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1_ INTRODUÇÃO 
 

 

A Avaliação Ambiental Estratégia [AAE] é um instrumento de avaliação de impactes de natureza 

estratégica cujo objetivo principal é facilitar a integração ambiental e avaliação de oportunidades 

e riscos de estratégia de ação, num quadro de sustentabilidade [Partidário 2007]. Tornou-se um 

procedimento de carácter obrigatório em Portugal com a publicação do Decreto-Lei nº232/20071, 

de 15 de Junho, resultado da transposição da Diretiva nº2001/42/CE para a legislação nacional. 

Surge assim como instrumento de apoio à tomada de decisão, sendo transparente a nível 

estratégico, visando o desenvolvimento sustentável.  

 

De acordo com a legislação nacional e comunitária, a AAE contribui para a inclusão das 

considerações ambientais na preparação e aprovação de Planos e Programas, com envolvimento 

do público e das diversas autoridades ambientais. Assim, emerge a necessidade da AAE ter um 

comportamento flexível e estratégico que não dependa da sua escala e âmbito de aplicação. 

Desta forma, é crucial reger-se por princípios de responsabilização, de participação e de 

transparência, bem como tornar todo o seu processo interativo e fácil, acompanhados de 

procedimentos de preparação, execução e revisão que fazem parte da caraterização dos 

planeamentos de programação, de modo, a atuar na formulação e discussão de estratégias, como 

também, servir de apoio quando as decisões sobre as grandes opções de desenvolvimento ainda 

se encontram abertas. 

 

O presente documento corresponde ao Relatório de Definição de Âmbito [RDA] da AAE da 

proposta de Plano de Intervenção em Espaço Rural da Herdade da Torre Vâ. Trata-se da primeira 

fase e do primeiro elemento do processo de AAE. Pretende-se com este relatório apresentar a 

metodologia de abordagem a utilizar no processo de AAE. 

 

 

  

                                                           
1 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio 
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2_ ENQUADRAMENTO LEGAL DA AAE 
 

 

O procedimento de AAE, de acordo com o disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 

15 de Junho, consiste na “identificação, descrição e avaliação dos eventuais impactes significativos 

no ambiente resultantes de um plano ou programa, realizada durante um procedimento de 

preparação e elaboração de um plano ou programa e antes do mesmo ser aprovado ou submetido 

ao procedimento legislativo, concretizada na elaboração de um relatório ambiental e na realização 

de consultas, e a ponderação dos resultados obtidos na ponderação da decisão final sobre o plano 

ou programa e a divulgação pública de informação respeitante à decisão final”. 

 

Os planos e programas que estão sujeitos a AAE são definidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 3º 

do Decreto-Lei n,º232/2007, de 15 de Junho, que identifica os “ planos e programas para os 

sectores da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, transportes, gestão de resíduos, 

gestão das águas, telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos 

solos e que constituam enquadramento para a futura aprovação de projectos mencionados 

nos anexos I e II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção”, 

enquadrando, desta forma, o Plano de Pormenor da Herdade da Torre Vâ. 

 

Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, no n.º 1 do artigo 78º refere que “Os 

planos de urbanização e os planos de pormenor só são objeto de avaliação ambiental no 

caso de se determinar que são suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente ou nos 

casos em que constituam o enquadramento para a aprovação de projetos sujeitos a 

avaliação de impacto ambiental ou a avaliação de incidências ambientais”. 

 

Apesar da reduzida dimensão da área de intervenção do Plano [cerca de 63 hectares] e da 

expectativa e da sensibilidade de que da intervenção não resultarão efeitos negativos com 

significado sobre o meio ambiente, o município de Ourique entendeu, na persecução aplicação 

dos Princípios da Prevenção e da Precaução, submeter a proposta de Plano de Intervenção em 

Espaço Rural da Herdade da Torre Vâ ao processo de AAE.  
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3_ METODOLOGIA 
 

 

Para a elaboração da AAE da proposta de Plano de Intervenção em Espaço Rural da Herdade da 

Torre Vâ seguiram-se as orientações do “Guia de Boas Práticas para a Avaliação Ambiental 

Estratégica – orientações metodológicas” [Partidário, 2007] e do “Guia da Avaliação Ambiental dos 

Planos Municipais de Ordenamento do Território” [DGOTDU, 2008]. De acordo com estes 

documentos, o processo da AAE desenvolve-se em vários momentos, nomeadamente os 

seguintes. 

 

[A] Relatório de Definição de Âmbito [que integra a definição do âmbito e do alcance da 

avaliação ambiental]; 

[B] Relatório Ambiental e respetivo Resumo Não Técnico [que analisa e avalia na perspetiva 

ambiental os objetivos estratégicos do Plano em análise]; 

[C] Declaração Ambiental; 

[D] A Execução do Plano e a posterior Monitorização da AAE. 

 

O presente Relatório corresponde, assim, à primeira fase do processo de AAE do Plano de 

Pormenor da Herdade da Torre Vâ. Nele será identificado o objeto de avaliação e definidos os 

Fatores Críticos de Decisão [FCD].  

 

Os FCD são, segundo Partidário [2007], os elementos que “constituem os temas fundamentais para 

a decisão sobre os quais a AAE se deve debruçar, uma vez que identificam os aspectos que devem 

ser considerados pela decisão na concepção da sua estratégia e as respectivas acções de 

implementação, para melhor satisfazer objectivos ambientais e um futuro mais sustentável”. 

 

Assim, o objetivo da definição dos FCD é assegurar a focagem da AAE, estabelecendo o alcance 

da avaliação de forma a perceber o enquadramento em que esta se realiza. A sua definição resulta 

da análise integrada de [Partidário, 2007]: 

 

 Questões Estratégicas [QE] ou Objetivos Estratégicos do plano em avaliação (Plano 

de Intervenção em Espaço Rural da Herdade da Torre Vâ), identificadas na proposta 

de plano com potenciais implicações ambientais; 

 Quadro de Referência Estratégico [QRE], que representa o contexto macropolítico 

nacional em matéria de ambiente e sustentabilidade; 

 Fatores Ambientais [FA], pertinentes para a avaliação. 
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Através da análise destes elementos, serão identificados os FCD, bem como os respetivos critérios, 

objetivos de sustentabilidade e indicadores que permitirão avaliar, numa segunda fase, a 

sustentabilidade da proposta de Plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em resumo, serão identificadas as orientações nacionais e internacionais em matéria de ambiente 

e sustentabilidade, que serão cruzadas com as QE da proposta de Plano de Intervenção em Espaço 

Rural da Herdade da Torre Vâ. Este cruzamento permitirá a seleção de um conjunto de fatores 

ambientais e de sustentabilidade, de acordo com o referido na alínea e) do artigo 6º do Decreto-

Lei n.º 232/2007, que definem o âmbito ambiental relevante na área em estudo. Posteriormente 

serão definidos e analisados os FCD, identificando-se, para cada um deles, critérios, objetivos de 

sustentabilidade e indicadores. 

 

Ainda nesta fase, serão definidas as autoridades competentes e o público relevante para 

envolvimento e participação no processo de AAE. 

FATORES CRÍTICOS DE 

DECISÃO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICO DO 

PIER.HTV 

 

QUADRO DE REFERÊNCIA 

ESTRATÉGICO (QRE) 

 

FATORES AMBIENTAIS 
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4_ ÂMBITO DA AVALIAÇÃO  
 

 

A proposta de Plano de Intervenção em Espaço Rural da Herdade da Torre Vâ, adiante designado 

por PIER.HTV é o objeto do presente procedimento de AAE. 

 

 

4.1_ OPORTUNIDADE DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR 
 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 

compete às câmaras municipais elaborar planos municipais de ordenamento do território sendo 

esta elaboração determinada por deliberação a publicitar em Diário da República.   

 

A Câmara Municipal de Ourique pretende elaborar o PIER.HTV na modalidade específica de Plano 

de Intervenção em Espaço Rústico [PIER], para enquadrar e promover a instalação de um 

investimento estruturante para a economia local, regional e nacional e que não encontra suporte 

e enquadramento no Plano Diretor Municipal de Ourique [PDM], plenamente eficaz e em vigor. 

 

O PIER será elaborado nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial em 

vigor – RJIGT [Decreto Lei 80/2015 de 14 de maio], designadamente no disposto na alínea a] do 

artigo 103.º e no artigo 104.º desse regime. 

 

O PIER permitirá definir, em concreto e de uma forma mais detalhada, a implantação do projeto, 

nomeadamente a forma e o modelo de ocupação edificada e as soluções para as infraestruturas 

e permitirá, ainda, definir um conjunto de regras que promovam a integração equilibrada do 

projeto em meio rural e a salvaguarda dos valores ambientais e paisagísticos presentes no 

território. 

 

O PIER será executado num processo de contratualização entre o município de Ourique e o 

promotor privado nos termos do artigo 79.º do RJIGT. 

 

A intenção de instalação de um investimento privado na Herdade Torre Vâ é passível de gerar 

emprego e contribuir para o fortalecimento da base económica local. Tratando-se de um 

investimento com interesse para o processo de desenvolvimento municipal, o município decidiu, 

de uma forma articulada e concertada, proceder ao enquadramento urbanístico do projeto e da 

intensão de investimento. 
 

O projeto a instalar consta de uma unidade de produção de Cannabis para fins medicinais e 

envolve a necessidade de se programar edificabilidade que não é compatível com as disposições 

regulamentares do PDM. Efetivamente o projeto desenvolver-se-á em duas fases e envolve a 

edificação, designadamente, de: 

 

A] Unidades edificadas para cultivo da Cannabis constituídos por estruturas edificadas, em 

vidro, de alta tecnologia e que proporcionam ambiente controlado, a nível do clima 

[temperatura, humidade, pressão…]. Garantem, assim, uma produção controlada e otimizada 

do ciclo de vida plantas, obtendo a máxima rentabilidade e qualidade na produção. Cada 

unidade de produção terá uma área aproximada de 1 hectare. 

B] Unidade de transformação do produto para extração dos óleos da Cannabis; 

C] Receção e áreas administrativas; 

D] Laboratórios; 

E] Áreas de circulação e de estacionamento; 
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F] Reservatórios de água; 

G] Todo o projeto, incluindo os edifícios, adotará boas e inovadoras práticas de 

sustentabilidade e ecoeficiência ambiental, designadamente no uso e na gestão eficiente da 

água e da energia e, também, na integração paisagística equilibrada dos volumes edificados; 

H] Outras área de apoio e afetas ao funcionamento e operacionalidade da unidade. 

 

A área que será afetada, diretamente, ao desenvolvimento do projeto será vedada por questões 

de segurança e implicará níveis significativos de impermeabilização do solo, circunstância essa 

que justifica, por si só, a elaboração do PIER. 

 

O projeto integrará, na restante área da herdade exterior à vedação, usos e ocupações 

compatíveis com o solo rústico e valorizadoras do suporte biofísico.  

 

O PDM de Ourique, plenamente eficaz e em vigor, não permite o enquadramento em solo rústico 

deste tipo de projeto nem, tão pouco, assinala de uma forma expressa e concreta qualquer 

unidade operativa de planeamento e de gestão [UOPG]. Assim, e uma vez reconhecido o interesse 

da concretização do investimento para o processo de desenvolvimento municipal, é pertinente e 

oportuno a elaboração de um PIER que permite enquadrar os usos específicos relacionados com 

a intensão de investimento e promova, também, as necessárias exclusões do regime da Reserva 

Ecológica Municipal [REN]. 

 

A intenção de instalação de um investimento privado na Herdade de Torre Vâ enquadra-se nos 

objetivos genéricos de desenvolvimento estabelecidos para o município como, também, para a 

região. 

 

O PIER terá como principal função estabelecer as regras de uso, ocupação e de edificação, bem 

como definir a melhor solução urbanística que estruture a ocupação [implantação, volumetria, 

infraestruturação e acessibilidades] do projeto de investimento. Deve, também, estabelecer o 

regime de usos para a parte do terreno não ocupada pelo projeto e definir um conjunto de 

medidas ambientais compensatórias que atenuem e mitiguem os eventuais efeitos na zona de 

uma ocupação e edificação com algum significado. 

 

O esquema seguinte ilustra a forma como a concretização do projeto concorre para o processo 

de implementação da estratégia de desenvolvimento municipal e regional. Seja a estratégia 

definida e assumida pelo plano diretor municipal [PDM], seja a estratégia e/ou os modelos 

estratégico e de ocupação, do território, definidos no âmbito do Plano Regional de Ordenamento 

do Território do Alentejo [PROTA]. 

 

Suster e inverter a tendência de declínio demográfico que afeta Ourique e a Região e promover 

melhores e mais atrativas condições de vida à população implica, quer para o município de 

Ourique quer para a Região do Alentejo, atrair e fixar investimentos geradores de mais e melhor 

emprego que possibilitem essas condições de vida e desafiem as pessoas e as empresas a fixarem-

se. A valorização dos recursos e da dimensão territorial [propriedade de grandes dimensões] e 

das condições de acessibilidade constituem fatores positivos nesse processo, mas é a 

compreensão dos contextos, das oportunidades e das dinâmicas, em especial das oportunidades 

e dinâmicas emergentes, que podem constituir fatores estruturantes e diferenciadores no 

processo de captação de investimentos para esta região. O esquema seguinte sintetiza e 

sistematiza este posicionamento estratégico, municipal e regional, que enquadra e fundamenta, 

a importância da concretização e execução do projeto.  
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Figura 1 - Enquadramento estratégico do PIER  

 

 

E se o interesse estratégico municipal é mais do que evidente e, politicamente assumido, o 

enquadramento nas orientações estratégicas do PROTA vem reforçar e ampliar para a escala 

regional, esse interesse e esse valor diferenciador do projeto. Efetivamente, o PROTA refere como 

desafios do ordenamento territorial para o Alentejo, entre outros, 

 

- Promover o crescimento económico e o emprego;  

- Suster a perda demográfica e qualificar e atrair recursos humanos; 

- Consolidar o sistema urbano e desenvolver um novo relacionamento urbano-rural. 

 

A execução do presente projeto concorre e reforça a concretização destes desafios. 

 

O PROTA estabelece, ainda, como Desígnios: 

- Uma região com um posicionamento reforçado no contexto da economia nacional através 

da ampliação da sua base económica regional, afirmando as suas potencialidades 

geoeconómicas no contexto ibérico e europeu, consolidando os sectores e funções 

económicas emergentes com uma valência estratégica e apostando na inovação e na 

competitividade das atividades produtivas tradicionais;  

- Uma região funcionalmente mais aberta e articulada com os territórios envolventes, com 

particular relevância para o reforço das relações com a AML e com Espanha, dotada de uma 

qualificada organização territorial de suporte às atividades económicas e de atração de 

empresas e de população em idade ativa;  

- Uma região com adequados níveis de coesão territorial, sustentada pelo papel do sistema 

Território agradável, mais atrativo e mais competitivo 

 

Diversificação e dinamização da economia rural 

 

Atrair e fixar investimento e criar mais e melhor emprego 

 

Coesão social e coesão territorial 

 

Suster e inverter as tendências de perda de população 

 

Valorizar e potenciar recursos num quadro de equilíbrio 

ambiental e paisagístico 

 

Sustentabilidade e boas práticas na ecoeficiência e na gestão do 

uso da água e da energia 

 

Capacidade de compreender dinâmicas e oportunidades em 

especial, as emergentes 

 

Vencer inércias institucionais, cooperando e articulando com 

agentes e promotores  

 

PIER 

 

Herdade TORRE 

VÂ 

Valores estratégicos para o processo de desenvolvimento 

Região 

 

Estratégia e 

PROTA 

Município 

 

Estratégia e PDM 
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urbano regional como infra -estrutura privilegiada de suporte aos equilíbrios socioeconómicos 

internos, à sustentabilidade dos espaços rurais, a uma maior integração territorial regional e a 

uma mais elevada qualidade de vida e de bem -estar social;  

- Uma região com marcada identidade dos espaços rurais sustentada pela valorização de 

sistemas multifuncionais. 

 

Finalmente, o PROTA define como Eixo Estratégico III a Diversificação e Qualificação da Base 

Económica Regional, estabelecendo, entre outros, os seguintes objetivos onde se enquadra 

perfeitamente o projeto proposto: 

 

OEBT III.1 — 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. 

OEBT III.1.2 — Atividades estratégicas emergentes 

OEBT III.2 — Desenvolver o modelo de produção agro -florestal e agro -industrial 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.  

OEBT III.3 — Aumentar a atratividade das áreas rurais, com base na multifuncionalidade da 

agricultura e na melhoria global da qualidade de vida Devido à reorientação da Política 

Agrícola Comum 

 

Evidencia-se, assim, o perfeito enquadramento do projeto nas orientações estratégicas de política 

de desenvolvimento, quer municipal quer regional. 

 
A concretização do projeto e a criação de novas e emergentes dinâmicas de desenvolvimento 

envolve polos fundamentais: 

 

A] O município e as entidades institucionais que apresentam jurisdições sobre o processo de 

gestão territorial [em especial a CCDR do Alentejo]  

B] Os agentes e os promotores de investimento, neste caso em concreto, a APL  

C] A Comunidade e a região 

 
Ao município e às entidades institucionais compete articular e compatibilizar objetivos de política 

municipal, regional e nacional definindo o quadro estratégico e de ordenamento do território 

onde seja possível realizar e concretizar determinados investimentos considerados estruturantes 

e de interesse relevante. A ambos, município e entidades institucionais, e enquadrados pela 

estratégia assumida, compete desafiar, cooperar e, se necessário, contratualizar formas de 

colaboração com os principias agentes investidor no território, como é o caso da APL. Todos, 

município, entidades institucionais e promotores [APL] devem envolver e colaborar com a 

comunidade e com a região procurando integrar e integrar-se na vida quotidiana da Comunidade 

e da região e contribuir para construir melhores condições de vida. 
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Figura 2 - Envolvimento e cooperação [município e entidades institucionais, promotores [APL] e 

comunidade e região  
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4.2_ A ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PIER.HTV 
 

A área de intervenção do PIER.HTV localiza-se no concelho de Ourique, na União das Freguesias 

de Panóias e Conceição. A área de intervenção dista cerca de 35 km do centro da Vila de Ourique. 

A Herdade corresponde ao artigo rústico 46 – Secção B e integra uma área aproximada de 63 

hectares. O arruamento que serve o terreno e o limite a poente constitui a divisão com o concelho 

de Odemira, designadamente com a freguesia de Vale de Santiago. Do lado poente do referido 

arruamento assinala-se a localização do Matadouro do Litoral Alentejano. 

 

 

 

Figura 3 - Localização da área de Intervenção do PIER.HTV 

Fonte: Googlemaps, julho 2019 

 

  

MLA – Matadouro do 

Litoral Alentejano 

Área de 

intervenção 

do PIER 
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4.3_ ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 
 

Relativamente aos Instrumentos de Gestão Territorial [IGT] de índole municipal, o PIER.HTV é 

enquadrado pelo PDM de Ourique, publicado na 1.ª série do Diário da República, n.º 79, de 3 de 

abril, através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 35/2001. Desde a sua entrada em vigor, 

o PDM foi sujeito a uma retificação e três alterações por adaptação, última através do Aviso n.º 

1534/2014 [DR n.º23, 2ªsérie, 3 de fevereiro de 2014]. 

 

Ao nível do modelo de desenvolvimento assinalado na Planta de Ordenamento do PDM, a área 

de intervenção do PIER evidencia a seguinte classificação e qualificação do solo: 

Classificação - Solo Rural 

Qualificação - Espaços Agrícolas - Áreas Agrícolas Preferenciais e Espaços Naturais – Lagoas e 

Faixas de Proteção.  

 

Genericamente, a regulamentação afeta a Espaços Agrícolas e Espaços Naturais, encontra 

expressa nas subsecções II e III, respetivamente, da Secção II Espaços Rurais, Capítulo III - Uso 

Dominante do Solo. Do regulamento do PDM de Ourique. 

 

 

 

 
Figura 4 - Extrato da Planta de Ordenamento do PDM – Áreas Agrícolas Preferenciais  
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A Planta de Condicionantes do PDM de Ourique evidencia que a área de intervenção do PIER 

encontra-se abrangida, na sua totalidade, pelo regime da REN integrando, nomeadamente, os 

sistemas: 

 

- “Lagoas Margens Naturais Zonas Húmidas, Adjacentes e Faixa de Proteção”  

- “Áreas de Máxima Infiltração”. 

 

 

  
 

 
Figura 5 - Extrato da Planta de Condicionantes do PDM e da Carta da REN 
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4.4_ ANÁLISE SWOT 
 

A sistematização do quadro das Forças e das Fraquezas, das Oportunidades e das Ameaças ao 

desenvolvimento e execução deste PIER permitem aferir as condições de base que sustentam esta 

aposta de desenvolvimento do município de Ourique. Para tal recorreu-se a uma análise SWOT2. 

[Quadro 1]. 

 

Quadro 1 - Análise SWOT do concelho onde se insere o PIER.HTV 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Bons níveis de acessibilidade 

rodoviária do IC1, nó do IP1, EN261 e 

EN262. 

 

 Distanciamento da centralidade 

urbana da Vila de Ourique. 

 

 Dinâmica de procura de espaços para 

a instalação de atividades 

económicas. 

 

 

 Inexistência de espaços estruturados 

e infraestruturados capaz de atrair de 

fixar unidades de dimensão relevante. 

 

 Pouca capacidade do município em 

captar investimentos estruturantes à 

escala regional e nacional. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Capacidade gerar emprego e 

contribuir para o fortalecimento da 

base económica local. 

 

 Contexto nacional favorável à 

instalação deste tipo de unidade de 

produção. 

 A concretização da unidade de 

produção implicará a 

impermeabilização do solo. 

 

 

Configurando uma leitura da situação existente e o breve diagnóstico da área sob influência da 

intervenção do plano, esta análise SWOT permite numa fase inicial da AAE detetar algumas 

questões que poderão constituir temas importantes a integrar na AAE do PIER.HTV, e ainda servir 

de base à configuração de um conjunto de orientações que suportem o desenvolvimento 

sustentado do plano. 

 

  

                                                           
2 O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês e um acrónimo de Forças (Strengths), Fraquezas 

(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 
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5_ DEFINIÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS DE DECISÃO 
 

 

Os FCD permitirão “estruturar a avaliação estratégica e decorrem do contexto e da escala em que 

a AAE é realizada” [Partidário, 2007]. Tal como já foi referido anteriormente, os elementos de 

apoio à determinação dos FCD são: 

 

 Questões Estratégicas ou Objetivos Estratégicos do plano em análise; 

 Quadro de Referência Estratégico; 

 Fatores ambientais. 

 
 

5.1_ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PIER.HTV 
 

A definição dos objetivos estratégicos do PIER evidenciam o enquadramento na estratégia do 

PDM e do PROTA e nos valores estratégicos que lhes são inerentes, tal como se ilustrou no ponto 

anterior. Essa leitura e esse enquadramento estratégico é a seguir concretizada na definição dos 

objetivos estratégicos do PIER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OE1 – Promover políticas que favoreçam a coesão social 

e territorial e que contribuam para suster e inverter as 

tendências de perda de população 

 

OE2 – Diversificar, dinamizar e fortalecer a base 

económica local e em especial a economia do mundo 

rural  

 

OE3 - Atrair e fixar investimento e criar mais e melhor 

emprego 

 

OE4 - Valorizar e potenciar recursos num quadro de 

equilíbrio ambiental e paisagístico 

 

OE5 - Promover a Sustentabilidade e boas práticas na 

ecoeficiência e na gestão do uso da água e da energia 

 

OE6 – Afirmar capacidade de compreender dinâmicas e 

oportunidades em especial, as emergentes e vencer 

inércias institucionais, cooperando e articulando com 

agentes e promotores  

Objetivos estratégicos do PIER 

PIER 

 

Herdade TORRE 

VÂ 

Município 

 

Estratégia e PDM 

Região 

 

Estratégia e 

PROTA 

Figura 6 – Objetivos estratégicos do PIER 
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OE1 – PROMOVER POLÍTICAS QUE FAVOREÇAM A COESÃO SOCIAL E TERRITORIAL E QUE CONTRIBUAM PARA SUSTER 

E INVERTER AS TENDÊNCIAS DE PERDA DE POPULAÇÃO 

 

Suster e inverter a progressiva perda de população será sempre um dos objetivos de todas as 

políticas públicas municipais de territórios que apresentam características e dinâmicas 

semelhantes às verificadas no território de OURIQUE. Esse objetivo apenas terá condições de ser 

alcançado se for possível oferecer boas e atrativas condições de vida à população residente. O 

ordenamento do território e o desenvolvimento e implementação de políticas públicas municipais 

podem desempenhar um papel fundamental neste domínio ao contribuírem para a construção 

de um território que se apresente coeso, social e territorialmente. Significa isso que as 

oportunidades de trabalho, o apoio e a oferta social e cultural, a integração e a inclusão e o acesso 

aos principais equipamentos e serviços constituam fatores diferenciadores para os residentes e 

que o modelo de ocupação territorial distribua, equilibradamente, por todo o território essas 

oportunidades. Ao dinamizar, economicamente, uma parte significativa do território rural de 

OURIQUE, o PIER vem contribuir para a concretização desses objetivos. 

 

 

OE2 – DIVERSIFICAR, DINAMIZAR E FORTALECER A BASE ECONÓMICA LOCAL E EM ESPECIAL A ECONOMIA DO 

MUNDO RURAL 

 

O PIER visa a instalação de um investimento na área da produção e transformação de Cannabis 

para fins medicinais. Trata-se de um sector inovador na região que contribuirá, decisivamente, 

para a diversificação do tecido empresarial local e regional. Constitui, também, uma oportunidade 

para o desenvolvimento e crescimento de outras dinâmicas empresariais, de menor dimensão, e 

até de cariz ou de base familiar, para prestação de serviços de apoio e complementares ao 

funcionamento e desenvolvimento do projeto de investimento. A localização numa parcela 

integrada no espaço rural dinamiza esse espaço e reforça a coesão territorial ao proporcionar os 

necessários e obrigatórios fluxos e relações com os aglomerados mais próximos e mesmo com a 

sede do concelho. 

 

 

OE3 - ATRAIR E FIXAR INVESTIMENTO E CRIAR MAIS E MELHOR EMPREGO 

 

Certamente que a concretização deste investimento produzirá mais emprego e melhor emprego. 

A produção e a transformação implicarão o desenvolvimento de áreas científicas de 

desenvolvimento e de investigação e pode contribuir para o estabelecimento de relações com os 

principais pólos de conhecimento [Universidades de Évora ou Lisboa por exemplo]. O potencial 

de emprego que decorre deste investimento inclui emprego não qualificado mas, também, parte 

significativa de trabalho qualificado para níveis de formação superior. Ora OURIQUE pode ganhar 

muito com a fixação de novos residentes, iniciando ou reforçando, por exemplo, o processo de 

reabilitação urbana e de dinamização do ambiente urbano, com esperados efeitos ao nível do 

tecido comercial e de serviços.  

 

 

OE4 - VALORIZAR E POTENCIAR RECURSOS NUM QUADRO DE EQUILÍBRIO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICO 

 

O enquadramento do projeto na envolvente será sempre uma preocupação. Integra-se no espaço 

e no mundo rural e as preocupações com a integração paisagística e ambiental, com a rede viária 

existente e com a rede de infraestruturas presente no território, estarão sempre presentes. 

 

 



Relatório Definição de âmbito - RDA  

Plano de Pormenor da Herdade da TORRE VÂ 

Câmara Municipal de Ourique 

julho 2019 

18 / 38 

OE5 - PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E BOAS PRÁTICAS NA ECOEFICIÊNCIA E NA GESTÃO DO USO DA ÁGUA E DA 

ENERGIA 

 

As soluções a adotar para todas as redes de infraestruturas terão por base as preocupações com 

o uso eficiente da água e da energia. A sustentabilidade do projeto está fortemente relacionada 

com a sustentabilidade ambiental e paisagística. Nesse sentido estas preocupações farão parte 

integrante do desenvolvimento do projeto e constituirão uma imagem de marca ou uma 

referência na afirmação e na apresentação do investimento. 

 

 

OE6 – AFIRMAR CAPACIDADE DE COMPREENDER DINÂMICAS E OPORTUNIDADES EM ESPECIAL, AS EMERGENTES E 

VENCER INÉRCIAS INSTITUCIONAIS, COOPERANDO E ARTICULANDO COM AGENTES E PROMOTORES 

 

Todo o processo de atração e fixação do investimento teve por base uma atitude política 

municipal na interpretação do quadro de oportunidades e de contexto. Articular e concertar as 

ações e a capacidade de investimento de eventuais promotores com o interesse público municipal 

e regional, constitui um desafio estruturante para o processo de desenvolvimento municipal e 

regional, no qual o município e as entidades da tutela [em especial a CCDRA] desempenham um 

papel estruturante e decisivo. 
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5.2_ QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO [QRE] 
  

O QRE da AAE da proposta do PIER.HTV identifica as macro orientações de política nacional, 

europeia e internacional, e os objetivos de longo prazo estabelecidos em matéria de ambiente e 

sustentabilidade (Partidário, 2007). Deve ser constituído pelos instrumentos de referência que são 

considerados relevantes para o presente plano, tendo em conta os problemas e características 

ambientais e objetivos de proteção existentes na área de intervenção do plano [DGOTDU, 2008]. 

Assim, no contexto territorial da área do PIER.HTV foram considerados relevantes os documentos 

estratégicos que se apresentam no quadro seguinte. 

 

 

Quadro 2 – Instrumentos do QRE 

Âmbito Internacional 

Agenda Territorial 2020 

Estratégia Temática de Proteção do Solo – COM (2005) 670 

Âmbito Nacional 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território - Alteração Conselho de Ministros 

Extraordinário de 14 de julho de 2018 

Portugal 2020 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020-2030 - RCM nº 56/2015, de 30 de julho 

Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 

Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação 2014-2020 – RCM nº 78/2014, de 24 de 

dezembro 

Plano Nacional da Água - Decreto-Lei nº 76/2016, de 9 de novembro 

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

residuais - Despacho nº 4385/2015, de 30 de abril 

Plano Nacional de Gestão de Resíduos 2014-2020 

Âmbito Regional 

Programa Operacional Regional do Alentejo 2014-2020 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo - RCM nº 53/2010, de 2 de agosto 

Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica da Região Hidrográfica do Sado e Mira [RH6] - RCM nº 52/2016, 

de 20 de setembro 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo - Portaria nº 54/2019, de 11 de fevereiro 

Âmbito Local 

Plano Diretor Municipal de Ourique - RCM nº 35/2001, de 3 de abril, DR nº 79 IS-B 

 

 

De forma a determinar o grau de convergência das QE do PIER.HTV com o QRE definido foram 

elaboradas matrizes de convergência [Anexo I], analisadas em termos de relação de convergência 

[relação nula ou fraca, relação média, relação forte]. Nesta análise é possível identificar quais os 

objetivos de cada plano que compõe o QRE que apresentam relação com os objetivos do PIER. 

 

De seguida apresenta-se a matriz onde se pretende verificar a convergência a nível geral entre os 

diversos instrumentos do QRE e os objetivos estratégicos do PIER.HTV, tendo em conta a análise 

das diversas matrizes apresentadas do anexo I. 
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Quadro 3 – Matriz de convergência entre os objetivos estratégicos do PIER.HTV e os instrumentos do QRE 

 

QRE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

AT 2020       

ETPS       

PNPOT       

Portugal 2020       

Agenda 2030       

PNAC       

PDR 2014-2020       

PANCD 2014-2020       

PNA       

PENSAAR 2020       

PNGR 2014-2020       

POR A 2014-2020       

PROT A       

PGBH Sado e Mira [RH6]       

PROF A       

PDM de Ourique       

PMDFCI de Ourique       

 
Legenda: 

 
        Forte relevância               Média Relevância             Fraca ou Nula Relevância 

 
 
Verifica-se uma forte convergência entre os objetivos estratégicos definidos no plano e os 

instrumentos do quadro de referência estratégico, nomeadamente no que diz respeito aos 

seguintes instrumentos: AT 2020, ETPS, PNPOT, PNGR 2014-2020, o POR A e o PDM. Os restantes 

instrumentos também são convergentes e apresentam relevância, apesar de esta não ser tão forte 

na análise dos seus objetivos. Este facto tem a ver com a especificidade da área em análise, bem 

como com a especificidade do Plano em questão. 
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5.3_ FATORES AMBIENTAIS [FA] 
 
De acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 232/20073, de 15 de junho, os 

FA considerados relevantes e passíveis de sofrer efeitos significativos são: biodiversidade, 

população, saúde humana, fauna, flora, solo, água, atmosfera, fatores climáticos, bens materiais, 

património cultural, incluindo o património arquitetónico e arqueológico e a paisagem, bem 

como a inter-relação entre todos eles.  

 

Pretende-se neste ponto identificar a convergência existente entre os FA e os objetivos 

estratégicos do PIER, de forma a poderem identificar-se os FA com maior relevância para a área 

em estudo. 

 

 

Quadro 4 – Matriz de convergência entre os objetivos estratégicos do PIER.HTV e os FA 

QRE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Biodiversidade       

População       

Saúde Humana       

Fauna       

Flora       

Solo       

Água       

Atmosfera       

Fatores Climáticos       

Bens Materiais       

Património Cultural       

Paisagem       

 
Legenda 

        Forte relevância                Média Relevância                    Fraca ou Nula Relevância 

 
  

                                                           
3 Alterado pelo Decreto-Lei nº58/2011, de 4 de maio 
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De acordo com o quadro anterior é possível identificar quais os fatores ambientais que podem 

ter maiores impactos [positivos ou negativos] com o desenvolvimento do PIER. Verifica-se que os 

Fatores Ambientais “Biodiversidade”, “Fauna”, “Flora”, “Fatores Climáticos” e “Património Cultural” 

não têm relevância para serem analisados no âmbito da AAE da proposta de PIER.HTV. A 

justificação da fraca ou nula relevância destes fatores ambientais prendem-se com o seguinte: 

 

 A área do PIER não apresenta valores naturais de reconhecido valor, pelo que não são 

expectáveis alterações significativas implicadas pela execução do plano sobre os 

respetivos fatores.  

 Não existe nenhum elemento de génese cultural, arquitetónica ou arqueológica na área 

do PIER; 

 A proposta de PIER incide sobre uma pequena área de intervenção territorial, para a qual 

não há registos históricos de ocorrência de episódios climáticos extremos, nem da 

tipologia de intervenção poderão incorrer impactes que influenciem de forma direta este 

fator ambiental. 

 

 

5.4_ FATORES CRÍTICOS DE DECISÃO (BREVE DESCRIÇÃO DE CADA FCD) 
 

Após a análise anterior, referente à convergência entre as QE da proposta de plano com o QRE e 

ainda da identificação dos FA com relevância para a área em estudo, resultaram a definição dos 

FCD, tendo em conta os objetivos do PIER.HTV: 

 

 Ordenamento do território 

 Desenvolvimento regional e competitividade 

 Qualidade ambiental e riscos. 

 

Apresenta-se, de seguida, uma breve caracterização dos principais aspetos que devem ser 

abordados em cada FCD. 
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5.4.1_  ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E QUALIDADE DE VIDA 
 

Este FCD pretende avaliar a organização espacial do território, tendo em conta os aspetos que 

conduzem a uma melhoria e valorização do ordenamento do território. Considera-se importante 

que o território em análise seja o mais adequado para a atividade que aí se irá implementar, sendo 

necessário considerar questões relativas à necessidade de equipamentos, infraestruturas e 

espaços públicos ajustados às necessidades locais. A avaliação deste FCD permitirá reconhecer a 

importância da necessidade de desenvolver e criar uma área infraestruturada e apetecível que 

contribua de forma ativa para potenciar e dinamizar a economia local e fomentar a organização 

espacial do território num quadro de desenvolvimento sustentável. 

 

 

5.4.2_  DESENVOLVIMENTO REGIONAL E COMPETITIVIDADE 
 

Um dos objetivos inerentes à elaboração desta proposta de PIER é a promoção do 

desenvolvimento socioeconómico do concelho, com enfoque na criação de condições de 

atratividade para a fixação de empresas, na criação de emprego como elemento fundamental de 

criação de riqueza, com consequências ao nível da fixação da população local e melhoria da 

qualidade de vida da população local. A análise deste FCD pretende identificar as potencialidades 

e/ou constrangimentos que a proposta de PIER terá ao nível do desenvolvimento económico e 

da sua dinâmica empresarial, tendo em conta os objetivos estratégicos definidos. 

 

 

5.4.3_  QUALIDADE AMBIENTAL E RISCOS  
 

Cada vez mais as áreas empresariais e industriais têm em conta a qualidade ambiental do local 

onde se estão a implementar, bem como a necessidade de prevenir riscos ambientais e industriais 

que possam ocorrer. É também reconhecido que a qualidade ambiental constitui um dos fatores 

primordiais para a qualidade de vida da população e para o equilíbrio dos ecossistemas. Assim, é 

pretendido que desde cedo se proceda a uma avaliação da qualidade ambiental e dos riscos da 

área de intervenção. Neste FCD serão avaliados os principais domínios da componente ambiental 

(resíduos, ar, água), nomeadamente em que medida os objetivos definidos poderão contribuir 

para uma melhor gestão dos recursos hídricos, do solo, da qualidade do ar, dos resíduos e da 

eficiência energética. 

 

Ainda neste FCD serão analisados os riscos que a implementação do projeto poderá acarretar 

para a área, nomeadamente os riscos de incêndio e os riscos industriais/tecnológicos. 
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5.4.4_  CONVERGÊNCIA ENTRE FA E FCD 
 

Pretende-se neste ponto evidenciar a convergência existente entre os FCD e os FA. Para tal 

elaborou-se a matriz que se apresenta onde se evidencia a relação existente entre estes dois 

elementos.  

 

 
Quadro 5 – Matriz de convergência entre os FCD e os FA 
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Ordenamento do Território e Qualidade 

de Vida 
            

Desenvolvimento Regional e 

Competitividade 
            

Qualidade Ambiental e Riscos             

 

Legenda 

        Relação Forte                 Relação Nula ou Fraca 

 

 

Verifica-se assim existir convergência entre os FA que tinham sido considerados para a avaliação 

desta proposta de PIER e os FCD selecionados. Conforme referido anteriormente, os fatores 

ambientais “Biodiversidade”, “Fauna”, “Flora”, “Fatores Climáticos” e “Património Cultural” não 

foram considerados relevantes no âmbito da presente análise e, como tal, não apresentam 

correspondência com nenhum dos FCD definidos. 

 

As questões relacionadas com a “População”, a “Saúde Humana”, o “Solo”, os “Bens Materiais” e 

a “Paisagem” são consideradas na análise do FCD Ordenamento do Território. Os Fatores 

Ambientais “População” e “Bens Materiais” são considerados na abordagem ao FCD 

Desenvolvimento Regional e Competitividade e os Fatores Ambientais “Saúde Humana”, “Solo”, 

“Água” e “Atmosfera” são considerados na abordagem ao FCD Qualidade Ambiental e Riscos. 

 

 

6.4.5_  FCD, CRITÉRIOS, OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE E INDICADORES 
 

Após a análise realizada, é possível apresentar os critérios, objetivos de sustentabilidade e 

indicadores que irão conduzir a análise que será efetuada no RA da proposta de PIER.HTV. Serão 

ainda identificadas as possíveis fontes de informação para cada um dos indicadores selecionados. 
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Quadro 6 – Fatores Críticos para a Decisão, Critérios, Objetivos de Sustentabilidade e Indicadores de análise  

FCD CRITÉRIO OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE INDICADORES UNIDADE 
ÂMBITO 

TERRITORIAL 

FONTE DA 

INFORMAÇÃO 

Ordenamento do 

Território e 

Qualidade de 

Vida 

Território 

Fomentar a organização espacial do 

território, através da disponibilização de solo 

industrial 

IGT em vigor na área do plano N.º e tipo Área do PIER CMO 

Área prevista para implantação do 

projeto 
Área Área do PIER CMO 

Taxa de ocupação do parque % Área do PIER CMO 

Enquadrar a área industrial na envolvente 
Espaços verdes de proteção Área Área do PIER CMO 

Volumetria das edificações Volume Área do PIER CMO 

Prevenir uma elevada impermeabilização do 

solo 

Taxa de impermeabilização do solo 

da área do PIER 
% Área do PIER CMO 

Paisagem 

Promover um correto ordenamento biofísico 

e paisagístico, através da consolidação de 

espaços verdes urbanos 

Espaços verdes de enquadramento Área Área do PIER CMO 

Acessibilidades 
Potenciar o quadro das acessibilidades 

existentes 
Rede viária Tipologia Município CMO, PRN2000 

Qualidade de 

vida 

Qualificar a rede de espaços e equipamentos 

de apoio 

Equipamentos de apoio N.º Área do PIER CMO 

Espaço público Área Área do PIER CMO 

Garantir um nível de infraestruturação 

adequado às novas exigências ambientais 

Taxa de cobertura com 

infraestruturas de água, 

saneamento, gás e eletricidade 

% Área do PIER CMO, INE 
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FCD CRITÉRIO OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE INDICADORES UNIDADE 
ÂMBITO 

TERRITORIAL 

FONTE DA 

INFORMAÇÃO 

Desenvolvimento 

Regional e 

Competitividade 

Emprego Promover o emprego local 

Taxa de desemprego % Município INE 

Taxa de atividade % Município INE 

Postos de trabalho criados N.º Área do PIER CMO 

Fixação da 

população 

Promover a fixação da população através da 

criação de postos de trabalho 

Taxa de crescimento médio anual da 

população residente 
N.º Município INE 

Densidade populacional Hab/km2 Município INE 

Qualidade 

Ambiental e 

Riscos 

Resíduos 
Promover uma política adequada de gestão 

de resíduos 

Reciclagem/Valorização dos resíduos 

produzidos 

Ton/ 

Tipologia 
Área do PIER CMO, INE 

Água 

Garantir a proteção e conservação dos 

recursos hídricos 

Qualidade da água dos aquíferos a 

jusante do PP 
 Município AGDA 

Promover o uso eficiente da água 

Quantidade de água consumida na 

área do PIER 
% Área do PIER AGDA 

Percentagem de perdas de água % Área do PIER AGDA 

Ar 

Assegurar uma gestão adequada da 

qualidade do ar, através da minimização da 

emissão de poluentes 

Quantidade de poluentes atmosféricos 

registados  
N.º Município CMO 

Tipologia de poluentes atmosféricos 

registados 
Tipo Município CMO 

Eficiência 

energética 

Promover uma utilização racional da energia 

e a utilização de fontes de energia 

renováveis 

Ações ecoeficientes do projeto 

instalado 
N.º Área do PIER CMO 

Risco de 

Incêndio 
Reduzir a ocorrência de incêndios  Faixas de Gestão de Combustível 

N.º e 

área 
Área do PIER CMO 

Riscos 

Tecnológicos 

Prevenir a ocorrência de riscos 

tecnológicos/industriais 

Planos e mecanismos de prevenção e 

minimização de riscos 

tecnológicos/industriais 

N.º Área do PIER CMO 

Diminuir os efeitos resultantes e acidentes 

com matérias perigosas 

Acidentes com transportes de 

matérias perigosas 
N.º 

Área do PIER 

/ Área do 

Município 

CMO 
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7_ ENVOLVIMENTO PÚBLICO E INSTITUCIONAL 
 

 

O Envolvimento público e institucional encontra-se definido de acordo com o n.º 2 do artigo 78.º 

do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 4 de maio, onde se refere que a AAE pode "ser precedida de 

consulta das entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, 

possam interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do plano". 

 

As entidades com responsabilidades ambientais definidas no DL supracitado são a Agência 

Portuguesa do Ambiente, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., a 

Administração de Região Hidrográfica do Alentejo, I. P., a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo e as autoridades de saúde, as quais dispõem de 20 dias 

para se pronunciarem. 

 

A consulta pública durante o processo de desenvolvimento da AAE do PIER.HTV é faseada, sendo 

da responsabilidade da Câmara Municipal desenvolver os processos de consulta pública 

estabelecidos na legislação [Quadro 7]. 

 

 

Quadro 7 – Fases da consulta pública 

Fase da AAE Tipo de Consulta Período da Consulta 
 

Fase 1  

Definição do âmbito da AAE e 

respetivos FCD 

Consulta às Entidades com 

Responsabilidades Ambientais 

Específicas (ERAE) 

20 dias (de acordo com o n.º 3 

do artigo 5º do DL 232/2007, de 

15 de Junho) 

Fase 2  

Avaliação da Proposta de Plano 

e respetivo Relatório Ambiental 

Consulta às ERAE para emissão 

de parecer 

30 dias (de acordo com o n.º 3 

do artigo 7º do DL 232/2007, de 

15 de Junho) 

Fase 3  

Consulta pública do PP, 

Relatório Ambiental e pareceres 

das ERAE 

Disponibilização para consulta 

pública, com o objetivo recolher 

sugestões formuladas por 

associações, organizações ou 

grupos não-governamentais, ou 

outras pessoas interessadas 

(página de internet do 

município) 

30 dias (de acordo com o n.º 7 

do artigo 7º do DL 232/2007, de 

15 de Junho) 

Elaboração do Relatório Ambiental Final, com os contributos da consulta efetuada 
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8_ CONCLUSÃO 

 

O presente documento constituiu o resultado da primeira fase do processo de AAE da proposta 

do PIER.HTV, e destinou-se a estabelecer o âmbito e definir o alcance da avaliação e o nível de 

pormenorização da informação que irá constituir o Relatório Ambiental. 

 

Neste contexto, foram identificados três FCD considerados relevantes para a avaliação da 

sustentabilidade da proposta do PIER.HTV: Ordenamento do Território e Qualidade de Vida; 

Desenvolvimento Regional e Competitividade; e Qualidade Ambiental e Riscos Ambientais. 

 

As intenções estratégicas da proposta do PIER.HTV enquadram-se nas orientações do PDM de 

Ourique, que por sua vez se enquadram nas orientações do Programa Nacional de Política de 

Ordenamento do Território.  
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ANEXO 1 
 

 

Matriz de convergência entre os Objetivos Estratégicos da Proposta de PIER.HTV 

e os Objetivos de cada instrumento que integra o Quadro de Referência Estratégico 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PIER.HTV 

 

1 
Promover políticas que favoreçam a coesão social e territorial e que contribuam para 

suster e inverter as tendências de perda de população 

2 
Diversificar, dinamizar e fortalecer a base económica local e em especial a economia do 

mundo rural 

3 Atrair e fixar investimento e criar mais e melhor emprego 

4 Valorizar e potenciar recursos num quadro de equilíbrio ambiental e paisagístico 

5 
Promover a Sustentabilidade e boas práticas na ecoeficiência e na gestão do uso da água 

e da energia 

6 

Afirmar capacidade de compreender dinâmicas e oportunidades em especial, as 

emergentes e vencer inércias institucionais, cooperando e articulando com agentes e 

promotores 
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OBJETIVOS DA AT2020 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Promover um desenvolvimento territorial policêntrico e equilibrado       
Estimular o desenvolvimento integrado nas cidades no meio rural e 

em áreas específicas 
      

Assegurar a competitividade global das regiões baseada em 

economias locais fortes 
      

Melhorar a conectividade territorial para os indivíduos comunidades e 

empresas 
      

Gerir e interligar os valores ecológicos paisagísticos e culturais das 

regiões 
      

 

 

OBJETIVOS DA ETPS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Melhorar a nossa compreensão e conhecimentos sobre a utilização 

dos recursos na Europa e o seu significado e impacte ambiental 

negativos na EU e a nível global 

     
 

Desenvolver ferramentas de acompanhamento e comunicação dos 

progressos realizados na EU, nos Estados-Membros e nos sectores 

económicos 

     
 

Promover a aplicação de processos e abordagens estratégicas, tanto 

em sectores económicos como nos Estados-Membros, e incentiva-los 

a desenvolver planos e programas conexos 

     
 

Sensibilizar as partes interessadas e os cidadãos para o significativo 

impacte ambiental negativo da utilização dos recursos 
      

 

 

OBJETIVOS DO PNPOT 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Robustecer os sistemas territoriais em função das suas centralidades       
Atrair novos residentes e gerir a evolução demográfica       
Adaptar os territórios e gerar resiliência       
Descarbonizar acelerando a transição energética e material       
Remunerar os serviços prestados pelo capital natural       
Alargar a base económica territorial com mais capitação, 

conhecimento e inovação 
      

Incentivar os processos colaborativos para reforçar uma nova cultura 

do território 
      

Integrar nos IGT novas abordagens para a sustentabilidade       
Garantir nos IGT a diminuição da exposição a riscos       
Reforçar nos IGT a eficiência territorial pela concentração da habitação 

e das atividades, pela reabilitação e regeneração urbanas, pela 

mobilidade sustentável, economia circular e de partilha e consumos 

de proximidade 
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OBJETIVOS DO PORTUGAL 2020 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Estímulo à produção de bens e serviços transacionáveis e à 

internacionalização da economia       

Reforço do investimento na educação e formação       

Reforço da integração das pessoas em risco de pobreza e do 

combate à exclusão social       

Reforço da transição para uma economia com baixas emissões de 

carbono       

Reforço da capacidade de gerar valor acrescentado pelo setor 

agroflorestal       

Apoio ao Programa da reforma do Estado       

 

 

OBJETIVOS DO AGENDA 2030 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Erradicar a pobreza em todas as suas dimensões, em todos os lugares       
Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição 

e promover a agricultura       

Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para 

todos, em todas as idades       

Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todos 
     

 

Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e 

raparigas       

Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do 

saneamento para todos       

Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e limpas 

para todos       

Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o 

emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos       

Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 

inclusiva e sustentável e fomentar a inovação       

Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países       
Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e 

sustentáveis       

Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis       
Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os 

seus impactos       

Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável       

Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 

desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a 

perda de biodiversidade 

     

 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 

instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis 
     

 

Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global 

para o desenvolvimento sustentável       
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OBJETIVOS DO PNAC 2020-2030 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando 

mais riqueza e emprego, contribuindo para o crescimento verde 
      

Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões 

nacionais de gases com efeito de estufa (GEE) de forma a alcançar uma 

meta de -18% a -23% em 2020 e de - 30% a -40% em 2030 em relação 

a 2005, garantindo o cumprimento dos compromissos nacionais de 

mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos europeus 

     

 

Promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas 

setoriais (mainstreaming) 
      

 

 

OBJETIVOS DO PDR 2014-2020 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Inovação       

Conhecimento       

Valorização da Produção Agrícola       

Valorização dos recursos florestais       

Organização da Produção       

Gestão Risco e Restabelecimento potencial produtivo       

Agricultura e recursos naturais       

Proteção e reabilitação de povoamentos florestais       

Manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas       

 

 

OBJETIVOS DO PANCD 2014-2020 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Promover a melhoria das condições de vida das populações das áreas 

suscetíveis 
      

Promover a gestão sustentável dos ecossistemas das áreas suscetíveis 

e a recuperação das áreas afetadas 
      

Gerar benefícios globais e potenciar sinergias com os processos das 

alterações climáticas e da biodiversidade nas áreas suscetíveis 
      

Mobilizar recursos para a implementação do PANCD e da Convenção 

de Combate à Desertificação no geral 
      

 

 

OBJETIVOS DO PNA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Aumento da produtividade da água e promoção do seu uso racional, 

com o máximo respeito pela integridade territorial das bacias 

hidrográficas 

     
 

Proteção, conservação e requalificação dos meios hídricos e dos 

ecossistemas associados 
      

Satisfação das necessidades das populações e do desenvolvimento 

económico e social do país 
      

Respeito pela legislação nacional e comunitária relevante e satisfação 

dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado português 
      

Acesso à informação e participação dos cidadãos na gestão dos 

recursos hídricos 
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OBJETIVOS DO PENSAAR 2020 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Universalidade, continuidade e qualidade do serviço       
Sustentabilidade do setor       
Proteção dos valores ambientais       

 

 

OBJETIVOS DO PNGR 2014-2020 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Promover a eficiência da utilização de recursos naturais na economia       
Prevenir ou reduzir os impactos adversos decorrentes da produção e 

gestão de resíduos 
      

 

 

OBJETIVOS DO POR - A 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Competitividade e internacionalização das PME       

Investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação       

Ensino e qualificação do capital humano       

Desenvolvimento urbano sustentável       

Eficiência energética e mobilidade       

Ambiente e sustentabilidade       

Emprego e valorização económica de recursos endógenos       

Coesão social e inclusão       

Capacitação institucional e modernização administrativa       

 

 

OBJETIVOS DO PROT - A 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Integração territorial e abertura ao exterior       
Conservação e valorização do ambiente e do património natural       
Diversificação e qualificação da base económica regional       
Afirmação do policentrismo e do desenvolvimento rural       

 

 

OBJETIVOS DO PBH – SADO E MIRA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Adequar a administração pública na gestão da água       
Atingir o bom estado/potencial das massas de água       
Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e 

futuras 
      

Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos       
Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água       
Promover a sustentabilidade económica da gestão da água       
Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na 

política da água 
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Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas 

setoriais 
      

 

 

OBJETIVOS DO PROF - A 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos       

Especialização do território       

Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos       

Internacionalização e aumento do valor dos produtos       

Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor       

Racionalização e simplificação dos instrumentos de política       

 

 

OBJETIVOS DO PDM DE OURIQUE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Fixar um maior número de famílias e de atividades económicas e 

criar mais emprego 
      

Densificar e diversificar a base económica através da oferta de novos 

argumentos locativos para novas empresas que valorizem o capital 

patrimonial e simbólico de Ourique e que explorem o seu potencial 

ambiental, com destaque para o aproveitamento da energia solar 

     

 

Garantir a adequada programação da ocupação do solo e proteger a 

identidade dos núcleos urbanos 
      

Estimular o empreendedorismo e adaptar os instrumentos de 

inserção nos mercados de emprego via formação profissional e 

reconversão de competências às necessidades e oportunidades 

locais e regionais 

     

 

Proteger a estrutura ecológica municipal, promover o uso 

sustentável dos recursos naturais, aumentar a eficiência energética e 

apostar na produção de energias renováveis 

     
 

Reabilitar e revitalizar o edificado e reconverter espaços com usos 

desativados 
      

Colmatar as lacunas ainda existentes nas infraestruturas e redes que 

contribuam para o reforço da competitividade e da coesão territorial, 

incluindo a qualificação das estruturas de apoio às atividades 

económicas, sociais e culturais 

     

 

Melhorar as condições de mobilidade intraconcelhia, enquanto fator 

de coesão social, apostando em soluções inovadoras e sustentáveis 

do ponto de vista financeiro e ambiental 

     
 

Dinamizar o papel do terceiro setor na criação de respostas 

inovadoras face às insuficiências de serviços de apoio de 

proximidade à população e a grupos específicos, à fragilidade da 

iniciativa empreendedora e aos desafios levantados pela baixa 

densidade populacional 

     

 

Fomentar a capacitação institucional de organizações relevantes para 

o desenvolvimento do concelho, dinamizando mecanismos de 

cooperação, parceria e trabalho em rede, especialmente quando 

alinhados com as prioridades e principais recursos regionais. 

     

 

 

 

OBJETIVOS DO PMDFCI OURIQUE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PIER.HTV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais       
Redução da incidência dos incêndios       
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Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios       
Recuperar e reabilitar os ecossistemas       
Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz       
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