nas redes de 
30 e de 15 kV, permitindo o reforço da 
alimentação elétrica do concelho e constituindo 
uma reserva de espaço para futuras ampliações 

 

A REN do Município de Almodôvar, abrange mais de metade do território (cerca de 60%) (Figura 

4.3. 
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Legenda: 

AGU – Leitos dos Cursos de Água (as margens não integravam a REN). ALB – Albufeiras. CAB - Cabeceiras das linhas de 
água. AMI -. Área de Máxima Inundação. ERO - Áreas com risco de erosão. CHE - Zonas ameaçadas pelas cheias. FPA - 
Faixa de Proteção de Albufeira.  

Fonte: CCDR Alentejo – informação consultada em: www.ccdr-a.gov.pt/index.php/ord/ren/consulta-da-ren 

Figura 4.3 | Área da Reserva Ecológica Nacional do município de Almodôvar  

A abrangência da REN em vigor deriva das “Áreas com risco de erosão”, que, no seu conjunto (como 

ecossistema único ou em sobreposição com outros ecossistemas da REN) totaliza cerca de 77% do 

concelho. 

Quadro 4.4 | Área ocupada em percentagem pelos ecossistemas da REN 

Ecossistemas da 
REN 

Áreas (ha) 

AGU 1,14 

ALB 0,10 

ALB+CAB 0,00 

AMI 0,35 

AMI+ERO 0,43 

CAB 20,06 

CAB+AMI 0,00 
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Ecossistemas da 
REN 

Áreas (ha) 

CAB+AMI+ERO 0,00 

CAB+ERO 21,50 

CHE 0,27 

CHE+AMI 1,02 

CHE+AMI+ERO 0,00 

ERO 55,07 

FPA 0,05 

FPA+CAB 0,01 

 100 

Legenda: 

AGU – Leitos dos Cursos de Água (as margens não integravam a REN). ALB – Albufeiras. CAB - Cabeceiras das linhas de 
água. AMI -. Área de Máxima Inundação. ERO - Áreas com risco de erosão. CHE - Zonas ameaçadas pelas cheias. FPA - 
Faixa de Proteção de Albufeira.  

 

A REN em vigor no município de Almodôvar foi aprovada no âmbito do quadro legislativo (Decreto-

Lei n.º 93/90, de 19 de março) que entretanto foi alterado em 2008 com a publicação do Decreto-

Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado de novo em 2019 com a publicação do Novo Regime 

Jurídico da REN (RJREN) através do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, que procede à 

republicação do, bem como com a publicação da Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro que 

publica as orientações estratégicas nacionais e regionais para a delimitação da REN. 

O Anexo IV (a que se refere o artigo 43.º) do novo RJREN permite estabelecer a relação entre as 

áreas definidas no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março e as novas categorias de áreas integradas 

na REN. No caso específico da REN de Almodôvar, a correspondência é apresentada no Quadro 

seguinte. 

Quadro 4.5 | Reserva Ecológica Nacional do município de Almodôvar  

Áreas definidas no Decreto-Lei 
n.º 93/90, de 19 de março 

Novas tipologias de áreas definidas no Decreto-
lei n.º 124/2019, de 28 de agosto 

Leitos dos Cursos de Água (as 
margens não integravam a REN). Cursos de água e respetivos leitos e margens 

Albufeiras Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência 
ecológica da REN, bem como os respetivos leitos margens 

e faixas de proteção Faixa de Proteção de Albufeira. 

Zonas ameaçadas pelas cheias Zonas ameaçadas pelas cheias 

Cabeceiras das linhas de água 
Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de 

aquíferos. Áreas de máxima infiltração 

Áreas com risco de erosão Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo. 

Fonte: REN em vigor, 1999. 

 

O atual Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) artigo 43.º, n.º 5 refere que “No 

âmbito da revisão de planos territoriais de âmbito municipal ou intermunicipal é obrigatória a 

adaptação da delimitação da REN às orientações estratégicas nacionais e regionais em vigor”.   
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Face ao exposto, no âmbito da Revisão do PDM, ser elaborada a delimitação da REN do município 

de Almodôvar, ao abrigo deste novo regime e consequentemente das orientações estratégicas 

entretanto publicadas.   

Rede Natura 2000 

O PSRN200 classifica uma importante parte do município de Almodôvar, em particular pela ZPE 

Caldeirão (PTCON0057) e Sítio Caldeirão (PTCON0057), que, sobrepondo-se, abrangem 10306,61 

ha, ou 13% do município (Figura 4.4). 

Além destes, também a ZPE de Castro Verde tem representatividade no município de Almodôvar, 

e com menor extensão a ZPE de Piçarras e o Sítio Guadiana. 

Apenas o Sítio Guadiana já se encontrava classificado à data da aprovação do PDM em vigor, tal 

como identificado de seguida:  

 Sítio Caldeirão (PTCON0057) – classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/00, 

de 5 de julho. Abrange 10319 ha e 13% do município de Almodôvar. Este município representa 

22% do Sítio. 

 Sítio Guadiana (PTCON0036) – classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

142/97, de 28 de agosto. Abrange 2094 ha e apenas 3% do município de Almodôvar. Este 

município representa 6% do Sítio. 

 ZPE Caldeirão (PTCON0057) – classificado pelo Decreto Regulamentar n.º 10/2008, de 26 de 

março. Abrange 10319 ha e 13% do município de Almodôvar. Este município representa 22% da 

ZPE. 

 ZPE Castro Verde (PTZPE0046) – classificado pelo Decreto-Lei n.º 384 -B/99 de 23 de setembro 

de 1999. Abrange 2840 ha e apenas 4% do município de Almodôvar. Este município representa 

4% da ZPE. 

 ZPE Piçarras (PTZPE0058) – classificado pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2008, de 26 de 

fevereiro. Abrange 2827 ha e a sua interseção com o município de Almodôvar é residual (0,4%). 

Os Sítios Caldeirão e Guadiana foram classificados como zonas especiais de conservação (ZEC) 

pelo Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de março, devendo ser elaborados os respetivos 

planos de gestão no prazo de dois anos. 

Estes Sítios e ZPE devem ser representados na Planta de Condicionantes, e simultaneamente 

devem ser avaliados em termos de classificação do solo. 

Uma vez que as referidas ZEC e ZPE apenas abrangem parcialmente o município de Almodôvar, 

nem todas as orientações de gestão terão aplicabilidade. Interessa nesse sentido determinar quais 

os valores naturais presentes no município, para então adaptar as orientações de gestão, 

decorrentes do PSRN 2000 ou de um futuro plano de gestão, no âmbito da Revisão do PDM. 

 



 

76 P110_RAE_PDM_Almodovar.docx   Maio de 2021  

             

 

Figura 4.4 | Intersecção da Rede Natura 2000 no município de Almodôvar  

Fonte: ICNF 

Áreas ardidas 

Como já referido atrás, desde a entrada em vigor do PDM, o quadro estratégico e legislativo sofreu 

importantes desenvolvimentos na vertente de prevenção do risco de incêndio. Neste âmbito 

assinala-se a necessidade de, numa Revisão do PDM, integrar na Planta de Condicionantes, as 

áreas ardidas nos últimos 20 anos.  

Para efeitos do presente Relatório apresenta-se o registo de área ardida desde a aprovação do PDM 

em 199814, tal como consta do Quadro 4.6 e da Figura 4.5 totalizando 9514,47 ha de área ardida. 

Em 2003, 2011 e 2016, verifica-se que a extensão de área ardida anual é muito reduzida (abaixo 

dos 50 ha) e nos anos de 1998 a 2000, 2005 a 2010, 2012 a 2015, e 2017 não foram registados 

incêndios florestais. Em contrapartida, a maior extensão da área ardida corresponde a 2018 

(1020,08 ha) e especialmente 2004 (7953,47 ha), tal como representado no Quadro seguinte: 

 

 

 

 

 
14 Fonte: ICNF 
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Quadro 4.6 | Extensão das áreas ardidas no município de Almodôvar 

Ano Área (ha) 

2001 185,91 

2002 180,92 

2003 42,32 

2004 7953,47 

2011 15,05 

2016 4,36 

2018 1020,08 

2019 112,36 

Total 1998-2019 9514,47 

Fonte: ICNF 

 

 

Figura 4.5 | Áreas ardidas do município de Almodôvar (1998-2019) 

Fonte: ICNF 
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Perigosidade de Risco de Incêndio 

O Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios determina a elaboração dos Planos 

Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, tal como se verifica no caso do município de 

Almodôvar15, no âmbito dos quais é desenvolvida a cartografia de perigosidade de incêndio florestal, 

que deverá ser transposta para Planta de Condicionantes no âmbito da Revisão do PDM (uma vez 

que a Planta de Condicionantes do PDM em vigor ainda não integrava esta condicionante). 

A cartografia de perigosidade de incêndio florestal encontra-se representada na Figura 4.6 e 

contabilizado no Gráfico 4.2, sendo contabilizados 19683,20 ha de área com perigosidade de 

incêndio alta e 15620,70 ha de área com perigosidade muito alta, representando conjuntamente 

45% da área do município.  

 

Figura 4.6 | Perigosidade de risco de incêndio do município de Almodôvar 

Fonte: PMDFCI 

  

 
15 O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Almodôvar foi aprovado em 2018 ao abrigo do Despacho n.º 
4345/2012, que estabelece a estrutura tipo dos planos de defesa da floresta contra incêndios de 2.ª geração. Este teria um período de 
vigência até 2023, mas deve ser elaborado e aprovado no prazo de 5 anos o PMDFCI de 3.ª geração, ao abrigo do Despacho nº 443-
A/2018 e do Despacho nº 1222-B/2018. 
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Gráfico 4.2 | Distribuição das classes de perigosidade de risco de incêndio no município de Almodôvar 

 
Fonte: PMDFCI  

4.5. AVALIAÇÃO DA CONCRETIZAÇÃO DOS PERÍMETROS URBANOS 

A análise do grau de concretização do solo urbano foi desenvolvida através da identificação das 

áreas efetivamente ocupadas (artificializadas) de acordo com a análise visual do Basemap da Esri, 

COS 2018, e atendendo à análise desenvolvida no Relatório de Avaliação do PDM desenvolvido 

datado de 2012, que abordou este indicador para o período entre a aprovação do PDM e o ano de 

201216.  

A aferição da área ocupada dos vários perímetros urbanos encontra-se representada na Figura 4.7 

a Figura 4.15, através da representação do limite do perímetro urbano do PDM em vigor e 

classificação em Espaço Urbanizável, em sobreposição com a área ocupada, assim como da 

respetiva contabilização. Esta análise foi efetuada para os 9 perímetros urbanos que têm planta de 

ordenamento urbano (nível I e II), pois são estes têm uma maior dimensão e dinâmica. 

A análise da concretização dos 9 perímetros urbanos de nível I e II do PDM em vigor (Quadro 4.7) 

revela que pouco mais de 40% (182,7 ha e 42,1%) destes perímetros urbanos se encontram 

ocupados, sem prejuízo de aí estarem incluídos os espaços verdes, que são, pois, identificados 

como espaços não ocupados. 

  

 
16 No Relatório de Avaliação da Execução do Plano Diretor Municipal de Almodôvar em vigor (abril de 2012),  
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Quadro 4.7 | Grau de ocupação dos perímetros urbanos nível I e II do município de Almodôvar  

Perímetros urbanos  
Área dos espaços 
urbanizáveis (ha) 

Área Ocupada dos 
espaços urbanizáveis Área do PU 

(ha) 

Área Ocupada do 
PU 

ha %  ha %  

Aldeia dos Fernandes 14,02 5,89 42,0 38,01 24,26 63,8 

Almodôvar 43,56 18,49 42,5 152,84 38,39 25,1 

Gomes Aires 6,38 1,93 30,3 16,97 9,51 56,0 

Rosário 16,43 6,93 42,2 41,71 22,92 55,0 

Santa Cruz 1,18 0,42 35,7 5,86 3,95 67,4 

Santa Clara-a-Nova 3,36 1,24 36,9 14,53 9,31 64,1 

São Barnabé 2,79 0,72 25,8 9,9 5,06 51,1 

Semblana 5,84 0,41 7,0 19,48 11,08 56,9 

Senhora da Graça dos 
Padrões 

1,45 0,64 44,2 6,34 4,22 66,6 

Total 9 PU nível I e II 94,99 36,67 38,6 305,64 128,7 42,1 

Fonte: CMA – PDM em vigor. Área ocupada delimitada a partir da análise visual do Basemap da Esri, COS 2018, análise 
da CM (abril de 2012) 

 

O maior contributo de área ocupada pertence ao perímetro urbano de Almodôvar (38,39 ha), que é 

também o maior perímetro urbano do concelho (com um total de 152,84 ha), e que por isso 

apresenta a menor percentagem de área ocupada destes 9 perímetros urbanos analisados (25,1%), 

relacionado também com a maior dimensão de espaços verdes deste perímetro. 

Seguem-se em termos de área ocupada, a Aldeia dos Fernandes (24,26 ha) e o Rosário (22,92 ha), 

correspondendo em termos percentuais, a respetivamente 63,8% e 55%.  

Nos restantes perímetros urbanos a área ocupada abrange também mais de 50% do perímetro 

urbano, sendo maior no perímetro urbano de Senhora da Graça dos Padrões (66,6%) e Santa Cruz 

(67,4%), mas estes são, entre os 9, os perímetros urbanos de menor dimensão, em ambos os casos 

com menos de 5 ha. 

Considerando apenas os espaços urbanizáveis, é também Almodôvar que apresenta uma maior 

área ocupada, na ordem dos 18,49 ha e 42,5%. No caso dos perímetros urbanos de Aldeia dos 

Fernandes, Rosário e Senhora da Graça dos Padrões, a área ocupada dos espaços urbanizáveis é 

também superior a 40%, e nos restantes situa-se acima dos 25%, apenas com exceção de 

Semblama (7,05). No conjunto destes 9 perímetros urbanos, a percentagem de área ocupada dos 

espaços urbanizáveis é de 38,6%.  

Destaca-se porém, que na maioria dos perímetros urbanos os espaços urbanizáveis são muito 

reduzidos, sendo apenas superiores a 10 ha no caso da Aldeia dos Fernandes (14,02 ha), Rosário 

(16,43 ha) e Almodôvar (43,56 ha). 
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Figura 4.7 | Área ocupada do perímetro urbano de Aldeia dos Fernandes 

Fonte: CMA – PDM em vigor. Área ocupada delimitada a partir da análise visual do Basemap da Esri, COS 2018, análise 
da CM (abril de 2012) 
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Figura 4.8 | Área ocupada do perímetro urbano de Almodôvar 

Fonte: Área ocupada delimitada a partir da análise visual do Basemap da Esri, COS 2018, análise da CM (abril de 2012) 
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Figura 4.9 | Área ocupada do perímetro urbano de Gomes Aires 

Fonte: Área ocupada delimitada a partir da análise visual do Basemap da Esri, COS 2018, análise da CM (abril de 2012) 
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Figura 4.10 | Área ocupada do perímetro urbano de Rosário 

Fonte: Área ocupada delimitada a partir da análise visual do Basemap da Esri, COS 2018, análise da CM (abril de 2012) 
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Figura 4.11 | Área ocupada do perímetro urbano de Santa Cruz 

Fonte: Área ocupada delimitada a partir da análise visual do Basemap da Esri, COS 2018, análise da CM (abril de 2012) 
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Figura 4.12 | Área ocupada do perímetro urbano de Santa Clara-a-Nova 

Fonte: Área ocupada delimitada a partir da análise visual do Basemap da Esri, COS 2018, análise da CM (abril de 2012) 
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Figura 4.13 | Área ocupada do perímetro urbano de São Barnabé 

Fonte: Área ocupada delimitada a partir da análise visual do Basemap da Esri, COS 2018, análise da CM (abril de 2012) 
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Figura 4.14 | Área ocupada do perímetro urbano de Semblana 

Fonte: Área ocupada delimitada a partir da análise visual do Basemap da Esri, COS 2018, análise da CM (abril de 2012) 
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Figura 4.15 | Área ocupada do perímetro urbano de Senhora Graça dos Padrões 

Fonte: Área ocupada delimitada a partir da análise visual do Basemap da Esri, COS 2018, análise da CM (abril de 2012) 

Para efeitos da futura Revisão do PDM será necessário considerar também a área abrangida por 

compromissos urbanísticos, e em particular a área abrangida por operações de loteamento, que 

podendo estar por concretizar, irão contribuir para o aumento do grau de concretização do solo 

urbano. 

Para o presente Relatório, foram listadas, no Quadro 4.8, as operações de loteamento aprovadas 

antes e depois da aprovação do PDM, verificando que não foram aprovados novos loteamentos 

desde 2011. Uma vez que não foi disponibilizada a informação cartográfica, não foi possível 

delimitação da área comprometida, tarefa que se remete para a Revisão do PDM. 

Quadro 4.8 | Operações de loteamento no município de Almodôvar 

Nome Requerente Ano N.º de Alvará Freguesia 
Posteriores ao PDM 

Loteamento Municipal Jardim-
de-Infância 

Município de Almodôvar 2004 1/2004 Aldeia dos Fernandes 

Loteamento Municipal Zona 
Norte Aldeia dos Fernandes 

Município de Almodôvar 2000 1/2000 Aldeia dos Fernandes 

Loteamento Municipal da 
Aldeia dos Fernandes 

Município de Almodôvar 1998 1/1998 Aldeia dos Fernandes 
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Nome Requerente Ano N.º de Alvará Freguesia 

Loteamento da Quinta do 
Monte Rei (Guerreiro e Ramos) 

Guerreiro e Ramos, Construção 
Civil Lda 

2002 2/2002 UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Loteamento do Maldonado  M.Rosário P.J. Guerra/Amarilis 
M.C.Gil 

2009 1/2009 UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Loteamento Cerca do Convento 
Municipal 

Município de Almodôvar 2011 Em execução UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Loteamento do Espírito Santo José M.N.Palma Sousa 2009 2/2009 UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Loteamento Santo António Almeida e Balbina Construções 2003 1/2003 UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Loteamento da Cerca da 
Presença II 

Silvasimbra Soc. Imobiliária Lda 2010 1/2010 UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Loteamento José Martins Brás José Martins Brás 2004 2/2004 UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Loteamento Largo Cerca do 
Convento 

Sayil Christof N.J.Van Melle 2009 3/2009 UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Loteamento Monte das Lajas 
(Gomes Aires) 

Município de Almodôvar 2011 Em execução UF de Santa Clara-a-
Nova e Gomes Aires 

Loteamento Municipal do 
Rosário Zona Norte 

Município de Almodôvar 2006 1/2006 Rosário 

Anteriores ao PDM 

Loteamento Ordinário de 
Candenilhas 

Sebastião António Daniel 1990 3/1990 UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

 

Loteamento António Francisco 
Agostinho 

António Francisco Agostinho 1996 1/1996 Aldeia dos Fernades 

Loteamento Travessa da 
Fosforeira 

João Estevens Romba de Sousa 1982 2/1982 UF de Santa Clara-a-
Nova e Gomes Aires 

Loteamento Municipal Zona 
Nascente de Almodôvar 

Município de Almodôvar 1983 20/1983 (edital) UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Loteamento do Maldonado M. Joaquim Silva/ Joaquim 
C.R.Lança 

1986 1/1986 UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Loteamento da Cova da Burra  Somincor – Sociedade Mineira 
Neves Corvo 

1986 2/1986 UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Loteamento Municipal Zona 
Nascente 

Município de Almodôvar  1986 4/1982 (edital) UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Loteamento Jaime G. Palma & 
Manuel A. Palma 

Jaime G. Palma/ Manuel A. 
Palma 

1987 1/1987 UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Loteamento Cerca do Convento M. Guerreiro Palma/ J. Guerreiro 
Palma 

1989 6/1989 UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Loteamento do Monte dos 
Mestres 

Maria Teresa Tomás 1989 1/1989 UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Loteamento Simples Zona 
Poente 

Maria Ana S.C. Martins/J.S. 
Lourenço 

1993 1/1993 UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Loteamento Cerca da Presença Dario Silva e Sousa Imobiliária 
Lda 

1995 1/1995 UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Loteamento Ordinário Zona 
Poente 

Maria Ana S.C.Martins/ J.S. 
Lourenço 

1995 2/1995 UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Loteamento Cerro das Eiras Município de Almodôvar 1997 Portaria 
265/1997, de 17 

de abril 

UF de Santa Clara-a-
Nova e Gomes Aires 

Loteamento Simples Querela 
da Igreja 

Manuel da Costa 1990 2/1990 Rosário 
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Nome Requerente Ano N.º de Alvará Freguesia 

Loteamento Santa Clara-a-
Nova 

António Mendes 1989 5/1989 Santa Clara-a-Nova 

Loteamento Santa Clara-a-
Nova Entrada Norte 2 

Manuel Joaquim Ventura 1989 2/1989 Santa Clara-a-Nova 

Loteamento Santa Clara-a-
Nova Entrada Norte 3 

Manuel Vicente/ Vitor Guerreiro/ 
outro 

1989 3/1989 Santa Clara-a-Nova 

Loteamento Santa Clara-a-
Nova Entrada Norte 1 

José Augusto Mestre 1996 3/1996 Santa Clara-a-Nova 

Loteamento Ordinário Cerra 
das Gralhas 

Elisiário Figueira da Costa 1991 1/1991 UF de Almodôvar e 
Graça dos Padrões 

Fonte: CMA 
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5. CONCLUSÃO - FUNDAMENTAÇÃO PARA A REVISÃO DO PDM 

O presente documento procede à avaliação da evolução do estado do ordenamento do território do 

município de Almodôvar, assentando em três pontos principais: 

 O enquadramento dos documentos de estratégia e de ordenamento do território que incidem 

sobre o município de Almodôvar; 

 A análise das principais transformações ocorridas no território municipal desde 1998, 

considerando: 

 Dinâmica de Transformação do Uso do Solo; 

 Dinâmica Demográfica; 

 Dinâmica Económica; 

 Dinâmica Urbanística. 

 A avaliação da execução do PDM em vigor. 

A abordagem desenvolvida aponta para a necessidade de se dar início ao processo de revisão do 

PDM de Almodôvar - aprovado por Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/98, de 27 de janeiro 

e estando decorridos cerca de vinte e três anos – em função das seguintes razões: 

 Pela necessidade de adequação à evolução, a médio e longo prazo, das condições económicas, 

sociais, culturais e ambientais que determinaram a respetiva elaboração, atendendo ao disposto 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 124º do RJIGT; 

 Pela necessidade de adequação ao novo quadro legal, entretanto produzido, destacando-se: 

 A publicação da Lei de Bases da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de 

Urbanismo, da entrada em vigor do novo Regime Jurídico dos instrumentos de gestão territorial  

que desenvolve as bases da política pública de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo, definindo o regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional, intermunicipal e 

municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de 

elaboração, aprovação, execução e avaliação dos IGT, e ainda pela publicação do Decreto 

Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto - Classificação do solo que estabelece os critérios 

de classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios de qualificação e as categorias 

do Solo Rústico e do Solo Urbano em função do uso dominante, aplicáveis a todo o território 

nacional; 

 A necessidade de se proceder à adequação das bases cartográficas dando resposta ao disposto 

no Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 130/2019, 

de 30 de agosto; 

 A publicação dos novos regimes jurídicos da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica 

Nacional; 

 A publicação de legislação relativa ao sistema de defesa da floresta contra incêndios que refere 

a necessidade de os PMOT incorporarem e regulamentarem a cartografia da rede de defesa da 

floresta contra incêndios constituída pela rede primária de faixas de gestão de combustível, rede 

viária florestal fundamental, rede de pontos de água e rede nacional de postos de vigia (RNPV), 

assim como a carta de perigosidade de incêndio florestal, constantes dos PMDFCI. 
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A análise efetuada ao nível do presente Relatório permite também identificar um conjunto de 

necessidades específicas que devem ser abordadas na futura Revisão do PDM. 

 A necessidade de adequar e atualizar a cartografia que serviu de base à elaboração do PDM; 

 A necessidade de atualizar da Planta de Condicionantes com a nova cartografia da perigosidade 

de risco de incêndio e de áreas ardidas, RAN, REN, Rede Natura 2000, Áreas ardidas, 

perigosidade de risco de incêndio recursos geológicos, património classificado e servidões 

rodoviárias; 

 A necessidade de ajustar o ordenamento do solo rústico às alterações do uso do solo; 

 A necessidade de avaliar a área ocupada e área comprometida na exclusão das áreas 

urbanizáveis; 

 A necessidade de integrar no modelo de desenvolvimento urbano a nova estratégia de 

reabilitação urbana e as várias ARU delimitadas no território municipal; 

 A necessidade de enquadrar as orientações de um conjunto de programas e planos com 

incidência no território municipal; 

 A necessidade de adequar o modelo de ordenamento às potencialidades e desafios resultantes 

da construção da A2 e alteração das acessibilidades do município; 

 A necessidade de integrar e potenciar o património natural, incluindo a transposição do 

PSRN2000; 

 A necessidade de ponderar e enquadrar a importância da construção da barragem de Oeiras;  

 A necessidade de avaliar o potencial do património existente para classificação, valorização e 

promoção; 

 A necessidade de atualizar o levantamento das infraestruturas e equipamentos, e avaliar 

necessidades; 

 A necessidade de dar resposta aos pedidos de instalação de centrais fotovoltaicas, em respeito 

pela estratégia municipal e condicionantes em presença. 

Os resultados da presente Avaliação da Execução do PDM permitem ainda corroborar os objetivos 

de desenvolvimento e áreas estratégicas definidos para o município no âmbito do Relatório de 

Avaliação da Execução do PDM em vigor desenvolvido em 201217, que são assim adaptados.  

São consideradas como áreas “prioritárias e fundamentais para o crescimento e desenvolvimento 

sustentável do concelho: a Agricultura e Produtos Endógenos, o Turismo, as Energias Renováveis 

e a Economia Social.” 

São objetivos de desenvolvimento para o município: 

 Afirmação do concelho de Almodôvar, pelas suas especificidades e diferenças, nomeadamente 

agricultura e os produtos endógenos; 

 Potenciação do posicionamento de Almodôvar no quadro das acessibilidades regionais, 

designadamente no que concerne oferta de zonas de atividades económicas; 

 
17 CMA – Relatório de Avaliação da Execução do Plano Diretor Municipal de Almodôvar em vigor, abril de 2012 
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 Potenciação das características do território concelhio na área das energias renováveis, 

enquadradas na adaptação aos fenómenos de alterações climáticas;  

 Aposta no concelho como destino turístico diversificado e de qualidade, quer através do 

incentivo ao empreendorismo local para a criação de turismo em espaço rural (TER), quer pela 

procura de investimentos turísticos de maior dimensão e de grande qualidade; 

 Promoção da requalificação e reabilitação urbana dos principais centros urbanos do concelho, 

promovendo Almodôvar como local aprazível para viver; 

 Proteção, valorização e integração do património natural (p.e. Serras do Mú, e do Caldeirão) e 

arquitetónico (p.e Capela e Convento de São Francisco e Igreja Matriz de Almodôvar, ambos 

em Almodôvar) de Almodôvar; 

 Reforço da política social, através do incentivo às políticas de investimento público e de 

investimento privado através do apoio às empresas da área da economia social e às instituições 

de solidariedade social, possibilitando também o desenvolvimento de projetos que respondam 

às carências sociais existentes a nível regional. 
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ANEXO I – QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

A. ANEXO I.A - INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

1) Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

Em 2016, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2016, de 23 de agosto, determinou a 

alteração do PNPOT 2007, tendo em particular consideração: os resultados da avaliação da 

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

crescente importância da dimensão territorial das políticas públicas; a necessidade de dar 

enquadramento territorial à programação estratégica e operacional do ciclo de fundos comunitários 

pós 2020; os objetivos do Governo no domínio da valorização do território e da promoção da coesão 

territorial incluindo a consideração das diversidades territoriais e a aposta no desenvolvimento do 

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

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

A primeira revisão do PNPOT foi aprovada pela Lei n.º 99/2019 de 5 de setembro, que integra o 

(composto por Diagnóstico, Estratégia e Modelo Territorial) e o Programa de Ação (Agenda para o 

Território). 

Tal como mencionado no capítulo 2 do Relatório, “Refletindo as Mudanças Críticas a longo prazo 

(2050) desenvolvem-se as tendências emergentes em matéria de alterações climáticas, 

sociodemográficas, tecnológicas e económico-sociais. Identificam-se os fatores críticos de 

mudança, os seus impactos e as tendências territoriais num cenário de inação. 

Partindo da identificação dos Princípios orientadores da Coesão Territorial, desenvolvem-se os 

Desafios Territoriais que representam as grandes orientações estratégicas do PNPOT. Estas 

orientações subdividem-se em 15 políticas de base territorial que vão informar o Modelo Territorial, 

a saber: 

 “1. Gerir os recursos naturais de forma sustentável 

 1.1. Valorizar o capital natural 

 1.2. Promover a eficiência do metabolismo regional e urbano 

 1.3. Aumentar a resiliência socioecológica 

 2. Promover um sistema urbano policêntrico 

 2.1. Afirmar as metrópoles e as principais cidades como motores de internacionalização e 

competitividade externa 

 2.2. Reforçar a cooperação interurbana e rural -urbana como fator de coesão interna 

 2.3. Promover a qualidade urbana 

 3. Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial 

 3.1. Aumentar a atratividade populacional, a inclusão social, e reforçar o acesso aos serviços 

de interesse geral 

 3.2. Dinamizar os potenciais locais e regionais e o desenvolvimento rural face à dinâmica de 

globalização 
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 3.3. Promover o desenvolvimento transfronteiriço 

 4. Reforçar a conetividade interna e externa 

 4.1. Otimizar as infraestruturas ambientais e a conetividade ecológica 

 4.2. Reforçar e integrar redes de acessibilidades e de mobilidade 

 4.3. Dinamizar as redes digitais 

 5. Promover a governança territorial 

 5.1. Reforçar a descentralização de competências e a cooperação intersectorial e multinível 

 5.2. Promover redes colaborativas de base territorial 

 5.3. Aumentar a Cultura Territorial” 

O Modelo Territorial estabelece o modelo de organização espacial, considerando 5 Sistemas: o 

Sistema Natural, o Sistema Social, o Sistema Económico, o Sistema de Conetividades e o Sistema 

Urbano. São também sistematizadas as Vulnerabilidades Críticas, evidenciando as maiores 

fragilidades territoriais. No final é apresentado o Modelo Territorial e são mapeados os Territórios 

que mais estarão sob pressão às Mudanças Críticas.” 

De seguida apresenta-se a imagem do modelo territorial, onde se identifica Almodôvar na tipologia 

de “Outros Centros”, e a sua inclusão na tipologia de Subsistemas territoriais “a consolidar” que “são 

áreas sub-regionais polarizadas por cidades médias, com uma dimensão populacional e económica 

relativamente pequena, em que as relações urbanas e urbano-rurais precisam de ser intensificadas. 

Nestas áreas a consolidação das redes urbanas existentes permitirá alcançar melhores níveis de 

eficiência e eficácia na gestão das políticas públicas e na implementação de estratégias mais 

ambiciosas”. 
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Fonte: PNPOT, publicado pela Lei n.º 99/2019 de 5 de setembro 

Figura 5.1 | Modelo Territorial do PNPOT (2019)  
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2)  Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo  

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo foi publicado em Diário da República 

em 2 de agosto de 2010 – Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, tendo sido 

posteriormente republicado em 1 de outubro do mesmo ano, através da Declaração de Retificação 

n.º 30-A/2010.  

De entre os instrumentos de desenvolvimento territorial, instrumentos com uma natureza estratégica 

e vocacionados para a definição das grandes opções com relevância para a organização do 

território, a Lei identifica os planos regionais de ordenamento do território (PROT). Os PROT definem 

a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas ao nível 

nacional e considerando as estratégias municipais de ordenamento do território e de 

desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a elaboração dos planos especiais 

do ordenamento do território e dos planos municipais de ordenamento do território. 

O PROT Alentejo, publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto, 

define as linhas de orientação quer em matéria de opções estratégicas regionais, quer no Modelo 

de Ordenamento do Território regional a considerar.  

O PROT apresenta as seguintes opções estratégicas de base territorial: 

“1. Integração Territorial e Abertura ao Exterior 

 Potenciar a abertura da Região ao exterior, tirando partido do seu posicionamento geográfico 

privilegiado no contexto nacional e ibérico, reforçando a competitividade das redes de 

infraestruturas de transporte e promovendo a constituição de um Sistema Regional de Logística 

Empresarial, por forma a dotar a região de condições de elevada qualidade de atração de 

empresas e de desenvolvimento empresarial; 

 Promover a internacionalização da região, através da consolidação da conectividade urbana 

externa, do desenvolvimento de serviços avançados e de uma aposta urbana diferenciadora; 

 Afirmar em termos europeus e internacionais os recursos naturais e a paisagem, em prol de 

uma maior integração territorial e de uma estratégia de construção de redes; 

2. Conservação e Valorização do Ambiente e do Património Natural 

 Cumprir as metas ambientais, garantindo a manutenção e valorização da biodiversidade através 

de uma integração sólida entre a gestão dos sistemas naturais, em especial nas áreas 

classificadas para a conservação da natureza, e as oportunidades que se oferecem às 

atividades produtivas; 

 Promover o desenvolvimento sustentável dos espaços rurais e dos recursos naturais  

 Prevenir os fatores e as situações de riscos naturais e tecnológicos e desenvolver dispositivos 

e medidas de minimização dos respetivos impactes e controlar e mitigar os processos 

associados à desertificação; 

 Assegurar a gestão integrada dos recursos hídricos, incluindo a proteção da rede hidrográfica e 

dos aquíferos e uma política de uso eficiente da água; 

 Valorizar e ordenar o Litoral potenciando o seu valor ambiental e económico à escala regional 

e nacional; 

 Assegurar uma gestão eficaz dos resíduos no que se refere à reciclagem multimaterial, 

valorização orgânica, incineração, com recuperação de energia, e confinamento técnico; 
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3. Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional 

 Reforçar e desenvolver de forma sustentada e mais competitiva os sectores tradicionais 

estratégicos ampliando e qualificando as respetivas cadeias de valor, e consolidar o 

desenvolvimento das atividades estratégicas emergentes diversificando e qualificando a base 

económica e afirmando novos sectores de especialização regional; 

 Desenvolver o modelo de produção agroflorestal e agroindustrial com base nas fileiras 

estratégicas regionais, garantindo a utilização racional dos recursos disponíveis, promovendo a 

diversificação e valorização das produções e tornando operativa a multifuncionalidade dos 

sistemas agro-silvo-pastoris e do património agrícola e rural; 

 Aumentar a atratividade das áreas rurais, com base na multifuncionalidade da agricultura e na 

melhoria global da qualidade de vida; 

 Consolidar o Alentejo como destino turístico associado a uma oferta qualificada e ajustada às 

características ambientais, naturais e patrimoniais, desenvolvendo uma fileira de produtos 

turísticos de elevada qualidade e identidade na Região; 

 Promover a constituição de uma Rede Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação ajustada ao 

perfil produtivo regional e às dinâmicas económicas regionais, fomentadora da competitividade 

empresarial e respondendo aos desafios da modernização e qualificação da base económica 

regional. 

4. Afirmação do Policentrismo e do Desenvolvimento Rural 

 Desenvolver um sistema policêntrico de âmbito regional, assente num conjunto de centros 

urbanos de nível superior, capazes de articular redes regionais, de promover a sua integração 

funcional e de gerar níveis acrescidos de cooperação estratégica. 

 Estruturar redes de centros urbanos sub-regionais assentes na concertação intermunicipal de 

recursos e equipamentos, capazes de sustentar a coesão territorial e de garantir o acesso a 

serviços coletivos e funções urbanas de gama alargada. 

 Garantir a qualificação das concentrações urbanas estruturantes através da regeneração e 

valorização urbanística e da potenciação dos valores patrimoniais existentes. 

 Articular as redes de acessibilidade e organizar os sistemas de transporte em torno de uma 

mobilidade sustentável, de forma a consolidar o sistema urbano policêntrico e a promover a 

equidade territorial. 

 Promover o acesso às redes e ao uso das TIC, nomeadamente por parte das empresas e dos 

serviços públicos, contribuindo para um desenvolvimento mais integrado e uma maior coesão 

territorial.” 

O Modelo Territorial regional estabelecido pelo PROT oferece uma configuração espacial prospetiva 

do Alentejo, integrando como componentes territoriais estruturantes, o sistema urbano, a estrutura 

regional de proteção e valorização ambiental, as atividades económicas e as infraestruturas e as 

principais redes de conectividade regional.  

O Modelo Territorial para o Alentejo organiza-se em quatro sistemas estruturantes: 

 Sistema Ambiental e Riscos; 
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 Sistema da Base Económica Regional; 

 Sistema Urbano e de Suporte à Coesão Territorial; 

 Sistema de Acessibilidades e de Conectividade Internacional. 

1. Sistema Ambiental e Riscos 

O sistema ambiental e de riscos subdivide-se: 

 Subsistema Ambiental. 

 Subsistema dos Riscos Naturais e Tecnológicos. 

O subsistema ambiental engloba os recursos hídricos, a qualidade do ar, a gestão dos resíduos, o 

litoral, as unidades de paisagem e a estrutura regional de proteção e valorização ambiental. 

Relativamente ao subsistema ambiental destaca-se definição e delimitação da Estrutura Regional 

de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA), cujo principal objetivo é garantir a manutenção, a 

funcionalidade e a sustentabilidade dos sistemas biofísicos. Dada a identidade e a paisagem 

regional, esta estrutura deve assegurar a perenidade dos sistemas humanizados. 

A ERPVA, que se identifica na figura seguinte “(..) assenta, pois, nas áreas classificadas para a 

conservação da natureza e da biodiversidade de importância nacional e internacional - áreas 

nucleares.” A conectividade entre as áreas nucleares é estabelecida através de áreas de 

conectividade ecológica/corredores ecológicos constituídos pela rede hidrográfica, pelas dunas e 

arribas costeiras, sapais e outras zonas húmidas, matos naturais ou seminaturais e por alguns 

habitats. 

Por fim, refere-se que nas áreas classificadas como ERPVA “ (…) deverá ser dada prioridade à 

preservação das áreas naturais, contributos determinantes para os padrões e processos da 

paisagem, e à manutenção dos sistemas agrícolas ou florestais e, de uma forma geral, dos sistemas 

mediterrânicos tradicionais, ou ao restabelecimento ecológico.” 

O Município de Almodôvar está inserido numa área de ERPVA classificada como área nuclear, por 

ser abrangida pelos Sítios Caldeirão e Guadiana e pelas Xonas de Proteção Especial de Caldeirão 

e Castro Verde, contudo a área de intervenção não é abrangida por Rede Natura. É já atravessada 

por uma área de conectividade ecológica predominantemente de montado e outras áreas de 

conectividade ecológica. A aferição desta situação depende, por uma questão de escala, da 

delimitação da Estrutura Ecológica Municipal a ocorrer no âmbito da Revisão do PDM.  
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Fonte: 2010, CCDR Alentejo. Versão final aprovada em Conselho de Ministros http://prot.ccdr-a.gov.pt/ 

Figura 5.2 | Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental e Litoral 

O subsistema dos Riscos Naturais e Tecnológicos contempla as preocupações associadas aos 

riscos de desertificação, de secas e cheias, as alterações ao ciclo hidrológico, o risco de incêndio e 

o risco sísmico e o risco associado ao transporte de materiais perigosos. 

Neste subsistema, que está representado na figura seguinte, verifica-se que do conjunto de riscos 

naturais e tecnológicos, no Município de Almodôvar destaca-se a elevada perigosidade sísmica. 
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Subsistema dos Riscos Naturais e Tecnológicos 

 
Fonte: 2010, CCDR Alentejo. Versão final aprovada em Conselho de Ministros http://prot.ccdr-a.gov.pt/ 

Figura 5.3 | Subsistema dos Riscos Naturais e Tecnológicos 

2. Sistema da Base Económica Regional 

Este sistema procura realçar as componentes e estruturas territoriais que suportam e articulam as 

atividades económicas regionais, tendo sido tomados como elementos orientadores os seguintes 

princípios: 

 Valorização da diversidade interna regional. 

 Reforço da valorização económica dos recursos produtivos endógenos. 

 Afirmação de uma nova relação urbano-rural. 

 Reforço da integração económica regional no contexto ibérico e europeu. 
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O Sistema da Base Económica Regional (apresentado na figura seguinte) compreende um conjunto 

de componentes estruturantes, destacando-se a proximidade ao corredor rodoviário, e a presença 

no município de uma área de produção agro-industrial ligada ao Montado.  

Sistema da Base Económica Regional 

 
Fonte: 2010, CCDR Alentejo. Versão final aprovada em Conselho de Ministros http://prot.ccdr-a.gov.pt/ 

Figura 5.4 | Sistema da Base Económica Regional 

O sistema da Base Económica Regional compreende várias componentes estruturantes, das quais 

se destaca o Sistema Regional de Logística Empresarial, que “deverá ser estruturado em dois níveis 

territoriais: nível municipal/supramunicipal e nível regional: 

 Nível municipal/supramunicipal — é constituído pelas infra -estruturas de acolhimento e de 

desenvolvimento empresarial com uma importância de âmbito municipal ou supramunicipal e 

orientadas para a constituição de concentrações empresariais de pequena/média dimensão, 

privilegiando as atividades empresariais ligadas à exploração de recursos económicos locais e, 
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por esta via, afirmando-se como pólos de desenvolvimento e de dinamização das economias 

locais; 

 Nível regional — é constituído por infra-estruturas de localização empresarial e de logística de 

importância regional (e nacional), tirando partido das vantajosas condições de acessibilidade e 

de conectividade nacional e internacional, dotadas de um elevado nível de infra-estruturas e de 

serviços de apoio empresarial de qualidade, afirmando-se, assim, como factores fundamentais 

para uma maior atractividade territorial e projecção regional no domínio económico.” 

O projeto da área de acolhimento empresarial de Almodôvar enquadra-se como parque empresarial 

de nível municipal. 

O Sistema de Base Económica incorpora ainda dois subsistemas: o Subsistema das Atividades 

Agroflorestais e o Subsistema de Desenvolvimento Turístico. 

O Subsistema das Atividades Agroflorestais considera várias tipologias de sistemas de 

especialização agroflorestal, apresentando a área de intervenção classificada numa área de 

especialização em Sistemas Agro-Silvopastoris.  

 
Fonte: 2010, CCDR Alentejo. Versão final aprovada em Conselho de Ministros http://prot.ccdr-a.gov.pt/ 
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Figura 5.5 | Subsistema das Atividades 

 

No que respeita o Subsistema de Desenvolvimento Turístico assinala-se o facto da área de 

intervenção e de um modo geral o município de Almodôvar não estar abrangido por nenhum dos 

pólos de desenvolvimento turístico definidos para o Alentejo – o Alqueva e o Litoral Alentejano.  

3. Sistema Urbano e de Suporte à Coesão Territorial 

Este sistema organiza-se em torno dos seguintes elementos: 

 Um conjunto de corredores e polaridades regionais, que desenvolvem posicionamentos 

competitivos diferenciados; 

 Uma tipologia de centros urbanos, que estrutura a malha e diferencia as funcionalidades 

urbanas; 

 e um grupo de subsistemas urbanos, que suportam a coesão territorial, 

que se apresentam na figura seguinte: 
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Fonte: 2010, CCDR Alentejo. Versão final aprovada em Conselho de Ministros http://prot.ccdr-a.gov.pt/ 

Figura 5.6 | Sistema Urbano e de Suporte à Coesão Territorial 

Este sistema desenvolve-se em torno de um conjunto de elementos que se descrevem de seguida. 

A. Corredores e polaridades regionais: são definidos em termos transversais e longitudinais 

consistindo em corredores que é necessário consolidar, de forma a construir uma malha urbana 

fortemente comunicante e difusora de desenvolvimento.  

B. Tipologia de centros urbanos: tal como já mencionado na descrição do modelo territorial, o 

sistema urbano regional policêntrico assenta numa estrutura urbana organizada em torno de uma 

tipologia de centros urbanos: Centros Urbanos Regionais (CUR); Centros Urbanos Estruturantes 

(CUE); e Centros Urbanos Complementares (CUC), a que corresponde Almodôvar. Os Centros 

Urbanos Complementares (CUC) são sedes de concelho, fundamentais para a sustentação dos 

territórios de baixa densidade e para a afirmação das relações urbano-rurais. 

C. Subsistemas urbanos: Face à dimensão territorial da Região, considera o PROT que é no 

âmbito dos relacionamentos de proximidade que se registam as relações mais fortes, pelo que a 

consolidação do sistema urbano policêntrico assenta num conjunto de subsistemas urbanos 



    
 

          
Relatório de Avaliação da Execução do PDM de Almodôvar 

 Maio de 2021   P110_RAE_PDM_Almodovar.docx 107 

             

regionais e em eixos urbanos de proximidade, designadamente: no subsistema urbano do Litoral 

Alentejano; no subsistema urbano do Norte Alentejano; no subsistema urbano do Alentejo Central 

e no subsistema urbano do Baixo Alentejo. 

É no subsistema urbano do Baixo Alentejo que se insere o Município de Almodôvar, subsistema 

urbano onde Beja assume uma posição central. A sede de concelho de Almodôvar não é servida 

diretamente pelo corredor regional, mas a proximidade à área de intervenção deve ser assinalada. 

4. Sistema de Acessibilidades e de Conectividade Internacional 

Este sistema estrutura-se em torno de 3 subsistemas: 

A. Subsistema de infraestruturas terrestres: é composto pelas infraestruturas de nível nacional 

e europeu e pelas infraestruturas de nível regional/sub-regional 

B. Subsistema de infraestruturas aeroportuárias: neste subsistema é mencionado com destaque 

o aeroporto de Beja para a captação de fluxos turísticos e os aeródromos de Évora e Ponte Sôr. 

C. Subsistema de infraestruturas portuárias. 

Síntese do Modelo Territorial 

A concretização dos objetivos específicos e a implementação do Modelo Territorial descrito 

anteriormente baseia-se na aplicação de um conjunto de normas orientadoras, concretizadas por 

sistemas e desagregadas por Normas Gerais e Normas Específicas. 

As normas específicas de natureza operacional subdividem-se em orientações para os seguintes 

sistemas e sectores: 

 Sistema Ambiental e de Riscos: 

 Recursos naturais; 

 Litoral; 

 ERPVA; 

 Riscos naturais e tecnológicos. 

 Sistema de Base Económica Regional: 

 Atividades Agroflorestais; 

 Zonas de Potencial Aproveitamento de Recursos Geológicos; 

 Sistema regional de logística empresarial; 

 Energia; 

 Desenvolvimento turístico; 

 Rede regional de ciência, tecnologia e inovação; 

 Sistema Urbano e de Suporte à Coesão Territorial 

 Estruturação urbana. 

 Planeamento urbano, urbanização e edificação. 
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 Sistema de Acessibilidades e de Conectividade Internacional 

 Sistema de Transportes de Mobilidade Regional 

 Rede Rodoviária 

 Rede Ferroviária 

 Sistema Aeroportuário 

 Infraestruturas Portuárias e Navegabilidade Fluvial 

 Ciclovias 

 Tecnologias de Informação e de Comunicação 

Tendo em conta a extensão do relatório do PROT, considera-se não ser de transcrever para o 

presente relatório a totalidade das normas gerais e específicas do PROT. 

3) Plano Nacional da Água / Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira/ Plano 
de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana/ Plano de Gestão da Região Hidrográfica 
das Ribeiras do Algarve 

A primeira versão do Plano Nacional da Água (PNA) foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 112/2002, 

de 17 de abril, tendo entretanto sido alterado o enquadramento legal, agora definido pela Lei da 

Água, Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo Decreto--Lei n.º 130/2012, 

de 22 de junho, Lei da Água (LA).  

A Revisão do PNA foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro, sendo que a gestão 

das águas pelo PNA (entendidas como águas superficiais, naturais, fortemente modificadas e 

artificiais, designadamente as águas interiores, de transição e costeiras, e as águas subterrâneas) 

prossegue os seguintes 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; e  

c) A mitigação dos efeitos das inundações e das secas.  

O PNA é assim um instrumento de política setorial de âmbito nacional e estratégico, constituindo os 

Planos de Gestão de Recursos Hidrográficos (PGRH), o instrumento privilegiado de implementação 

do PNA. 

Com a publicação da Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de outubro 

de 2000, designada por Diretiva Quadro Água (DQA), foi determinado um novo enquadramento à 

política da gestão e proteção dos recursos hídricos, que apresenta como objetivo no seu Artigo 1.º, 

o estabelecimento de “um enquadramento para a proteção das águas de superfície, interiores e de 

transição, das costeiras e das águas subterrâneas” e cujos objetivos ambientais estabelecidos no 

seu Artigo 4.º deverão ser atingidos até 2015. 

A DQA foi transposta para a legislação nacional, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da 

Água) e pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, a que corresponde um novo enquadramento 
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ao planeamento de recursos hídricos, com o objetivo de proteger as massas de água e garantir uma 

gestão sustentável desse recurso. 

A DQA procura contribuir para uma correta política de planeamento dos recursos hídricos através 

dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), instrumentos principais da implementação 

da DQA e que incitarão efeitos diretos sobre as atividades e usos da água nas respetivas regiões. 

O Plano de Gestão da Região Hidrográfica é um instrumento de planeamento que visa, em 

particular, identificar os problemas mais relevantes das massas de água, prevenindo a ocorrência 

de futuras situações potencialmente problemáticas, bem como definir as linhas estratégicas da 

gestão dos recursos hídricos através da elaboração de um programa de medidas que garanta a 

prossecução dos objetivos estabelecidos na Lei da Água. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, e republicado pela 

Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, no Diário da República n.º 222 1ª Série, de 18-11-2016 

aprova os Planos de Gestão da Região Hidrográfica de 2.º ciclo, que no caso do concelho de 

Almodôvar é abrangido por três: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (PGRH – 

RH6); Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana (PGRH – RH7); e Plano de Gestão da 

Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (PGRH – RH8) 

Os objetivos estratégicos para a RH6, RH7 e RH8 são em comum os seguintes: 

 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. 

No caso da RH 7 – Região Hidrográfica do Guadiana, acresce ainda: 

 OE9 — Posicionar Portugal no contexto luso-espanhol. 

4) Plano Setorial da Rede Natura 2000 

O Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) foi aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho, tratando-se de um plano sectorial, desenvolvido a uma 

macro escala (1:100 000) para o território continental.  

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica do espaço Comunitário resultante da aplicação das 

Diretivas 79/409/CEE (Diretiva Aves) e 92/43/CEE (Diretiva Habitats), e tem por ”objetivo contribuir 

para assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 

selvagens no território europeu”. 

O PSRN200 classifica parte do município de Almodôvar em dois Sítios e Zonas de Proteção Especial 

(ZPE) distintas: 
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 Sítio Caldeirão (PTCON0057) – classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/00, 

de 5 de julho. Abrange 10319 ha e 13% do município de Almodôvar. Este município representa 

22% do Sítio. 

 Sítio Guadiana (PTCON0036) – classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

142/97, de 28 de agosto. Abrange 2094 ha e apenas 3% do município de Almodôvar. Este 

município representa 6% do Sítio. 

 ZPE Caldeirão (PTCON0057) – classificado pelo Decreto Regulamentar n.º 10/2008, de 26 de 

março. Abrange 10319 ha e 13% do município de Almodôvar. Este município representa 22% 

da ZPE. 

 ZPE Castro Verde (PTZPE0046) – classificado pelo Decreto-Lei n.º 384 -B/99 de 23 de 

Setembro de 1999. Abrange 2840 ha e apenas 4% do município de Almodôvar. Este município 

representa 4% da ZPE. 

 ZPE Piçarras (PTZPE0058) – classificado pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2008, de 26 de 

Fevereiro. Abrange 2827 ha e a sua interseção com o município de Almodôvar é residual (0,4%). 

Os Sítios Caldeirão e Guadiana foram classificados como zona especiais de conservação, através 

do Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de março, prevendo-se a elaboração de plano de gestão 

no prazo de 2 anos. 

O PSRN2000 define orientações de gestão para as ZPE e também para os Sítios (sem prejuízo 

destas virem a ser substituídas pelos Planos de Gestão a elaborar), contudo, uma vez que estes 

não abrangem todo o município de Almodôvar, a sua aplicabilidade dependerá da verificação dos 

valores naturais presentes no município, permitindo então as orientações de gestão dos Sítios/ZPE’s 

no âmbito da Revisão do PDM. 

5) Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo  

A Revisão do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT) foi aprovada pela 

Portaria n.º 54/2019, de 11 de fevereiro, definindo “para os espaços florestais o quadro estratégico, 

as diretrizes de enquadramento e as normas específicas quanto ao uso, ocupação, utilização e 

ordenamento florestal, à escala regional, por forma a promover e garantir a produção de bens e 

serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços.” (Artigo 1.º, 1) 

O PROF do Alentejo apresenta os seguintes objetivos comuns a todas as sub-regiões homogéneas 

(Artigo 10.º): 

“a) Reduzir o número médio de ignições e de área ardida anual; 

b) Reduzir a vulnerabilidade dos espaços florestais aos agentes bióticos nocivos; 

c) Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados; 

d) Garantir que as zonas com maior suscetibilidade à desertificação e à erosão apresentam uma 

gestão de acordo com as corretas normas técnicas; 

e) Assegurar a conservação dos habitats e das espécies da fauna e flora protegidas; 

f) Aumentar o contributo das florestas para a mitigação das alterações climáticas; 

g) Promover a gestão florestal ativa e profissional; 

h) Desenvolver e promover novos produtos e mercados; 

i) Modernizar e capacitar as empresas florestais; 
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j) Aumentar a resiliência dos espaços florestais aos incêndios; 

k) Aumentar a resiliência dos espaços florestais relativa a riscos bióticos; 

l) Reconverter povoamentos mal adaptados e/ou com produtividade abaixo do potencial; 

m) Assegurar o papel dos espaços florestais na disponibilização de serviços do ecossistema; 

n) Promover a conservação do solo e da água em áreas suscetíveis a processos de desertificação; 

o) Controlar e mitigar os processos associados à desertificação; 

p) Promover a conservação do regime hídrico; 

q) Revitalizar a atividade apícola; 

r) Aperfeiçoar a transferência do conhecimento técnico e científico mais relevante para as entidades 

gestoras de espaços florestais; 

s) Promover a conservação e valorização dos valores naturais e paisagísticos; 

t) Promover a melhoria da gestão florestal; 

u) Potenciar o valor acrescentado para os bens e serviços da floresta; 

v) Promover a Certificação da Gestão Florestal Sustentável; 

w) Promover a melhoria contínua do conhecimento e das práticas; 

x) Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais; 

y) Aumentar a qualificação técnica dos prestadores de serviços silvícolas e de exploração florestal.” 

O município de Almodôvar é abrangido por duas sub-regiões “01- Almodôvar e Serra do Algarve”, 

“8 – Cintura de Ourique”18. 

O PROF ALT atribui as seguintes funções gerais a estas sub-regiões homogéneas, às quais são 

associadas medidas de intervenção comuns e específicas, definindo ainda as espécies florestais 

que devem ser privilegiadas: 

 “Almodôvar e Serra do 
Algarve” 

 

“Cintura de Ourique” 
 

Funções Gerais   

Conservação de habitats, de espécies da 
fauna e da flora e de geomonumentos 

  

Produção    

Proteção   

Silvopastorícia, da caça e da pesca nas 
águas interiores 

  

Espécies florestais a privilegiar   

Grupo I* i) Alfarrobeira (Ceratonia siliqua); i) Alfarrobeira (Ceratonia siliqua); 

 
18 O PROF ALT procede à identificação de 21 sub-regiões homogéneas: 1) Almodôvar e Serra do Algarve; 2) Alqueva e envolventes; 3) 
Campo Branco; 4 – Campos de Beja; 5 – Campos de Évora e Reguengos; 6 – Charneca do Alto Alentejo; 7) Charneca do Tejo e do 
Sado; 8 – Cintura de Ourique; 9 – Estuário e Vale do Baixo Sado; 10 – Litoral Alentejano e Mira; 11 – Margem Esquerda; Montados do 
Alentejo Central; 13 – Montados do Sado, Viana e Portel; 14 – Peneplanície do Alto Alentejo; 15 – Pinhais do Alentejo Litoral; 16 – Serra 
de Ossa e Terras do Alandroal; 17 – Serra de São Mamede; 18 – Serra do Monfurado; 19 – Serras do Litoral e Montados de Santiago; 
20 – Tejo Superior; e 21 – Terras de Mourão. 
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ii) Azinheira (Quercus rotundifolia); 

iii) Carvalho -português (Quercus 
faginea, preferencialmente Q. 

faginea subsp. broteroi); 

iv) Eucalipto (Eucalyptus spp.); 

v) Medronheiro (Arbutus unedo); 

vi) Nogueira (Juglans spp.); 

vii) Pinheiro -bravo (Pinus pinaster); 

viii) Pinheiro -de -alepo (Pinus 
halepensis); 

ix) Pinheiro -manso (Pinus pinea); 

x) Sobreiro (Quercus suber); 

xi) Ripícolas. 

ii) Azinheira (Quercus rotundifolia); 

iii) Medronheiro (Arbutus unedo); 

iv) Pinheiro -de -alepo (Pinus 
halepensis); 

v) Sobreiro (Quercus suber); 

vi) Ripícolas. 

 

Grupo II* i) Carvalho -americano (Quercus 
rubra); 

ii) Carvalho -negral (Quercus 
pyrenaica) 

iii) Castanheiro (Castanea sativa); 

iv) Cedro -do -buçaco (Cupressus 
lusitanica); 

v) Cerejeira (Prunus avium); 

vi) Cipreste -comum (Cupressus 
sempervirens); 

vii) Cipreste -da -califórnia 
(Cupressus macrocarpa). 

i) Carvalho -português (Quercus 
faginea, preferencialmente Q. 

faginea subsp. broteroi); 

ii) Carvalho -negral (Quercus 
pyrenaica); 

iii) Cipreste -comum (Cupressus 
sempervirens); 

iv) Cipreste -da -califórnia 
(Cupressus macrocarpa); 

v) Eucalipto (Eucalyptus spp.); 

vi) Nogueira (Juglans spp.); 

vii) Pinheiro -bravo (Pinus pinaster); 

viii) Pinheiro -manso (Pinus pinea).  

São definidas no artigo 12.º uma série de condicionantes a reconversões, designadamente as 

seguintes:  

“2 — Não podem ser efetuadas reconversões para outras espécies de áreas ocupadas com 

espécies do Grupo I, exceto se for utilizada na replantação outra espécie igualmente do Grupo I, 

sem prejuízo dos regimes legais específicos de proteção de determinadas espécies e do regime 

jurídico das ações de arborização e rearborização. 

3 — O recurso a outras espécies que não se encontrem identificadas no Grupo I ou Grupo II, ou 

reconversões em situações distintas das referidas no número anterior, tem de ser tecnicamente 

fundamentado, com base nas características da espécie a usar e condições edafoclimáticas do local 

de instalação, e ser devidamente autorizado pelo ICNF, I. P. 

4 — O disposto no n.º 2 não se aplica em reconversões de áreas ocupadas com espécies do Grupo 

I, quando a espécie a replantar for o Ilex aquifolium (azevinho), o Quercus rotundifolia (azinheira) ou 

o Quercus suber (sobreiro) e estas espécies fizerem parte das espécies do Grupo II. 

5 — Admitem -se reconversões de povoamento puro de espécies do Grupo I, para povoamentos 

mistos com espécies do Grupo II, se a espécie do Grupo I mantiver a dominância.” 

Por outro lado, são identificadas no município manchas de Áreas Florestais Sensíveis dispersas e 

áreas classificadas (coincidentes com os limites dos Sítios e ZPE da Rede Natura), e verificando-se 

ainda o atravessamento por vários corredores ecológicos, obedecendo todas estas situações a 

normas de planeamento florestal específicas. 

6) Plano Rodoviário Nacional 

O Plano Rodoviário Nacional - PRN2000, aprovado pelo 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 a rede rodoviária nacional do Continente, que 
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desempenha funções de interesse nacional ou internacional, sendo constituída pela rede nacional 

fundamental e pela rede nacional complementar. 

O PRN2000 introduz “significativas inovações, potenciando o correto e articulado funcionamento do 

sistema de transportes rodoviários, o desenvolvimento de potencialidades regionais, a redução do 

custo global daqueles transportes, o aumento da segurança da circulação, a satisfação do tráfego 

internacional e a adequação da gestão da rede”. 

O PRN2000 corresponde também a uma importante melhoria da cobertura rodoviária do País, a 

nível nacional e regional, representado por aumento da ordem dos 65% relativamente àqueles que 

estavam abrangidos pelo PRN85 (conforme indicado no Preâmbulo do Decreto-Lei que procede à 

aprovação do PRN2000). 

A rede rodoviária nacional é constituída por: 

 Rede nacional fundamental integra os itinerários principais, que “são as vias de comunicação 

de maior interesse nacional, servem de base de apoio a toda a rede rodoviária nacional, e 

asseguram a ligação entre os centros urbanos com influência supradistrital e destes com os 

principais portos, aeroportos e fronteiras.” 

 Rede nacional complementar “que assegura a ligação entre a rede nacional fundamental e os 

centros urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia, mas infradistrital”, sendo formada 

pelos itinerários complementares (IC) e pelas estradas nacionais (EN). 

Distingue ainda a rede nacional de autoestradas, “formada pelos elementos da rede rodoviária 

nacional especificamente projetados e construídos para o tráfego motorizado, que não servem as 

propriedades limítrofes”.  

As estradas regionais asseguram as “comunicações públicas rodoviárias do continente, com 

interesse supramunicipal e complementar à rede rodoviária nacional”, desempenhando “uma ou 

várias das seguintes funções: Desenvolvimento e serventia das zonas fronteiriças, costeiras e outras 

de interesse turístico; Ligação entre agrupamentos de concelhos constituindo unidades territoriais; 

Continuidade de estradas regionais nas mesmas condições de circulação e segurança.” 

O município de Almodôvar é servido pelo nó da A2 (IP1/IP2), que assegura a ligação entre Lisboa 

e o Algarve, e encontra-se ligado a outras estradas da Rede Rodoviária Nacional. 

O município de Almodôvar é ainda servido pelas seguintes estradas integradas na rede rodoviária 

nacional: a EN2, a ER393, e a ER267, como se verifica na figura seguinte. 
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Extraído de: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/sites/default/files/files/files/prn_rodoviario_final.pdf 

Figura 5.7 | Extrato do Plano Rodoviário Nacional - pormenor da área de intervenção 
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B. Anexo I.B - Planos e Programas Estratégicos 

7) Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 

A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) foi inicialmente 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2001, de 11 de Outubro, procedendo à 

articulação com os compromissos internacionais estabelecidos na Convenção sobre a Diversidade 

Biológica e com a estratégia europeia na matéria. 

A Revisão da ENCNB, a ENCBN 2030, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

55/2018, de 7 de maio, “constitui um documento de referência das políticas de ambiente para reduzir 

a perda de biodiversidade, tendo subjacente os compromissos internacionais e nacionais assumidos 

no âmbito da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, do Plano Estratégico da 

Convenção sobre a Diversidade Biológica e da Estratégia da União Europeia para a Biodiversidade.” 

A ENCBN 2030 é contextualizada por uma política do ambiente marcada pelas seguintes apostas: 

“a) A descarbonização da economia, tendo em vista a convergência com o propósito de combate às 

alterações climáticas e redução do seu efeito a nível global; 

b) A economia circular, promovendo a maior eficiência dos processos produtivos e de consumo, 

reduzindo a utilização de recursos naturais e o seu desperdício nos processos de consumo; 

c) A valorização do território, adotando modelos de desenvolvimento que se diferenciem pela 

combinação de características singulares que o país apresenta e que são a sua marca única e 

intransponível.” 

A visão para a ENCBN 2030 consiste em “Alcançar o bom estado de conservação do património 

natural até 2050, assente na progressiva apropriação do desígnio da biodiversidade pela sociedade, 

por via do reconhecimento do seu valor, para o desenvolvimento do país e na prossecução de 

modelos de gestão mais próximos de quem está no território.” 

Com vista a concretização desta visão, a ENCBN 2030 estabelece um conjunto de medidas, 

organizadas por objetivos e em três eixos estratégicos: 

 “Eixo 1 — Melhorar o estado de conservação do património natural. — Este é o objetivo último 

a concretizar no quadro desta Estratégia. Estancar a perda de biodiversidade é um compromisso 

global perante uma realidade que é tangível e consensual. No caso nacional, esta realidade 

assume uma expressão mais relevante na medida em que a riqueza natural do país é hoje mais 

do que uma obrigação ética, mas antes um dos pilares que concorre para o seu 

desenvolvimento, a par da sua riqueza cultural e paz social.  

 Eixo 2 — Promover o reconhecimento do valor do património natural. — Tão importante quanto 

o conhecimento fundamentado das características, interações e interdependências essenciais 

do património natural, é a compreensão do serviço que assegura o mesmo e a capacidade de 

saber transmitir essa realidade. É preciso analisar este património na ótica dos múltiplos 

serviços que presta e que têm de ser valorizados de forma transversal, conseguindo torná-los 

evidentes perante a sociedade, levando-a ao reconhecimento da sua utilidade e mais- -valia. 

Esta abordagem, para além de permitir consolidar modelos de desenvolvimento orientados, 

torna ainda possível concretizar instrumentos de natureza económica e financeira que permitam 

contabilizar a utilização destes recursos e dinamizar medidas que visem a sua promoção, 

nomeadamente, por via de um enquadramento fiscal adequado.  
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 Eixo 3 — Fomentar a apropriação dos valores naturais e da biodiversidade. — Com efeito, é a 

partir do reconhecimento do valor do património natural que é possível sustentar a apropriação 

pela sociedade em geral do desígnio da promoção da biodiversidade e da conservação da 

natureza. Além de este ser um dos objetivos estratégicos de Aichi no âmbito da Convenção para 

a Diversidade Biológica (CDB), é também uma marca muito presente na própria ENCNB 2001-

2010. Com efeito, já nessa altura se dava grande destaque à necessidade de concretizar as 

preocupações com esta matéria nas diferentes políticas e práticas sectoriais, algo que 

permanece como um dos principais desafios da atualidade. Todavia, é preciso ir mais longe na 

medida em que esta apropriação tem de ser alcançada de forma transversal na sociedade e, 

em particular, na sua base de sustentação, que são as pessoas que vivem e cuidam dos 

territórios.” 

8) Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

A Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (ENDS), aprovada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 109/2007, de 20 de Agosto, estabelece como desígnio “Retomar a 

trajetória de crescimento sustentado que torne Portugal, no horizonte 2015, num dos países mais 

competitivos e atrativos da União Europeia, num quadro de elevado nível de desenvolvimento 

económico, social e ambiental e de responsabilidade social”, acompanhado por um conjunto de sete 

objetivos, e respetivas prioridades estratégicas: 

 “Primeiro objetivo - Preparar Portugal para a “Sociedade do Conhecimento”: 

 Consolidação do ensino básico e expansão da educação e formação de nível secundário, 

garantindo a melhoria da qualificação de base. 

 Dinamização da aprendizagem ao longo da vida, aumentando os níveis habilitacionais e de 

qualificação. 

 Melhoria da qualidade e estímulo à mobilidade no ensino superior. 

 Aceleração do desenvolvimento científico e tecnológico. 

 Mobilização da sociedade para uma maior criatividade artística e cultural. 

 Segundo objetivo - Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência 

Energética: 

 Um novo impulso à inovação empresarial. 

 Uma economia, competitiva à escala global, orientada para atividades de futuro e criadora 

de emprego. 

 Uma sociedade e uma economia preparadas para tirar partido das tecnologias da 

informação e comunicação. 

 Terceiro objetivo - Melhor Ambiente e Valorização do Património: 

 Combate às alterações climáticas. 

 Gestão integrada da água e seu aproveitamento eficiente. 

 Aproveitamento dos oceanos como fator de diferenciação e desenvolvimento. 

 Atividades agrícolas e florestais desenvolvidas em base sustentável, compatibilizadas com 

a conservação da natureza e a valorização da paisagem. 
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 Conservação da natureza e da biodiversidade articulada com as políticas sectoriais e de 

combate à desertificação. 

 Gestão integrada do ar. 

 Gestão integrada dos resíduos. 

 Gestão dos riscos naturais e tecnológicos mobilizando a participação da população 

interessada. 

 Educação, informação e justiça ambientais. 

 Quarto objetivo - Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social: 

 Equidade, melhor prestação e sustentabilidade financeira dos sistemas de proteção social. 

 Reforço da prevenção e reabilitação orientadas para ganhos em saúde. 

 Dinâmica de emprego que promova a qualidade de vida no trabalho e integração social. 

 Quinto objetivo - Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do 

Território: 

 Melhor conectividade internacional do país. 

 Acessibilidades que contribuam para a coesão territorial e para um modelo territorial mais 

policêntrico. 

 Cidades atrativas, acessíveis e sustentáveis. 

 Apoios reforçados a regiões com mais graves défices de desenvolvimento. 

 Sexto objetivo - Um Papel Ativo de Portugal na Construção Europeia e na Cooperação 

Internacional: 

 Fortalecimento da posição de Portugal no contexto da cooperação para o desenvolvimento 

internacional. 

 Estruturação de uma rede de relações privilegiadas com a Europa. 

 Reforço das relações com outras regiões inovadoras e dinâmicas do mundo. 

 Fortalecimento dos laços entre os estados de língua portuguesa e reforço da sua 

intervenção internacional. 

 Valorização das comunidades portuguesas. 

 Sétimo objetivo - Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada: 

 Domínio de informação e reflexão estratégica. 

 Reestruturação da administração. 

 Reforma dos regimes da função pública. 

 Modernização dos sistemas e processos, com uso intensivo das tecnologias de informação 

e comunicação. 

 Qualificação e valorização do serviço público. 
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 Modernização dos sistemas de educação, saúde e justiça.” 

9) Estratégia Nacional para as Florestas / Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios 

A Estratégia Nacional para as Florestas (ENF), aprovada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro, corresponde a uma atualização da anterior ENF (2006), 

mantendo, face a sua relevância, os mesmos objetivos estratégicos, mas alterando e aprofundando 

a definição dos objetivos específicos e da restante matriz estratégica. 

Constituem objetivos estratégicos: 

 A. Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos 

 B. Especialização do território 

 C. Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos 

 D. Internacionalização e aumento do valor dos produtos 

 E. Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor 

 F. Racionalização e simplificação dos instrumentos de política 

Incorpora os contributos decorrentes da elaboração da Estratégia Nacional de Adaptação às 

Alterações Climáticas e do Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação, com 

referência à Floresta. Destaca-se ainda que, entre os seus objetivos operacionais, prevê promover 

a implementação dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal e do Plano Nacional de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios. 

O Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (PNDFCI), aprovado pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de Maio, pretende em primeira instância criar 

“condições propícias para a redução dos incêndios florestais”. 

O PNDFCI encontra-se estruturado em cinco eixos estratégicos de atuação: 

 “Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 

 Redução da incidência dos incêndios; 

 Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

 Recuperar e reabilitar os ecossistemas; 

 Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz.” 

O PNDFCI determina que a nível municipal seja elaborado um Plano Municipal de Defesa da 

Floresta contra Incêndios (PMDFCI), que define as ações a realizar, devendo articular-se com os 

objetivos e as metas definidas pelo PNDFCI e assim assentar nos referidos cinco eixos estratégicos. 

Simultaneamente, determina que seja também elaborado o Plano Operacional Municipal, plano 

expedito que servirá o Serviço Municipal de Proteção Civil na mobilização de todos os agentes na 

área de influência municipal na atividade de vigilância, deteção, fiscalização, 1ª intervenção e 

combate aos incêndios. 

Em 2017, na sequência da atualização da ENF, foi aprovado o primeiro Programa Nacional de Fogo 

Controlado, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2017, de 8 de maio. 
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10) Estratégia Nacional para o Ar 2020 

A Estratégia Nacional para o Ar 2020 (ENAR 2020), aprovada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 46/2016, de 26 de agosto “constitui atualmente o quadro de referência nacional para a 

elaboração de planos de melhoria da qualidade do ar, da responsabilidade das CCDR, permitindo 

assim uma efetiva integração entre as medidas de âmbito local, regional e nacional”. (APA - 

http://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=82&sub2ref=1174) 

A visão da ENAR 2020 consiste em ”melhorar a qualidade do ar, com vista à proteção da saúde 

humana, da qualidade de vida dos cidadãos e à preservação dos ecossistemas”. 

São definidos os seguintes objetivos principais: 

“a) Cumprimento em 2020 dos objetivos de emissões e de qualidade do ar; 

b) Cumprimento das metas para a melhoria da qualidade do ar preconizadas para 2020; 

c) Delinear o caminho para que sejam atingidos a longo prazo objetivos de qualidade do ar 

recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS); 

d) Alinhar medidas com a Política Climática que incidam simultaneamente nos poluentes 

atmosféricos e nos gases com efeito de estufa com cobenefício para a qualidade do ar e alterações 

climáticas.”  

A ENAR 2020 assenta em três eixos: 

a) «Avaliar», com o diagnóstico das emissões e da qualidade do ar; 

b) «Antecipar», através das projeções das emissões atmosféricas e qualidade do ar previstas 

para 2020; 

c) «Atuar», com a definição dos vetores estratégicos de atuação e a identificação das respetivas 

medidas. 

Constituem vetores estratégicos: 

1) Conhecimento e Informação - melhoria do conhecimento e otimização da gestão da informação 

das emissões e qualidade do ar; 

2) Iniciativas Setoriais para as Emissões Atmosféricas - melhoria do desempenho ambiental, com 

particular 

incidência na diminuição das emissões atmosféricas (Indústria, Transportes, Agricultura e 

Residencial/Comercial); 

3) Governação - aumento da eficácia da Administração Pública, promovendo a articulação 

institucional; assegurar a transversalidade das políticas de gestão e avaliação da qualidade do ar; 

4) Investigação e Desenvolvimento - promoção de projetos de Investigação & Desenvolvimento que 

constituam suporte ao desenvolvimento de novas políticas de proteção da qualidade do ar. 

São definidas várias medidas com incidência na diminuição das emissões atmosféricas (Indústria, 

Transportes, Agricultura e Residencial/comercial) que devem ter tradução a nível local. 
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11) Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI) 

A Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI), aprovada pelo 

Despacho Conjunto do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e do 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, N.º 

8277/2007, de 9 de Maio de 2007, visa a definição de soluções ambientalmente sustentáveis para 

a eliminação das situações de poluição causadas pela descarga de efluentes não tratados nas linhas 

de água e solo, enquadrando as novas exigências ambientais da legislação nacional e comunitária, 

e a importância económica e social dos sectores da produção pecuária e agroindustriais.  

A ENEAPAI prossegue os seguintes objetivos estratégicos e linhas de orientação: 

 “O cumprimento do normativo ambiental e dos objetivos da política de ambiente e do 

ordenamento do território, através do cumprimento do normativo legal, e de uma abordagem 

territorial e sectorial integrada; 

 A sustentabilidade dos modelos de gestão, associada à implementação de modelos de gestão 

eficientes e sustentáveis, e da aplicação do princípio do utilizador-pagador e garantia de um 

quadro tarifário sustentável para os sectores económicos; 

 A gestão eficiente dos recursos financeiros, que deve ter em conta a utilização adequada dos 

instrumentos de co-financiamento, designadamente o Quadro de Referência Estratégico 

Nacional, e do potenciar das soluções coletivas e a utilização de infraestruturas existentes.” 

As medidas que são consideradas prioritárias para a implementação da referida Estratégia, 

consistem nas seguintes: 

 “Criação de uma Estrutura de Coordenação e de Acompanhamento que será responsável pela 

coordenação e pelo acompanhamento das diversas medidas e ações, pela apresentação de 

propostas de adaptação de medidas que visem ultrapassar os obstáculos encontrados na sua 

execução, bem como pela elaboração de relatórios de acompanhamento da execução da 

estratégia; 

 Elaboração de Planos Regionais de Gestão Integrada estabelecendo o conjunto de 

intervenções necessárias em determinada região e desempenhando um papel indispensável na 

implementação da estratégia; 

 Definição de Modelos Financeiros de Suporte e os critérios a utilizar na apreciação dos 

diferentes projetos de investimento que vierem a candidatar a financiamento no âmbito desta 

estratégia, e sobre a qual a Estrutura de Coordenação e Acompanhamento deverá emitir 

parecer relativo à eventual concessão de apoio a fundo perdido e a elegibilidade das despesas; 

 Implementação de Modelos de Gestão das soluções técnicas que vierem a ser implementadas 

e desenvolvimento dos correspondentes Sistemas de Informação; 

 Revisão e Adequação do Normativo Legal considerado como determinante para o sucesso na 

implementação da estratégia através da definição de um quadro normativo – legal claro e 

objetivo, que permita a aplicação da legislação existentes e elimine as contradições existentes 

entre alguns diplomas, contribuindo para uma efetiva monitorização das diversas atividades; 

 Elaboração de Manuais de Boas Práticas, contribuindo para a efetiva aplicação e cumprimento 

da legislação ambiental, incluindo a listagem e atualização das regras, procedimentos e 

orientações claras que deverão ser observadas nas unidades produtivas, com o objetivo de 

apoiar a transição para uma nova conceção da própria atividade; 
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 Definir o Quadro de Investigação e Desenvolvimento, com vista à criação de valor nas diversas 

áreas de atuação, no sentido da obtenção de melhores resultados a partir dos investimentos 

executados ou a executar, definido uma agenda clara de prioridades, incidindo designadamente 

sobre questões como a biomassa, as emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) e a 

valorização agrícola de efluentes e de subprodutos associada ao controlo da contaminação de 

solos e meios aquáticos.”  

Em 2017 foram iniciados os trabalhos com vista à elaboração da Estratégia Nacional para os 

Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI) para o período 2018-2025, não estando a 

mesma ainda concluída. 

12) Estratégia para o Turismo 2027 

A estratégia para o setor do Turismo encontra-se atualmente vertida na “Estratégia para o Turismo 

2027” (ET 27), que vem substituir o PENT 2007-2015, e encontra-se publicada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 134/2017, de 27 de setembro. 

A Estratégia para o Turismo 2027 “pretende ser o referencial estratégico para o Turismo em Portugal 

na próxima década, tendo por base um processo participativo, alargado e criativo com contributos 

de diversos ângulos da sociedade nas suas várias valências”, e “consubstancia uma visão de longo 

prazo, combinada com uma ação no curto prazo, permitindo atuar com maior sentido estratégico no 

presente e enquadrar o futuro quadro comunitário de apoio 2021-2027.” 

A Estratégia para o Turismo 2027 é uma estratégia partilhada, de longo prazo, para o Turismo em 

Portugal, que visa: 

 “Assegurar estabilidade nas grandes prioridades para o Turismo nacional até 2027. 

 Promover uma integração das políticas setoriais, 

 Gerar uma contínua articulação entre os vários agentes do Turismo. 

 Dar sentido estratégico às opções de investimento.” 

É dado especial destaque ao processo de auscultação e envolvimento das entidades, recorrendo 

aos seguintes instrumentos: plataformas tecnológicas, focus group internacionais, reuniões 

bilaterais, entrevistas e ainda LET (Laboratórios Estratégicos para o Turismo): 

 7 LET territoriais – Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira; 

 3 LET temáticos – Tendências e Agenda Internacional; Competitividade e Inovação Territorial; 

Conhecimento, Emprego e Formação. 

A Estratégia para o Turismo 2027 propõe o seguinte referencial estratégico: 

“A Estratégia para o Turismo 2027 consubstancia-se na conjugação de 10 ativos estratégicos e 

assenta em 5 eixos estratégicos para responder aos desafios e às metas que apresenta. Identifica 

linhas de atuação prioritárias que devem nortear as decisões de política pública e as opções de 

investimento para o Turismo na próxima década.” 

Os 10 ativos são: 

 Ativos Diferenciadores: (1) Clima e luz; (2) Natureza e Biodiversidade; (3) Água; (4) História e 

Cultura; (5) Mar 
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 Ativos Qualificadores: (6) Gastronomia e Vinhos; (7) Eventos artístico-culturais, desportivos e 

de negócios. 

 Ativos Emergentes: (8) Bem-estar; (9) Living – Viver em Portugal 

 Ativo Único – Transversal: (10) As Pessoas. 

Os Eixos Estratégicos para o Turismo em Portugal e Linhas de Atuação Prioritárias são os seguintes: 

 Eixo Estratégico “Valorizar o Território”: 

 “Valorizar o património histórico-cultural; 

 Qualificar e preservar a orla costeira e afirmar o turismo na economia do mar; 

 Potenciar o património natural e rural e dinamizar turisticamente as áreas protegidas; 

 Promover a regeneração urbana das cidades & regiões; 

 Criar conteúdos que respondam à procura e melhorem a experiência turística. 

 Eixo Estratégico “Impulsionar a Economia”: 

 “Capitalizar as empresas; 

 Reduzir os custos de contexto; 

 Simplificar e desburocratizar; 

 Atrair e apoiar o investimento gerador de riqueza e emprego qualificado; 

 Estimular a economia circular no turismo; 

 Promover a igualdade de oportunidades e a coesão social; 

 Afirmar Portugal como um polo de referência internacional no empreendedorismo e na 

tecnologia web.” 

 Eixo Estratégico “Potenciar o Conhecimento”: 

 “Valorizar os profissionais da atividade turística; 

 Promover a formação profissional em turismo; 

 Aprofundar a I&D e assegurar a transferência de conhecimento do ensino superior para as 

empresas; 

 Difundir o conhecimento para os agentes do turismo; 

 Capacitar empresários e gestores.” 

 Eixo Estratégico “Gerar Conetividade”: 

 “Captar e reforçar rotas aéreas; 

 Melhorar os sistemas de mobilidade rodo-ferroviária e de navegabilidade; 

 Afirmar Portugal como um smart destination; 

 Posicionar Portugal como o hub europeu para os países da América – Norte e Sul e homeport 

de cruzeiros; 

 Promover o trabalho em rede entre os vários agentes da cadeia de valor do turismo”. 

 Eixo Estratégico “Projetar Portugal”: 
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 “Reforçar a internacionalização de Portugal enquanto destino turístico; 

 Dinamizar o turismo interno; 

 Posicionar Portugal como um destino de grandes congressos e eventos corporativos 

internacionais; 

 Dinamizar ofertas turísticas que respondam à procura e incorporem inovação e autenticidade; 

 Afirmar Portugal nas organizações mundiais e na cooperação internacional”. 

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

O “PENSAAR 2020 - Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de água e saneamento 

de águas residuais” foi aprovado pelo Despacho n.º 4385/2015, 30 de abril, estabelecendo, no 

seguimento dos anteriores planos estratégicos para o setor, designadamente o PEAASAR I (Plano 

Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais 2000-2006) e o 

PEAASAR II para o período 2007-2013, uma nova estratégica para o setor de abastecimento de 

água e saneamento de águas residuais.  

Com base no balanço do PEASAAR II (que revela “o sucesso no aumento da acessibilidade do 

serviço de abastecimento de água à população” e que “O objetivo de servir 90 % da população com 

sistemas públicos de saneamento de águas residuais (SAR) não foi atingido e considera-se que ele 

não deve constituir no futuro um objetivo em si”, podendo ser promovido através de outros objetivos) 

e diagnóstico da situação atual, foi estabelecida a seguinte estratégia para o setor, representada 

pela visão seguinte, respetivos eixos (objetivos estratégicos) e objetivos operacionais. 

Visão: “Um setor ao serviço da população e da economia do País, que presta serviços de qualidade 

sustentáveis em termos ambientais, económico-financeiros e sociais (Desenvolvimento do setor 

com base numa governança em parceria e sustentada pela estratégia)”: 

 “Eixo 1 - Proteção do ambiente e melhoria da qualidade das massas de água: 

 OP1.1 Cumprimento do normativo 

 OP1.2 Redução da poluição urbana nas massas de água 

 OP1.3 Aumento de acessibilidade física ao serviço de SAR 

 Eixo 2 - Melhoria da qualidade dos serviços prestados: 

 OP2.1 Melhoria da qualidade do serviço de abastecimento de água 

 OP2.2 Melhoria da qualidade do serviço de saneamento de águas residuais 

 Eixo 3 - Otimização e gestão eficiente dos recursos: 

 OP3.1 Otimização da utilização da capacidade instalada e aumento da adesão ao serviço 

 OP3.2 Redução das perdas de água 

 OP3.3 Controlo de afluências indevidas 

 OP3.4 Gestão eficiente de ativos e aumento da sua reabilitação 

 OP3.5 Valorização de recursos e subprodutos 
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 OP3.6 Alocação e uso eficiente dos recursos hídricos 

 Eixo 4 – Sustentabilidade económico-financeira e social: 

 OP4.1 Recuperação sustentável dos gastos 

 OP4.2 Otimização e/ou redução dos gastos operacionais 

 OP4.3 Redução da água não faturada 

 Eixo 5 – Condições básicas e transversais 

 OP5.1 Aumento da disponibilidade de informação 

 OP5.2 Inovação 

 OP5.3 Melhoria do quadro operacional, de gestão e prestação de serviços 

 OP5.4 Alterações climáticas, desastres naturais, riscos – mitigação e adaptação 

 OP5.5 Externalidades: emprego, competitividade, internacionalização” 

A concretização da estratégia do PENSAAR assenta num Plano de Ação, constituído por um 

conjunto de 48 medidas suportadas por 135 ações, que integra algumas ações de caráter 

transversal e projetos âncora, de modo a facilitar a mobilização dos fundos comunitários. 

Esta estratégia considera como aspeto mais crítico o fraco desempenho e a deficiente 

sustentabilidade económico-financeira de várias entidades gestoras e o reflexo que tal poderá ter 

em termos de sustentabilidade social, justificando assim a importância da implementação desta 

estratégia no horizonte 2020 e no futuro. 

14) Plano Nacional de Gestão de Resíduos / Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos+ 
(PERSU 2020+) 

O Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR), aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 11-C/2015, publicada no Diário da República n.º 52/2015, 2º Suplemento, Série I de 

2015-03-16, define a política de resíduos no período 2014-2020 com base na seguinte: 

Visão: “Promover a prevenção e gestão de resíduos integradas no ciclo de vida dos produtos, 

centradas numa economia tendencialmente circular e que garantam uma maior eficiência na 

utilização dos recursos naturais.” 

e dois objetivos estratégicos: 

 1 - Promover a eficiência da utilização de recursos naturais na economia, através da promoção 

de padrões de produção e consumo responsáveis, da prevenção da produção de resíduos e 

da redução da extração dos recursos materiais e energéticos e do reaproveitamento dos 

materiais utilizados e valorizados no ciclo de vida dos produtos. 

 2 - Prevenir ou reduzir os impactes adversos decorrentes da produção e gestão de resíduos, 

através do aumento de eficiência dos processos e tecnologias envolvidas na gestão de 

resíduos, numa lógica de ciclo de vida, evitando-se a transferência de impactes entre fases do 

ciclo de vida dos produtos/materiais, nomeadamente através da adoção de critérios que 

conjuguem a exequibilidade técnica e a viabilidade económica com a proteção da saúde e do 

ambiente. 

Para a concretização da visão e dos objetivos estratégicos são definidos os seguintes Objetivos 

Operacionais (que se traduzem em 26 Ações): 
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 “OP1 - Prevenir a produção e a perigosidade dos resíduos; 

 OP2 - Consolidar e otimizar a rede de gestão de resíduos; 

 OP3 - Promover o fecho dos ciclos dos materiais e o aproveitamento da energia em cascata; 

 OP4 - Gerir e recuperar os passivos ambientais;   

 OP5 - Fomentar a cidadania ambiental e o desempenho dos agentes; 

 OP6 - Adequar e potenciar o uso dos instrumentos económicos e financeiros; 

 OP7 - Adequar e agilizar os processos administrativos; 

 OP8 - Fomentar o conhecimento do sector numa lógica de ciclo de vida.” 

O Programa de Prevenção de Resíduos integra o PNGR, que define ainda que “a eficiência na 

aplicação dos planos, a coerência das medidas preconizadas, bem como a possibilidade de 

sinergias na gestão de diferentes tipologias de resíduos, apelam a uma estratégia futura para os 

resíduos concretizada em dois planos de índole nacional: 

a) PERSU, por se tratar de um fluxo transversal a todas as atividades e constituir uma tipologia de 

resíduos com uma gestão própria, com metas específicas, com responsabilidade particular das 

autarquias e no qual a população tem um papel determinante; 

b) Plano estratégico para os resíduos não urbanos, abrangendo as restantes tipologias de resíduos, 

tendo em conta a disseminação de responsabilidades (produtores/ detentores) e a possibilidade de 

promover sinergias na sua gestão.” 

O Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2020+ (PERSU 2020+) aprovado pela Portaria 

n.º 241-B/2019, de 31 de julho de 2019, constitui um ajustamento às medidas vertidas no PERSU 

2020, com vista a corrigir a presente trajetória e projetar o esfoço na concretização das novas metas 

estabelecidas. 

O Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2014-2020 (PERSU 2020) foi aprovado, pela 

Portaria n.º 187-A/2014, publicada em DR (I Série) n.º 179, de 17 de setembro, constituindo-se “este 

Plano como o novo instrumento de referência da política de resíduos urbanos em Portugal 

Continental”. Procede à revisão do Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos para o 

período de 2007 a 2016 (PERSU II) – “dá continuidade à política de gestão de resíduos, tendo em 

atenção as novas exigências entretanto formuladas a nível nacional e comunitário, assegurando, 

designadamente, o cumprimento dos objetivos comunitários em matéria de desvio de resíduos 

urbanos biodegradáveis de aterro e de reciclagem e valorização de resíduos de embalagens, e 

procurando colmatar as limitações apontadas à execução do PERSU I” e do Programa de 

Prevenção de Resíduos Urbanos, criado pelo Despacho n.º 3227/2010, de 22 de fevereiro, do 

Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território.  

O PERSU 2020 obedece aos seguintes princípios gerais: 

 “Resíduos geridos como recursos endógenos, minimizando os seus impactes ambientais e 

aproveitando o seu valor socioeconómico. 

 Eficiência na utilização e gestão dos recursos primários e secundários, dissociando o 

crescimento económico do consumo de materiais e da produção de resíduos. 
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 Eliminação progressiva da deposição de resíduos em aterro, com vista à erradicação da 

deposição direta de RU em aterro até 2030. 

 Aproveitamento do potencial do setor dos RU para estimular economias locais e a economia 

nacional: uma atividade de valor acrescentado para as pessoas, para as autarquias e para as 

empresas, com capacidade de internacionalização, no quadro de uma economia verde. 

 Envolvimento direto do cidadão na estratégia dos RU, apostando -se na informação e em facilitar 

a redução da produção e a separação, tendo em vista a reciclagem.” 

Estes princípios gerais são concretizados em oito objetivos, que fundamentam o estabelecimento 

das metas e medidas entre 2014 e 2020: 

 “1) Prevenção da produção e perigosidade dos RU; 

 2) Aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da qualidade dos recicláveis; 

 3) Redução da deposição de RU em aterro; 

 4) Valorização económica e escoamento dos recicláveis e outros materiais do tratamento dos 

RU; 

 5) Reforço dos instrumentos económico-financeiros; 

 6) Incremento da eficácia e capacidade institucional e operacional do setor; 

 7) Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico, da inovação e da 

internacionalização do setor; 

 8) Aumento do contributo do setor para outras estratégias e planos nacionais.” 

O PERSU 2020+ identifica o seguinte investimento prioritário para a Região Alentejo e Algarve 

“Projeto piloto para avaliar a possibilidade de adaptação da Central Termoelétrica da EDP (em 

Sines) para tratamento (por gaseificação ou processo análogo) dos refugos das regiões do Alentejo 

e Algarve”. 

15) Plano Nacional de Energia e Clima 2030 / Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 / 
Estratégia Nacional para Adaptação às Alterações Climáticas 2020/ Programa de Ação 
para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC) 

O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) foi aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho, estabelecendo “o compromisso de alcançar a 

neutralidade carbónica em Portugal até 2050, que se traduz num balanço neutro entre emissões de 

gases com efeito de estufa (GEE) e o sequestro de carbono pelo uso do solo e florestas.” 

Constituem como principais vetores de descarbonização e linhas de atuação para uma sociedade 

neutra em carbono: 

“a) Descarbonizar a produção de eletricidade, eliminando a produção de eletricidade a partir do 

carvão até 2030 e prosseguindo com a total descarbonização do sistema eletroprodutor até 2050, 

apostando nos recursos endógenos renováveis;  

b) Concretizar a transição energética, aumentando muito significativamente a eficiência energética 

em todos os setores da economia, apostando na incorporação de fontes de energia renováveis 

endógenas nos consumos finais de energia, promovendo a eletrificação e ajustando o papel do gás 

natural no sistema energético nacional; 
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c) Descentralizar e democratizar a produção de energia de forma progressiva e dando relevo ao 

papel do consumidor enquanto parte ativa do sistema energético; 

d) Promover a descarbonização no setor residencial, privilegiando a reabilitação urbana e o aumento 

da eficiência energética nos edifícios, fomentando uma progressiva eletrificação do setor e o uso de 

equipamentos mais eficientes, e combatendo a pobreza energética; 

e) Descarbonizar a mobilidade, privilegiando o sistema de mobilidade em transporte coletivo, através 

do seu reforço e da descarbonização das frotas, apoiando soluções inovadoras e inteligentes de 

mobilidade multimodal, ativa, partilhada e sustentável, bem como a mobilidade elétrica e outras 

tecnologias de zero emissões, a par da redução da intensidade carbónica dos transportes marítimos 

e aéreos, apostando na inovação, na eficiência e em combustíveis mais limpos e de base renovável, 

bem como, a descarbonização do transporte de mercadorias de curta e longa distância, promovendo 

uma cadeia logística com uma repartição modal que minimize a intensidade carbónica e energética 

do sistema de transporte, reafirmando o papel do transporte marítimo e fluvial conjugado com o 

transporte ferroviário de mercadorias; 

f) Promover a transição energética na indústria, a incorporação de processos de produção de baixo 

carbono e as simbioses industriais, promovendo a inovação e a competitividade; 

g) Apostar numa agricultura sustentável, através da expansão significativa da agricultura de 

conservação e da agricultura de precisão, reduzindo substancialmente as emissões associadas à 

pecuária e ao uso de fertilizantes e promovendo a inovação; 

h) Fomentar o sequestro de carbono, através de uma gestão agrícola e florestal ativa, promovendo 

a valorização do território; 

i) Alterar o paradigma de utilização dos recursos na produção e no consumo, abandonando o modelo 

económico linear e transitando para um modelo económico circular e de baixo carbono; 

j) Prevenir a produção de resíduos, aumentar as taxas de reciclagem e reduzir muito 

significativamente a deposição de resíduos em aterro; 

k) Dinamizar a participação das cidades e das administrações locais na descarbonização, 

estimulando uma abordagem integrada aos seus diferentes vetores, em particular mobilidade, 

edifícios, serviços e gestão de resíduos, e potenciando o papel que têm vindo a desempenhar na 

mitigação das alterações climáticas; 

l) Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento para a neutralidade nos vários 

setores de atividade; 

m) Tornar a fiscalidade um instrumento da transição para a neutralidade, prosseguindo com a 

eliminação dos subsídios prejudiciais ao ambiente, reforçando a aplicação da taxa de carbono e 

promovendo uma maior tributação sobre o uso dos recursos, reciclando as receitas para a 

descarbonização e transição justa; 

n) Redirecionar os fluxos financeiros para a promoção da neutralidade carbónica, fomentando 

designadamente o desenvolvimento de um quadro favorável ao financiamento sustentável e um 

maior envolvimento do sistema financeiro, bem como a respetiva monitorização; 

o) Promover o envolvimento da sociedade na transição, contribuindo para aumentar a ação 

individual e coletiva, a adoção de comportamentos sustentáveis e a alteração dos padrões de 
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produção e consumo a favor da sustentabilidade, designadamente através da educação e 

sensibilização ambientais;  

p) Promover o desenvolvimento de competências e a (re)qualificação dirigida para as novas 

oportunidades de desenvolvimento económico;  

q) Fomentar o desenvolvimento da nova economia ligada à transição energética e à 

descarbonização, apoiando o desenvolvimento de novos clusters industriais e de serviços, e a 

geração de novas oportunidades empresariais;  

r) Promover uma transição justa e coesa, que valorize o território, crie riqueza, promova o emprego 

e contribua para elevar os padrões de qualidade de vida em Portugal.” 

Não são dadas orientações específicas para os planos municipais, mas determina que o objetivo de 

neutralidade e os vetores de descarbonização identificados pela RNC2050 sejam integrados e 

especificados no desenvolvimento e revisão das políticas setoriais relevantes, e que seja promovida 

a elaboração de roteiros para a neutralidade carbónica a nível regional ou intermunicipal.  

O Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC2030), aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 53/2020, de 10 de julho, foi desenvolvido em articulação com os objetivos do 

RNC2050 e “que constitui o principal instrumento de política energética e climática nacional para a 

próxima década rumo a um futuro neutro em carbono, que agora se aprova. O PNEC 2030 

estabelece metas ambiciosas, mas exequíveis, para o horizonte 2030 e concretiza as políticas e 

medidas para uma efetiva aplicação das orientações constantes do RNC2050 e para o cumprimento 

das metas definidas.”  

São definidos 8 objetivos nacionais para o horizonte 2030: 

1 - DESCARBONIZAR A ECONOMIA NACIONAL - Assegurar uma trajetória de redução de 

emissões nacionais de GEE em todos os setores de atividade, designadamente energia e indústria, 

mobilidade e transportes, agricultura e florestas e resíduos e águas residuais, e promover a 

integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais (mainstreaming). 

2. DAR PRIORIDADE À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - Reduzir o consumo de energia primária nos 

vários setores num contexto de sustentabilidade e custo eficácia, apostar na eficiência energética e 

no uso eficiente de recursos, privilegiar a reabilitação e a renovação do edificado, e promover 

edifícios de emissões zero. 

3. REFORÇAR A APOSTA NAS ENERGIAS RENOVÁVEIS E REDUZIR A DEPENDÊNCIA 

ENERGÉTICA DO PAÍS - Reforçar a diversificação de fontes de energia através de uma utilização 

crescente e sustentável de recursos endógenos, promover o aumento da eletrificação da economia 

e incentivar I&D&I em tecnologias limpas. 

4. GARANTIR A SEGURANÇA DE ABASTECIMENTO - Assegurar a manutenção de um sistema 

resiliente e flexível, com diversificação das fontes e origens de energia, reforçando, modernizando 

e otimizando as infraestruturas energéticas, desenvolvendo as interligações e promovendo a 

integração, a reconfiguração e a digitalização do mercado da energia, maximizando a sua 

flexibilidade 

5. PROMOVER A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL - Descarbonizar o setor dos transportes, 

fomentando a transferência modal e um melhor funcionamento das redes de transporte coletivo, 

promovendo a mobilidade elétrica e ativa e o uso de combustíveis alternativos limpos. 



    
 

          
Relatório de Avaliação da Execução do PDM de Almodôvar 

 Maio de 2021   P110_RAE_PDM_Almodovar.docx 129 

             

6. PROMOVER UMA AGRICULTURA E FLORESTA SUSTENTÁVEIS E POTENCIAR O 

SEQUESTRO DE CARBONO - Reduzir a intensidade carbónica das práticas agrícolas e promover 

uma gestão agroflorestal eficaz contribuindo para aumentar a capacidade de sumidouro natural. 

7. DESENVOLVER UMA INDÚSTRIA INOVADORA E COMPETITIVA - Promover a modernização 

industrial apostando na inovação, na descarbonização, digitalização (indústria 4.0) e na 

circularidade, contribuindo para o aumento da competitividade da economia. 

8. GARANTIR UMA TRANSIÇÃO JUSTA, DEMOCRÁTICA E COESA - Reforçar o papel do cidadão 

como agente ativo na descarbonização e na transição energética, criar condições equitativas para 

todos, combater a pobreza energética, criar instrumentos para a proteção dos cidadãos vulneráveis 

e promover o envolvimento ativo dos cidadãos e a valorização territorial. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 de julho que aprova o PNEC 2030 revoga 

com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021: o Plano Nacional para as Alterações Climáticas 2030; 

o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE); e o Plano Nacional de Ação para 

as Energia Renovável (PNAER). Simultaneamente é prorrogada até 31 de dezembro de 2025 a 

vigência da Estratégia Nacional para Adaptação às Alterações Climáticas 2020, considerando-se 

ainda válidas as suas disposições. 

A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020)  foi aprovada 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, e 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.” 

Constituem objetivos da ENAAC 2020: 

 “I. Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas; 

 II. Implementar medidas de adaptação; 

 III. Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais.” 

São definidas áreas temáticas (AT) que promovem a coerente integração vertical das diferentes 

escalas necessárias à adaptação (da internacional à local) e a integração horizontal (dos diferentes 

sectores) através da coordenação e desenvolvimento de trabalho específico de carácter 

multissectorial. As seis AT da ENAAC 2020 apresentam as seguintes finalidades: 

 “Investigação e inovação: promove a ciência e o conhecimento nacionais nas áreas relevantes 

para uma coerente implementação da ENAAC 2020. 

 Financiar e implementar a adaptação: centra-se na priorização e articulação de fundos e meios 

disponíveis para o coerente financiamento das opções e medidas de adaptação necessárias à 

implementação da ENAAC 2020 e no estabelecimento de eficazes mecanismos de reporte, 

designadamente no âmbito das obrigações internacionais. 

 Cooperação internacional: promove o trabalho de cooperação com outros países nas temáticas 

necessárias à implementação da ENAAC 2020 e das estratégias equivalentes nesses países e 

regiões do mundo, privilegiando os países prioritários para a cooperação portuguesa. 

 Comunicação e divulgação (Plataforma Nacional de Adaptação): apoia o desenvolvimento, 

sistematização e disseminação da informação necessária à tomada de decisão. 
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 Integrar a adaptação no ordenamento do território: promove a introdução da componente 

adaptação nos instrumentos de política e gestão territorial, incluindo a capacitação dos agentes 

sectoriais no que respeita à integração territorial de medidas específicas de adaptação. 

 Integrar a Adaptação na Gestão dos Recursos Hídricos: promove a introdução da componente 

adaptação nos instrumentos de política, planeamento e gestão dos recursos hídricos, incluindo 

a capacitação dos agentes sectoriais no que respeita à gestão dos recursos hídricos.” 

A ENAAC 2020 define ainda nove sectores prioritários, que serão objeto de grupos de trabalho 

setoriais: (1) Agricultura; (2) Biodiversidade; (3) Economia; (4) Energia e segurança energética; (5) 

Florestas; (6) Saúde humana; (7) Segurança de pessoas e bens; (8) Transportes e comunicações; 

(9) Zonas costeiras e mar. 

O  Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 130/2019, de  2 de agosto, complementa e sistematiza os trabalhos realizados no 

contexto da ENAAC 2020, tendo em vista implementar medidas de adaptação aos principais impactes e 

vulnerabilidades identificadas em Portugal. 

São nesse sentido eleitas oito linhas de ação, complementadas com uma linha de ação de carácter transversal: 

 Linha de Ação #1 - Prevenção de incêndios rurais - intervenções estruturantes em áreas agrícolas e 

florestais 

 Linha de Ação #2 - Implementação de técnicas de conservação e de melhoria da fertilidade do solo 

 Linha de Ação #3 - Implementação de boas práticas de gestão de água na agricultura, na aquicultura, na 

indústria 

 e no setor urbano para prevenção dos impactes decorrentes de fenómenos de seca e de escassez 

 Linha de Ação #4 - Aumento da resiliência dos ecossistemas, espécies e habitats aos efeitos das alterações 

climáticas 

 Linha de Ação #5 - Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao aumento da 

temperatura máxima 

 Linha de Ação #6 - Prevenção da instalação e expansão de espécies exóticas invasoras, de doenças 

transmitidas por vetores e de doenças e pragas agrícolas e florestais 

 Linha de Ação #7 - Redução ou minimização dos riscos associados a fenómenos de cheias e de inundações 

 Linha de Ação #8 - Aumento da resiliência e proteção costeira em zonas de risco elevado de erosão e de 

galgamento e inundação 

 Linha de Ação #9 - Desenvolvimento de ferramentas de suporte à decisão, de ações de capacitação e 

sensibilização 

16) Política Nacional de Arquitetura e Paisagem 

A Política Nacional de Arquitetura e Paisagem (PNAP), aprovada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 45/2015, e publicada no Diário da República, 1.ª série, N.º 130, de 7 de julho de 2015, 

apresenta uma Visão que ambiciona “potenciar a arquitetura e a paisagem como recursos 

estratégicos das políticas de desenvolvimento do País, aos níveis central, regional e local (…).” 

Na implementação da Visão são assumidos os seguintes princípios orientadores: 

 “Interesse público da arquitetura e da paisagem; 
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 Direito a uma arquitetura e a uma paisagem de qualidade; 

 Democracia cultural e capacitação coletiva; 

 Transversalidade e integração de políticas; 

 Responsabilidade do Estado; 

 Participação pública; 

 Sustentabilidade e eficiência.” 

São objetivos principais: 

 “1. A melhoria da qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses; 

 2. A prossecução do desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento urbano sustentável; 

 3. A proteção e valorização do património cultural e natural português; 

 4. O incremento e disseminação de uma cultura cívica territorial; 

 5. A competitividade da economia nacional e a afirmação do país e da cultura portuguesa na 

Europa e no mundo.” 

São ainda definidas as Bases para o Plano de Ação, designadamente Medidas de estratégia e 

coordenação, Medidas legislativas e de regulação e Medidas de informação, sensibilização e 

educação. 

17) Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 

O Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+), publicado em anexo à 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 61-A/2015, de 20 de agosto, surge como uma atualização 

do PET 2011-2015, projetando uma segunda fase de reformas estruturais a empreender neste 

sector, bem como o conjunto de investimentos em infraestruturas de transportes a concretizar até 

ao fim da presente década.” 

Os três vetores de atuação prioritária são:  

“1) Cumprir os compromissos externos assumidos por Portugal e tornar o sector financeiramente 

equilibrado e comportável para os contribuintes portugueses;  

2) Alavancar a competitividade e o desenvolvimento da economia nacional;  

3) Assegurar a mobilidade e acessibilidade a pessoas e bens, de forma eficiente e adequada às 

necessidades, promovendo a coesão social.”   

Estes mantêm a sua pertinência e atualidade, sendo contudo propostos novos Objetivos 

Estratégicos para o período 2014-2020, visando “um equilíbrio entre um esforço de promoção do 

crescimento, um esforço reformista e de promoção da sustentabilidade do sistema de transportes e 

um esforço de coesão social e territorial”: 

A. CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO ECONÓMICO, APOIANDO AS EMPRESAS 

PORTUGUESAS E A CRIAÇÃO DE EMPREGO: 

1. Reduzir os custos de contexto que incidem sobre as exportações Portuguesas por via do aumento 

da competitividade e eficiência do sector dos transportes; 
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2. Promover a maior integração de Portugal no espaço económico europeu, designadamente 

através do gradual desenvolvimento da RTE-T; 

3. Potenciar o papel das infraestruturas e serviços de transportes no desenvolvimento do sector do 

turismo nacional e promover a melhoria das condições de acolhimento e da qualidade do serviço e 

informação ao público nos transportes, contribuindo para o grau de satisfação dos passageiros, em 

particular dos turistas; 

4. Alavancar as vantagens competitivas de Portugal decorrentes do seu posicionamento 

geoestratégico, na intercepção de grandes corredores internacionais marítimos e aéreos; 

5. Promover o aumento da concorrência entre os operadores nos segmentos de mercadorias e 

passageiros. 

B. ASSEGURAR A COMPETITIVIDADE DO SECTOR DOS TRANSPORTES E A SUA 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA PARA OS CONTRIBUINTES PORTUGUESES: 

1. Prosseguir o esforço de reformas estruturais; 

2. Consolidar a sustentabilidade financeira presente e futura do sector, aliviando o peso das 

responsabilidades transferidas para as futuras gerações; 

3. Focar a intervenção direta do Estado nas áreas que constituem o seu verdadeiro papel, 

promovendo a participação da iniciativa privada nas áreas em que oferece maior eficiência e valor 

acrescentado na prossecução dos objetivos da política de transportes. 

C. PROMOVER A COESÃO SOCIAL E TERRITORIAL, ASSEGURANDO A MOBILIDADE E 

ACESSIBILIDADE DE PESSOAS E BENS, EM TODO O PAÍS: 

1. Assegurar a mobilidade e acessibilidade de pessoas e bens em todo o território nacional, de forma 

eficiente e adequada às necessidades; 

2. Implementar o princípio da equidade de oportunidades no acesso ao sistema de transportes, 

promovendo a coesão social e territorial; 

3. Reorganizar e fortalecer o papel da regulação no sector dos transportes; 

4. Assegurar uma clara, racional e equilibrada alocação de competências na planificação, 

organização e financiamento do sistema de transportes. 

 

18) Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Baixo Alentejo 

Com o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Alentejo Central (PIAAC BA) 

promovido pela Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), “pretendem-se criar as 

condições para que o território e os seus agentes estejam mais preparados para os efeitos 

decorrentes das alterações climáticos.” 

Para tal foram definidos os seguintes objetivos fundamentais: 

 “Aprofundar o conhecimento existente sobre as vulnerabilidades do Baixo Alentejo em relação 

às alterações climáticas, incluindo eventos climáticos extremos, respetivos impactos adicionais 

e riscos naturais e tecnológicos; 

 Identificar e selecionar as ações de adaptação, tendo por base um conjunto de critérios, de 

forma a serem identificadas as opções prioritárias, a implementar no âmbito do Plano 

Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas; 
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 Concretizar e detalhar as ações e medidas concretas de adaptação aos impactos climáticos 

mais relevantes; 

 Identificar os meios operacionais e o enquadramento financeiro necessário; 

 Integrar as ações de adaptação nas atividades correntes das entidades regionais e nas suas 

políticas, instrumentos e planos sectoriais; 

 Definir as ações de monitorização e atualização do Plano no período pós-projeto, garantindo a 

adequação da metodologia e das ações adotadas, e, por conseguinte, a eficácia das medidas, 

opções e ações adotadas para além do período de vida do projeto; 

 Definir a estrutura de governança adaptada às realidades regionais que garanta o sucesso do 

Plano no período pós-projeto; 

 Capacitar os stakeholders regionais e, em particular, a CIMBAL e os seus municípios, e garantir 

a assistência técnica necessária por forma a facilitar-lhes uma ação assertiva e para 

fundamentar os processos de tomada de decisão; 

 Envolver, consciencializar e sensibilizar todos os stakeholders locais, regionais e nacionais, para 

além da população em geral, garantindo a mobilização em torno dos objetivos do Plano; 

 Comunicar, promover e divulgar o conhecimento sobre impactos e vulnerabilidades, sobretudo 

através da integração dos agentes e organizações na elaboração da estratégia; 

 Promover uma gestão mais eficiente das infraestruturas, meios, recursos e serviços, de acordo 

com a vulnerabilidade atual e perspetivada face às alterações climáticas; 

 Contribuir para a tomada de decisões estratégicas informadas e baseadas em dados concretos 

e previsões credíveis, com vista a uma adaptação mais eficaz aos impactos percebidos das 

alterações climáticas; 

 Promover a participação pública e respetiva mobilização, envolvimento, comunicação e 

interlocução com atores-chave para o processo de desenvolvimento e posterior 

acompanhamento da estratégia, definição e capacitação da equipa e definição dos mecanismos 

de comunicação (internos e externos) adequados, dando resposta às necessidades 

identificadas na ENAAC 2020; 

 Criar bases para a elaboração de estratégias municipais e intermunicipais de adaptação às 

alterações climáticas em todos os municípios do Baixo Alentejo, visando a criação de uma 

cultura de cooperação entre os vários setores e atores, reforçando dessa forma a resiliência do 

território”  

Foram definidos como setores prioritários para a análise de vulnerabilidades futuras no Baixo 

Alentejo: 

 Economia: Agricultura, Indústria e Turismo. 

 Ecossistemas: Fauna e Flora. 

 Sociedade: Saúde Humana, Transportes e Comunicações, e Segurança  de Pessoas e Bens. 

No caso da Indústria o PIAAC BA refere que “Alguns setores empresariais denotam uma demarcada 

vulnerabilidade às alterações climáticas, nomeadamente pelo uso de matérias-primas provenientes 

do setor agrícola e pecuário, que apresentam especial exposição aos agentes climáticos. (…) As 



 

134 P110_RAE_PDM_Almodovar.docx   Maio de 2021  

             

alterações climáticas apresentam uma série de impactos diretos e indiretos para o setor industrial, 

entre eles alterações nas cadeias de produção e falta de regularidade no abastecimento de água 

causando a maior instabilidade das próprias atividades produtivas, uma vez que em sua grande 

maioria são profundamente dependentes do abastecimento de água. Já entre os impactos indiretos 

pode-se referir as alterações nos estilos de vida da população e a consequente mudança nos atuais 

hábitos de consumo.” 

No quadro seguinte estão identificadas as ações de adaptação Propostas para o Baixo Alentejo: 

 

Por fim deve ser mencionada a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações climáticas do 

concelho de Almodôvar EMAAC, cuja elaboração se iniciou em março de 2021 

19) Programa de Acão Nacional para Combate à Desertificação 

O Programa de Acão Nacional para Combate à Desertificação (PANCD) é o “instrumento de 

aplicação ao território nacional da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos 

Países Afetados por Seca Grave e ou Desertificação, particularmente em África (CNUCD).” 

O PANCD aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 69/99, de 9 de julho, aprovado 

em 1999 teve como principal objetivo “orientar, disciplinar, promover, dinamizar, integrar e coordenar 

as ações de combate à desertificação e minimização dos efeitos da seca nas zonas semiáridas e 

sub-húmidas, nomeadamente naquelas em que é mais notória e problemática a erosão e a 

degradação das propriedades do solo, a destruição da vegetação e a deterioração do ambiente e 

dos recursos naturais e da paisagem em geral.” 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2014 - Diário da República n.º 248, Série I, de 24-12-

2014 procede à primeira revisão e atualização do PANCD, estabelecendo como visão estratégica: 

“a criação de uma parceria nacional para prevenir e reverter a desertificação/degradação das terras 

e para mitigar os efeitos da seca nas áreas afetadas no território nacional, parceria que deverá 

também ser estendida às regiões e países com quem temos relações privilegiadas e condições 

comuns, a fim de apoiar a redução da pobreza e a sustentabilidade ambiental.” 

Constituem objetivos estratégicos e específicos: 
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 Objetivo estratégico 1. Promover a melhoria das condições de vida das populações das áreas 

suscetíveis 

 1.1. Qualificar e valorizar os territórios 

 1.2. Promover a capacitação e a diversificação económica. 

 1.3. Promover o reconhecimento e a valorização dos serviços ambientais prestados pelos 

espaços e comunidades rurais. 

 1.4. Diferenciar positivamente os projetos e intervenções rurais nas áreas suscetíveis. 

 1.5. Apoiar e promover a defesa das populações contra os efeitos de fenómenos meteorológicos 

extremos. 

 Objetivo estratégico 2. Promover a gestão sustentável dos ecossistemas das áreas suscetíveis 

e a recuperação das áreas afetadas 

 2.1. Conservar e promover os montados e outros sistemas agroflorestais mediterrânicos e 

macaronésicos. 

 2.2. Promover, conservar e gerir adequadamente as outras florestas e os matagais 

mediterrânicos e macaronésicos. 

 2.3. Conservar e promover os sistemas de produção agrícola mediterrânicos com adequação 

às especificidades regionais. 

 2.4. Controlar e recuperar áreas degradadas 

 Objetivo estratégico 3. Gerar benefícios globais e potenciar sinergias com os processos das 

alterações climáticas e da biodiversidade nas áreas suscetíveis 

 3.1. Proteger e conservar o solo. 

 3.2. Promover o aproveitamento e a gestão sustentável da água. 

 3.3. Conservar e promover a biodiversidade das zonas áridas e sub-húmidas secas. 

 3.4. Promover a mitigação e a adaptação às alterações climáticas. 

 Objetivo estratégico 4. Promover e mobilizar recursos para aplicar a CNUCD e o PANCD 

 4.1. Reorganizar as estruturas do PANCD. 

 4.2. Assegurar a representação externa portuguesa dos órgãos e estruturas do PANCD. 

 4.3. Promover ações de cooperação e ajuda ao desenvolvimento. 

 4.4. Promover e apoiar a organização e a intervenção participativa das populações e suas 

organizações no PANCD. 

 4.5. Promover e apoiar o desenvolvimento do conhecimento científico e técnico de forma 

articulada sobre a desertificação e o seu combate. 

 4.6. Desenvolver o PANCD com integração no Planeamento Estratégico Nacional e nos IGT 

aplicáveis às áreas suscetíveis e afetadas. 

 4.7. Promover a divulgação sobre a desertificação e o seu combate. 
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 4.8. Promover ações para que as entidades que integram os órgãos do PACND proporcionem 

os recursos financeiros, técnicos e tecnológicos necessários para a sua aplicação e para a 

cooperação e desenvolvimento. 

A cartografia disponibilizada no site do ICNF19 revela que o município de Almodôvar é 

simultaneamente classificado como uma área suscetível de desertificação e área não suscetível  

para efeitos do PDR 2020. 

 
Fonte: ICNF - http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei/unccd-PT/pancd/o-pancd-2014-2020/cartografia-apoio-pdr2020 

Figura 5.8 | Suscetibilidade dos Solos à Desertificação 

20) Programa Nacional de Turismo de Natureza 

O Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN), aprovado pela Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 51/2015, de 21 de julho, constitui “uma estratégia de promoção do turismo de natureza, 

definindo os objetivos a prosseguir e as estratégias que devem ser concretizadas”. (n.º 1 da RCM). 

O atual PNTN surgiu na sequência da evolução do enquadramento legal aplicável e da existência 

do Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), criado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 

de julho, substituindo o PNTN anterior, aprovado em 1998, no âmbito do quadro comunitário de 

apoio 2000-2006 e do sistema de incentivos a produtos turísticos de vocação estratégica, cuja 

aplicação era limitada às áreas protegidas.  

 
19 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ei/unccd-PT/pancd/o-pancd-2014-2020/cartografia-apoio-pdr2020 
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O PNTN “tem por como objetivo principal a promoção e afirmação dos valores e potencialidades 

das áreas classificadas, como tal definidas no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, e de outras 

áreas com valores naturais e culturais, propiciando a criação de produtos e serviços turísticos 

inovadores e sustentáveis e promovendo a integração e sustentabilidade nos seguintes domínios:  

 a) Conservação da natureza;  

 b) Desenvolvimento local;  

 c) Qualificação da oferta turística;  

 d) Diversificação da atividade turística;  

 e) Divulgação e valorização do património cultural.” (n.º 5 da RCM) 

Para efeitos do PNTN, o turismo de natureza abrange:  

 “O exercício de atividades de animação turística, em todo o território nacional, que permitam 

contemplar e desfrutar o património natural, paisagístico e cultural; e 

 A exploração de empreendimentos turísticos em áreas integradas no SNAC ou em outras áreas 

com valores naturais, e que disponham de um adequado conjunto de infraestruturas, 

equipamentos e serviços complementares que permitam contemplar e desfrutar o património 

natural, paisagístico e cultural, tendo em vista a oferta de um produto turístico integrado e 

diversificado.” (n.º 2 da RCM) 

No âmbito do PNTN é criada a marca «Natural.PT», “destinada a preservar a biodiversidade e a 

cultura de Portugal e que se traduz num símbolo de qualidade e excelência e de apoio ao 

desenvolvimento de base local, quando sejam implementados no território inserido no SNAC”, 

podendo ser associados a esta marca as atividades de animação turística e os empreendimentos 

turísticos reconhecidos como turismo de natureza (n.º 4 da RCM).  

O PNTN possui um conjunto de objetivos específicos e de ações a concretizar, dos quais se 

destacam os seguintes, mais diretamente relacionados com o ordenamento turístico:  

Dos objetivos específicos (n.º 6 da RCM):  

 “a) Compatibilizar o turismo de natureza com as características ecológicas e culturais de cada 

área, respeitando as respetivas capacidades de carga;  

 b) Promover projetos e ações públicas e ou privadas que contribuam para a adequada visitação 

das áreas classificadas, através da criação de infraestruturas, equipamentos, produtos e 

serviços;  

 c) Promover a valorização, a recuperação e ou reconversão do património cultural, imóvel e 

imaterial existente e associado a atividades suscetíveis de serem reconhecidas como turismo 

de natureza; 

 d) Promover a criação de infraestruturas e equipamentos necessários às atividades de turismo 

de natureza, tais como centros de receção/ interpretação, circuitos interpretativos, núcleos eco 

museológicos, bem como a sinalização adequada; 

 e) Incentivar práticas turísticas, de recreio e lazer não nocivas para as áreas classificadas e 

compatíveis com a sua conservação;  
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 f) Fomentar atividades que contribuam para a sensibilização e educação ambiental e culturas 

dos visitantes e população em geral;  

 g) Incentivar a criação de micro e pequenas empresas, particularmente as iniciativas endógenas 

que promovam o desenvolvimento local e as relações de proximidade entre a população e os 

turistas; 

 h) Incentivar o aparecimento de novas profissões e atividades económicas mais aliciantes à 

fixação dos jovens nas áreas classificadas e à criação de novos postos de trabalho; 

 i) Promover as atividades que contribuam para a divulgação e interpretação do património 

natural, paisagístico e cultural das áreas classificadas; 

 j) Promover a comercialização dos produtos identitários de base local, nomeadamente através 

da gastronomia; 

 k) Divulgar o património cultural imaterial, como as manifestações tradicionais e etnográficas 

locais, contribuindo para a afirmação da identidade cultural das populações.” 

No âmbito do PNTN deve ser concretizado um conjunto de ações, das quais se destaca (n.º 7 da 

RCM), a “(…) d) Construção ou reabilitação de infraestruturas de suporte a atividades associadas 

ao turismo da natureza, designadamente sinalética, trilhos, infraestruturas de observação e inter-

relação com a natureza, unidades de visitação e de apoio ao visitante, rotas temáticas, 

infraestruturas de informação, suportes de comunicação e divulgação. (…)“  

21) Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 

As Bases e Linhas Orientadoras do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) 

foram aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005 de 30 de Junho, 

constituindo um instrumento programático no domínio dos recursos hídricos, que: 

“a) Deve orientar a atuação dos agentes públicos na sua atividade de planeamento e gestão, 

incluindo a atividade de licenciamento; 

b) Deve veicular o comprometimento de agentes públicos e privados, nomeadamente através de 

compromissos específicos no domínio da promoção do uso eficiente da água, especialmente nos 

sectores urbano, agrícola e industrial.” 

Em 2012, a APA, I.P. reativou o PNUEA com um Plano para 2014-2020, tendo “como principal 

objetivo a promoção do Uso Eficiente da Água em Portugal, especialmente nos setores urbano, 

agrícola e industrial, contribuindo para minimizar os riscos de escassez hídrica e para melhorar as 

condições ambientais nos meios hídricos, sem pôr em causa as necessidades vitais e a qualidade 

de vida das populações, bem como o desenvolvimento socioeconómico do país.” 

São objetivos gerais do PNUEA: 

 “Melhorar a eficiência de utilização da água, sem pôr em causa as necessidades vitais e a 

qualidade de vida das populações, bem como o desenvolvimento do país, tendo como objetivos 

complementares a redução da poluição das massas de água e a redução do consumo de 

energia; 

 Promover o Uso Eficiente da Água em Portugal, contribuindo para a minimização dos riscos 

decorrentes da carência de água em situação hídrica normal, potenciada durante os períodos 

de seca; 
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  Contribuir para a consolidação de uma nova cultura da água em Portugal que valorize de forma 

crescente este recurso, atribuindo-lhe a importância devida no desenvolvimento humano e 

económico e contribuindo para a preservação do meio natural, numa ótica de desenvolvimento 

sustentável.” 

São ainda definidos objetivos estratégicos e específicos por setor, sendo aqui apresentados apenas 

os objetivos estratégicos: 

 Setor Urbano: 

 Redução das perdas de água nos sistemas de abastecimento. 

 Setor Agrícola:  

 Redução das perdas de água nos sistemas de condução de água para rega e das dotações 

brutas de rega; 

 Articulação gradual das receitas associadas aos tarifários e o custo real da água, com 

ênfase nos volumes utilizados, sem perda de competitividade do setor. 

 Setor Industrial: 

 Otimização do uso da água na unidade industrial, sem prejuízo na eficiência dos processos 

e operações em que decorre esta utilização, tal como no âmbito da aplicação das Melhores 

Técnicas Disponíveis (MTD) no contexto do regime de Prevenção e Controlo Integrados da 

Poluição (PCIP); 

 Limitação dos impactos no meio ambiente associados às descargas de águas residuais 

industriais, conseguida através de uma melhor gestão do ciclo da água, no sentido da 

prevenção ligada a uma maior poupança já prevista em sede da PCIP. 

22) Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Almodôvar foi aprovado 

em 2018 ao abrigo do Despacho n.º 4345/2012, que estabelece a estrutura tipo dos planos de 

defesa da floresta contra incêndios de 2.ª geração.  

Este teria um período de vigência até 2023, mas deve ser elaborado e aprovado no prazo de 5 anos 

o PMDFCI de 3.ª geração, ao abrigo do Despacho nº 443-A/2018 e do Despacho nº 1222-B/2018. 

A elaboração do atual PMDFCI é enquadrada pelo Plano Nacional de Defesa da Floresta contra 

Incêndios (PNDFCI), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de 

Maio.  

Neste sentido, os objetivos estratégicos e operacionais do PMDFCI do Município de Almodôvar 

enquadram-se nos cinco eixos do PNDFCI, e que são: 

“1.º Eixo Estratégico: Aumentar a resiliência do território aos incêndios florestais; 

2.º Eixo Estratégico: Reduzir a incidência dos incêndios; 

3.º Eixo Estratégico: Melhorar a eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

4.º Eixo Estratégico: Recuperar e reabilitar os ecossistemas; 

5.º Eixo Estratégico: Adotar uma estrutura orgânica funcional e eficaz.” 
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No âmbito do PMDFCI, foi elaborada a carta de perigosidade de incêndio florestal, segundo a qual 

45% do território municipal apresenta “perigosidade alta e muito alta. Estas classes de maior 

perigosidade localizam-se na serra do Caldeirão e nas vertentes declivosas do rio Mira, onde os 

declives acentuados, associado a ocupações com dominadas por vegetação esclerófita e matos, 

constituem os principais fatores.” 

A perigosidade deve ser integrada no âmbito das condicionantes identificadas na Revisão do PDM, 

assim como as principais componentes da Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios, por 

exemplo a Rede de faixas de gestão de combustível. 

23) Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC), da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Almodôvar data de 2015, tendo sido elaborado “em conformidade com a diretiva que 

constitui anexo à Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil nº 25/2008, de 18 de julho, 

que contém os critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de 

emergência de proteção civil”, diretiva que foi entretanto revogada pela Resolução nº 30/2015, de 7 

de maio. 

O PMEPC “descreve as fundamentais orientações e atuações dos vários organismos, entidades e 

serviços, relativamente às responsabilidades, organização e conceito de operações em caso de 

resposta a uma emergência. É um instrumento de que o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) 

passa a dispor para dar início às operações de resposta da Proteção Civil, na área do município.”. 

São definidos os seguintes objetivos:  

 “Identificar e avaliar dos riscos presentes na área do Município; 

 Promover, através de uma resposta concertada, as condições e os meios necessários ao 

minorar de efeitos danosos de um acidente ou catástrofe que ocorra; 

 Esclarecer as orientações quanto ao modo de atuação dos diferentes organismos, serviços e 

estruturas a empregar em operações de Proteção Civil; 

 Definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações essenciais a desenvolver; 

 Organizar e metodizar as ações de apoio, fomentando maior eficácia e rapidez de intervenção 

a todas as entidades participantes; 

 Enumerar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ou catástrofe; 

 Minorar a perda de vidas e bens, reduzir ou delimitar os efeitos de acidentes graves ou 

catástrofes e restabelecer o mais depressa possível as condições de normalidade às 

populações do município; 

 Esclarecer o campo de ação da intervenção das variadas entidades envolvidas no PMEPCA, de 

forma a estas manterem continuamente o seu grau de preparação e de prontidão, essenciais à 

gestão de acidentes graves ou catástrofes; 

 Preparar a realização regular de treinos e exercícios, de carácter sectorial ou global, 

determinados a testar o Plano, ajudando assim a uma melhor atualização do mesmo; 

 Impulsionar o esclarecimento das populações através de ações de sensibilização, tendo em 

vista a sua preparação, para que cultivem em si a auto proteção e uma forma mais proactiva 

aquando da resposta a uma emergência.“ 

São considerados no âmbito do PMEPC os seguintes riscos: 
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 Riscos Naturais: Vagas de Frio, Ondas de Calor, Cheias e Inundações Urbanas/Rápidas, Secas, 

Sismos, Cheias e Inundações Progressivas. 

 Riscos Tecnológicos: Acidentes em Transporte Rodoviário de Matérias Perigosas, Acidentes 

Graves de Tráfego Rodoviário, Acidentes em Instalações de Combustíveis, Óleos e 

Lubrificantes, Degradação e Contaminação de Solos por NBQ, Contaminação de Águas 

Superficiais, Degradação e Contaminação dos Solos, e Incêndios Florestais. 

24) Áreas de Reabilitação Urbana 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) definido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de 

outubro, republicado pela Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto e com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho, define 

que a reabilitação urbana em áreas de reabilitação urbana é promovida pelos municípios, resultando 

da aprovação da delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) e da Operação de 

Reabilitação Urbana (ORU) a concretizar através da apresentação de uma estratégia de reabilitação 

urbana ou de um programa estratégico de reabilitação urbana a aprovar através de instrumento 

próprio ou de plano de pormenor de reabilitação urbana. 

De acordo com o RJRU, cada ARU corresponde a uma ORU que pode assumir uma das seguintes 

tipologias: 

 A ORU simples, que consiste numa intervenção integrada de reabilitação urbana de uma área, 

dirigindo-se primacialmente à reabilitação do edificado, num quadro articulado de coordenação 

e apoio da respetiva execução; 

 A ORU sistemática, que consiste numa intervenção integrada de reabilitação urbana de uma 

área, dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos equipamentos 

e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização 

do tecido urbano, associada a um programa de investimento público.  

As ORU são aprovadas através de instrumento próprio ou de plano de pormenor de reabilitação 

urbana e deverão conter a definição do tipo de operação de reabilitação urbana e a estratégia de 

reabilitação urbana ou o programa estratégico de reabilitação urbana, consoante a operação de 

reabilitação urbana seja simples ou sistemática. 

No município de Almodôvar, encontram-se delimitadas 4 ARU, com aprovação do respetivo 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU): 

 Área de Reabilitação Urbana da Vila de Almodôvar, delimitada através do Aviso n.º 11479/2016, 

de 20 de setembro, com 34,60 ha; e PERU aprovado pelo Aviso n.º 14090/2019, de 11 de 

setembro. 

 Área de Reabilitação Urbana de Aldeia dos Fernandes, delimitada através do Aviso n.º 

4257/2016, de 29 de março, com 23 ha; e PERU aprovado pelo Aviso n.º 4882/2019, de 21 de 

março.  

 Área de Reabilitação Urbana de Santa Clara-a-Nova, delimitada através do Aviso n.º 4338/2016, 

de 30 de março, com 8,34 há; e PERU aprovado pelo Aviso n.º 4883/2019, de 21 de março. 

 Área de Reabilitação Urbana da Aldeia do Rosário, delimitada através do Aviso n.º 4256/2016, 

de 29 de março, com 23,97 ha; e PERU aprovado pelo Aviso n.º 4484/2019, de 21 de março. 



 

142 P110_RAE_PDM_Almodovar.docx   Maio de 2021  

             

Em comum, estes 4 PERU apresentam uma estratégia de reabilitação urbana centrada nos 

seguintes objetivos estratégicos: 

 OE1 - Promover a regeneração urbana e melhorar a funcionalidade dos espaços urbanos: 

 “valorizar o tecido urbano através da reabilitação dos espaços públicos degradados ou em 

degradação;  

 Requalificar os espaços verdes e os equipamentos de utilização coletiva, enquanto 

elementos de sociabilização, de estruturação urbana e de equilíbrio ambiental;  

 Modernizar as infraestruturas urbanas;  

 Melhorar as condições de acessibilidade viária e pedonal, promovendo a supressão de 

barreiras urbanísticas e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade 

condicionada;  

 Reordenar o estacionamento;  

 Procurar criar um ambiente urbano favorável à instalação de novas e diversificadas funções.  

 Procura-se que a requalificação do espaço público contribua para a mobilização do  

investimento privado, esperando que as ações públicas gerem dinâmicas no sentido de 

concretização dos objetivos de desenvolvimento e dinamização empresarial do município” 

 OE2 - Promover a reabilitação do edificado: 

 “assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados, funcionalmente 

inadequados ou devolutos e melhorar as condições de habitabilidade, salubridade, 

segurança e conforto, visando fixar a população residente, assim como atrair novos 

moradores;  

 Garantir a proteção e promover a valorização do património cultural, afirmando os valores 

patrimoniais, materiais e simbólicos, como fatores de identidade, diferenciação e 

competitividade urbana;  

 Fomentar a adoção de medidas com vista à melhoria da eficiência energética dos edifícios.” 

 OE3 – Incentivar a dinâmica económica e social e promover a valorização da identidade local: 

 “Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços urbanos, 

em que as ações de natureza material são concebidas de forma integrada e ativamente 

combinadas com intervenções de natureza social e económica;  

 Realização de ações e atividades de animação em articulação com programas e atividades 

das associações locais;  

 Promoção da captação de investimento, criando condições que incentivem o turismo.  

 No domínio do desenvolvimento social e humano, é objetivo do PERU contribuir para “as  

políticas ativas com vista à fixação de novos residentes, ao rejuvenescimento da população, 

ao reforço da coesão social e à melhoria global das condições de vida”. 

Os projetos integrados em cada PERU encontram-se listados no Capítulo 3.4, em função da sua 

relação com a dinâmica urbanística. 
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Em 30 de setembro de 2020, foram aprovadas pela Assembleia Municipal as propostas de 

delimitação das seguintes ARU, tendo sido publicadas no Diário da República II Série n.º 211 de 29 

de outubro de 2020 e cujos avisos se identificam de seguida:  

 Aviso n.º 17420/2020 - ARU de Gomes Aires – 9,27 ha; 

 Aviso n.º 17420/2021 - ARU de Semblana – 11,5 ha; 

 Aviso n.º 17420/2022 - ARU da Corte Zorrinho – 4,53 ha; 

 Aviso n.º 17420/2023 - ARU de Dogueno – 1,90 ha; 

 Aviso n.º 17420/2024 - ARU de Telhada – 2,78 há; 

 Aviso n.º 17420/2025 - ARU de Santa Cruz – 4,35 há. 

Em todas as ARU, incluindo estas últimas ainda sem PERU, aplicam-se um conjunto de benefícios 

fiscais associados aos impostos municipais (IMT e IMI), a redução das taxas urbanísticas, ou outros 

incentivos. 

25) Estratégia Local de Habitação 

A Estratégia Local de Habitação do concelho de Almodôvar materializa o conjunto de opções de 

política de habitação preconizadas pelo Município para enquadrar a sua intervenção neste domínio 

ao longo do período 2021-2025. Para além desta dimensão mais abrangente, a Estratégia Local de 

Habitação corporiza também o enquadramento fundamental para a posterior apresentação de 

candidaturas aos recursos de financiamento disponibilizados no quadro do Programa 1º Direito, de 

iniciativa governamental, bem como aos restantes instrumentos consagrados na designada ‘Nova 

Geração de Políticas de Habitação’. 

São propostos os seguintes objetivos estratégicos: 

 OE1: Melhorar o estado de conservação e as condições de conforto do parque habitacional  

 visa fomentar a melhoria global do estado físico de conservação do parque habitacional do 

concelho, assim como das condições de conforto proporcionadas aos seus utilizadores. Para 

este efeito, será fundamental intervir de forma prioritária sobre os edifícios e alojamentos que 

se apresentem em situação mais deficitária relativamente aos parâmetros em apreço, 

atribuindo particular relevância à mitigação/resolução dos casos que afetem pessoas e 

famílias especialmente vulneráveis em termos sociais e económicos.  

 OE2: Diversificar modelos de oferta e modalidades de acesso à habitação  

 visa promover o alargamento do leque de modelos de disponibilização de habitação no 

concelho e, consequentemente, das modalidades de acesso por parte da procura, 

contrariando assim a escassez de alternativas à aquisição de casa própria e as dificuldades 

de acesso que esta modalidade impõe a parcelas muito relevantes da população (atual e 

potencial). Para este efeito, será fundamental aumentar a dimensão da oferta de habitação 

nos diferentes regimes de arrendamento atualmente existentes, conferindo especial atenção 

aos regimes de arrendamento apoiado e de arrendamento acessível. 

 OE3: Fomentar a mobilização e utilização de recursos habitacionais subaproveitados 

 visa combater as situações de subaproveitamento que afetam parte relevante da base de 

recursos habitacionais existentes no concelho, promovendo a sua efetiva utilização e, por 
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essa via, minimizando a necessidade de afetação de recursos a processos expansivos 

baseados na construção de novas infraestruturas e edificações. Para este efeito, será 

fundamental proceder à ativação (ou aumento da eficácia de implementação) de 

instrumentos de política que incentivem a mobilização dos recursos habitacionais já 

existentes que se encontrem em situação devoluta e que reúnam – ou possam vir a reunir – 

condições para a sua utilização efetiva. 

Com vista a prossecução destes objetivos, são propostas as seguintes medidas de política 

municipal: 

 M1: Reabilitação do parque municipal de habitação social  

 M2: Ativação de incentivos fiscais à reabilitação de edificado habitacional privado  

 M3: Apoio técnico e financeiro à reabilitação e adaptação de habitações de famílias vulneráveis  

 M4: Aquisição e reabilitação de fogos para habitação municipal em regime de arrendamento 

apoiado  

 M5: Arrendamento de fogos de habitação privados para subarrendamento em regime de renda 

acessível  

 M6: Apoio técnico e institucional à disponibilização de oferta privada de habitação em regime de 

renda acessível  

 M7: Apoio técnico e institucional à autopromoção e aquisição de habitação por famílias 

vulneráveis  

 M8: Penalização fiscal de imóveis habitacionais em situação devoluta 

C. Anexo II – Sítios Arqueológicos  

Quadro 5.1 | Sítios Arqueológicos Classificados 

Designação CNS Concelho/Freguesia 

A-da-Ordem  24059 Almodôvar/Santa Cruz 

A-de-Pires 24210 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Abóbada 1 1019 Almodôvar/Aldeia dos Fernandes 

Abóbada 2 10506 Almodôvar/Aldeia dos Fernandes 

Abóbada 4 33472 Almodôvar/Aldeia dos Fernandes 

Alcaria Alta 10503 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Alcaria Gonçalo Anes 22049 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Alcaria da Camacha / Reveza 11964 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Alcaria da Horta do Mendes 24066 Almodôvar/Santa Cruz 

Alcaria de Brancanes 21801 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Alcaria do Monte Longo / Dona Maria 1056 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Alcaria do Sítio da Mina / Morgadinho 21767 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Alcaria do Tio Palma 10509 Almodôvar 

Alcaria dos Mendes 11954 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Alcariais dos Guerreiros de Cima 16476 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 
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Designação CNS Concelho/Freguesia 

Alcarial Monte Agulha 24457 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Alcarias da Reveza 21800 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Aldeia dos Fernandes 1 1007 Almodôvar/Aldeia dos Fernandes 

Aldeia dos Fernandes 2 / Monte Novo 16477 Almodôvar/Aldeia dos Fernandes 

Almodôvar - Cerro da Nodre 24263 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Almodôvar - Cerro de Santa Rufina  24262 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Almodôvar - Depósito de Água 24265 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Almodôvar Velha 1 37155 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Almodôvar-a-Velha 36345 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Antas de Baixo 6921 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Antas de Baixo 2 39372 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Antas de Cima / Mouriços 6092 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Antas do Meio 1076 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Atalaia 16478 Almodôvar/Rosário 

Baixa do Cerro Alto 16479 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Barreiro 21803 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Barrigão 23390 Almodôvar/Santa Cruz 

Boavista 29590 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Cabeço do Curralão 24122 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Cabeço dos Curralães 458 Almodôvar/São Barnabé 

Cabeço dos Curralões 2 33476 Almodôvar/São Barnabé 

Caiada 22046 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Canada / Horta das Mouras 24103 Almodôvar/Santa Cruz 

Canafixal 1 10901 Almodôvar/São Barnabé 

Canafixal 2 10902 Almodôvar/São Barnabé 

Canafixal 3 10903 Almodôvar/São Barnabé 

Canafixal 4 24381 Almodôvar/São Barnabé 

Canafixal 5 24382 Almodôvar/São Barnabé 

Canafixal 6 24383 Almodôvar/São Barnabé 

Canafixal 7 24384 Almodôvar/São Barnabé 

Canhoto 33471 Almodôvar/Aldeia dos Fernandes 

Carrusquentas 16481 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Casa Nova 24121 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Casas 21765 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Casinhas 23319 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Casinhas 21805 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Castelo da Caiada Velha 16472 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Castelo da Graça / Senhora da Graça dos Padrões 11949 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Castelo da Zorra 37754 Almodôvar/Rosário 

Castelo dos Gorazes 11955 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 
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Designação CNS Concelho/Freguesia 

Castelo dos Mestres 6654 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Cerca do Curralão 2697 Almodôvar/São Barnabé 

Cerro da Amoladeira 22050 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Cerro da Mina 16473 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Cerro da Mina 1 33837 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Cerro da Mina 2 33896 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Cerro da Ursa 1 22872 Almodôvar/São Barnabé 

Cerro da Ursa 2 / Cerro do Telheiro 22871 Almodôvar/São Barnabé 

Cerro da Zorra 16686 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Cerro das Alquevas / Casa da Bernarda Velha 457 Almodôvar/São Barnabé 

Cerro das Bonecas / Aguentinha 22051 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Cerro das Pedras 24050 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Cerro das Rebolas 1 455 Almodôvar/São Barnabé 

Cerro do Boisão 24067 Almodôvar/Santa Cruz 

Cerro do Castelo 10890 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Cerro do Curral Branco 16486 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Cerro do Lobo 38030 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Cerro do Moinho 21807 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Cerro dos Bicudos 16480 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Cerro dos Polcigões 456 Almodôvar/São Barnabé 

Chaminé 10895 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Convento / Mosteiro 11950 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Convento de Nossa Senhora da Conceição 33533 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Corte Amarelo 450 Almodôvar/São Barnabé 

Corte Azinheira 1 3166 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Corte Azinheira 2 10906 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Corte Azinheira 3 33473 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Corte da Figueira dos Coelhos 454 Almodôvar/São Barnabé 

Corte do Freixo 1082 Almodôvar/São Barnabé 

Corveirinho 21809 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Courela do Frade 21810 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Courela do Santíssimo 24464 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Curral da Apariça 10910 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Curral da Caiada Velha 24214 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Curral da Horta 21811 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Curral do Castelo / Courela 11956 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Curral dos Cordeiros 11957 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Ermida de Santo-Amaro 16487 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Espragal 21791 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Feiteira I 31022 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Ferragiais da Macieira 1 10514 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 
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Designação CNS Concelho/Freguesia 

Ferragiais da Macieira 2 10904 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Figueirinha 33480 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Fojo 3 33481 Almodôvar/São Barnabé 

Fojos 24068 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Fontainhas 32683 Almodôvar/Rosário 

Fonte Velha  16490 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Fonte de Cobres 21812 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Fonte do Cão 11966 Almodôvar/Santa Cruz 

Fonte dos Foios 2 33482 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Gavião 31033 Almodôvar/São Barnabé 

Gilbagão 2 33483 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Ginjões de Baixo 16489 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Guedelhas 6325 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Guedelhinha 37752 Almodôvar/Rosário 

Guedelhinhas Novas 37756 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Guedelhinhas Velhas 11965 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Guerreiros 1 3159 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Guerreiros 2 3158 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Guerreiros 3 16491 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Guerreiros 4 21798 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Herdade do Ceboleiro 1029 Almodôvar 

Herdade do Monte Longo 5031 Almodôvar 

Horta das Ferrarias 24097 Almodôvar/Santa Cruz 

Horta das Verduras 21793 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Horta do Monte Ramos 16496 Almodôvar/Aldeia dos Fernandes 

Horta dos Mouros 12745 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Hortinha 10507 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Igreja do Rosário 21384 Almodôvar/Rosário 

Jerónimo 11963 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Lagoa do Soeiro 1033 Almodôvar 

Lagoinha 11959 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Macheira 1 16493 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Malhão Largo 11951 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Medronhais 1 23898 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Medronhais 2 23900 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Mestras 23327 Almodôvar/Santa Cruz 

Minas de Brancanes 24465 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Moinho da Vargem 24443 Almodôvar/Santa Cruz 

Moinho do Quebrado 25050 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Moita Redonda 23318 Almodôvar/São Barnabé 
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Designação CNS Concelho/Freguesia 

Monte Abaixo / Anta da Boavista 24253 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte Beirão 1 3161 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte Beirão 2 16494 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte Beirão 3 33565 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte Branco 16474 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte Branco 1 24054 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte Branco 2 36831 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte Chaminé 24256 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte D. Maria 22042 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte Gato 33585 Almodôvar/Santa Cruz 

Monte Gato 2 33586 Almodôvar/Santa Cruz 

Monte Gil 1 23276 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte Gil 2 23277 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte Gordo 915 Almodôvar/Rosário 

Monte Guilherme 24102 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte Martelo 1 453 Almodôvar/São Barnabé 

Monte Martelo 2 21789 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte Mealho 23320 Almodôvar/Santa Cruz 

Monte Nova da Lagoinha 1 22043 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte Novo 10894 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte Novo da Guarda 1 37755 Almodôvar/Rosário 

Monte Novo da Lagoinha 2 22044 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte Novo da Misericórdia 3160 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte Novo da Misericórdia 2 33587 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte Novo do Castelinho 1 10889 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte Novo do Castelinho 2 16482 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte Novo do Castelinho 3 11531 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte Novo do Castelinho 4 21769 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte Novo do Meio 33474 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte Pereiro 2 33588 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte Ramos 1 6842 Almodôvar/Aldeia dos Fernandes 

Monte Ramos 2 1039 Almodôvar/Aldeia dos Fernandes 

Monte Ramos 3 21796 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte Salgado 1 37153 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte Salgado 2 37154 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte d'el Rei 16495 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte da Abóbada 16475 Almodôvar/Aldeia dos Fernandes 

Monte da Atafona 1 10508 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte da Atafona 2/Monte do Castelo Alto 21768 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte da Borboleta 33583 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte da Parreira 37467 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 
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Designação CNS Concelho/Freguesia 

Monte da Ribeira de Odelouca/ Eira da Ribeira de 
Odelouca 

6166 Almodôvar/São Barnabé 

Monte da Vinha / Cerro do Chaparro da Tia Teresa 21806 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte das Antas do Meio 1066 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte das Cruzes/Corte das Cruzes  33584 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte das Mestras 22052 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte do Azinhal 1028 Almodôvar 

Monte do Castelo Alto 21790 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte dos Abegões / Neves 24461 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Monte dos Guerreiros 21797 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Monte dos Mestres 24460 Almodôvar/Rosário 

Monte dos Mestres 2 37753 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Montinho do Lobo 16499 Almodôvar/Aldeia dos Fernandes 

Morgadinho 21770 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Moroiço da Mó 22053 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Moroiço da Mó 2 33746 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Necrópole do Moinho de Gimbra 23680 Almodôvar/Santa Cruz 

Ossadinha 1 / Cerro da Rocha da Moura 11961 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Ossadinha 2 21808 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Pedra Riscada 31030 Almodôvar/São Barnabé 

Pedra da Lua /Fojo 1 31035 Almodôvar/São Barnabé 

Pedregulhos 22045 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Pego do Soldado 33747 Almodôvar/Santa Cruz 

Pernambuco 33748 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Ponte antiga sobre a Ribeira de Cobres  3419 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Portela da Arca 33701 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Portela do Vale 33749 Almodôvar/São Barnabé 

Povoado das Mesas do Castelinho 4263 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Quinta do Monte Ramos 16497 Almodôvar/Aldeia dos Fernandes 

Ribeira do Vascão 6844 Almodôvar/Santa Cruz 

Romba 24255 Almodôvar/Santa Cruz 

Rosário - Rua das Figueiras 22869 Almodôvar/Rosário 

Saltanito 23317 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Santa Clara-a-Nova 5923 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Semblana 24218 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Serra Morena 6922 Almodôvar/São Barnabé 

Serro da Anta 1/ Cerro de Anta 1 10891 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Tapada / Monte Branco 22054 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Tavilhão 1 6188 Almodôvar/Santa Cruz 
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Designação CNS Concelho/Freguesia 

Tavilhão 2 23322 Almodôvar/Santa Cruz 

Tojal 16500 Almodôvar/Aldeia dos Fernandes 

Três Aferidos 24458 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Valagão 1 24045 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Valagão 2 24046 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Valagão 3 33751 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Valagão 4 39371 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Vale Covo 23323 Almodôvar/Santa Cruz 

Vale Travesso 1 21787 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Vale Travesso 2 21786 Almodôvar/Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires 

Vale Travesso 3 / Monte das Figueiras  21788 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Vale de Ourique 3167 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Vascão 6259 Almodôvar/Almodôvar e Graça dos Padrões 

Vascão 6267 Almodôvar 

Várzea dos Mendes 33478 Almodôvar/Santa Cruz 

Fonte: Portal do Arqueólogo in https://arqueologia.patrimoniocultural.pt, consultado em: 23-04-2021 


