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1_ INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório, designado por Relatório Ambiental, corresponde à 2ª fase da 

Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Pormenor da Zona de Atividades Económicas 

de Castro Verde (PP.ZAE_CV). Cumpre-se desta forma os requisitos legais decorrentes da 

publicação do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho que “estabelece o regime a que fica 

sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, transpondo 

para a ordem jurídica interna as diretivas n.º 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de junho, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio” 

(n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho).  

 

Os planos e programas que estão sujeitos a avaliação ambiental são definidos na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 3º do Decreto-Lei nº232/2007, de 15 de junho, que identifica os “ planos e 

programas para os setores 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 projetos 

mencionados nos anexos I e II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, na sua atual redação”, 

enquadrando, desta forma, o plano de pormenor da Zona de Atividades Económicas de 

Castro Verde. 

 

Torna-se assim necessário elaborar um Relatório Ambiental no qual se “identificam, 

descrevem e avaliam os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação 

do plano ou programa, as suas alternativas razoáveis que tenham em conta os objetivos e o 

âmbito de aplicação territorial respetivos” (alínea b) do n.º 2 do artigo 92º do Decreto-Lei n.º 

46/2009, de 20 de fevereiro). Este relatório permitirá integrar e articular as orientações 

estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional, regional e local 

englobando nas suas estratégias e objetivos as considerações ambientais, sociais e 

económicas, com vista a promover o desenvolvimento sustentável. 
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2_  OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

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). Desta forma, os principais objetivos da AAE são: 

• Assegurar uma visão estratégica e uma perspetiva alargada em relação às questões 

ambientais, num quadro de sustentabilidade; 

• Assegurar a integração das questões ambientais no processo de decisão, enquanto 

as opções estão em discussão; 

• Auxiliar na identificação, seleção e justificação de opções ganhadoras (win-win) face 

aos objetivos de ambiente e desenvolvimento; 

• Detetar problemas e oportunidades, sugerir programas de gestão e monitorização 

estratégica; 

• Assegurar processos participados e transparentes, que envolvam todos os agentes 

relevantes; 

• Produzir contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras propostas de 

desenvolvimento. 

 

Tal como já foi referido no Relatório de Fatores Críticos de Decisão, o processo de AAE 

desenvolve-se em quatro grandes momentos (Partidário, 2007; DGOTDU, 2008): 

a) Relatório de Fatores Críticos (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. 

 

Desta forma, o processo de Avaliação Ambiental Estratégica do PP.ZAE_CV iniciou-se com a 

elaboração do Relatório de Fatores Críticos de Decisão, que se destinou a estabelecer o 

âmbito e o alcance da AAE e onde se identificaram os Fatores Críticos de Decisão 
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fundamentais para estruturar a análise e a presente avaliação ambiental. Este relatório foi 

entregue em junho de 2014 para consulta institucional por parte da ERAE (Entidades com 

Responsabilidades Ambientais Específicas), tendo sido recolhidos um conjunto de 

recomendações e considerações, por parte das seguintes entidades: 

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

• Agência Portuguesa do Ambiente 

• Instituto de Conservação da Natureza e Pescas 

• Autoridade Nacional de Proteção Civil 

 

Esse conjunto de recomendações e considerações referiram a necessidade de completar o 

Quadro de Referência Estratégico, bem como a necessidade de alterar e/ou acrescentar 

critérios de avaliação e respetivos indicadores em alguns dos FCD apresentados. No anexo I 

apresenta-se o resumo das sugestões das ERAE, bem como a argumentação relativamente 

ao conteúdo dos pareceres.  

 

O presente relatório corresponde à fase de elaboração do Relatório Ambiental e respetivo 

Resumo Não Técnico do PP.ZAE_CV, onde se integram: 

• A análise e avaliação das oportunidades e riscos (efeitos significativos de natureza 

estratégica) da proposta de PP; 

• As Diretrizes de orientação ou recomendações da AAE para serem implementadas 

na fase de execução e monitorização 

 

Neste contexto, o presente RA contém (de acordo com o definido no Decreto-Lei n.º 

232/2007): 

a) A descrição geral do conteúdo, dos principais objetivos do plano e das suas relações 

com outros planos e programas pertinentes; 

b) As características ambientais das zonas suscetíveis de serem significativamente 

afetadas, os aspetos pertinentes do estado atual do ambiente e a sua provável 

evolução, se não for aplicado o plano; 

c) Os problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa, incluindo, em 

particular, os relacionados com todas as zonas de especial importância ambiental,  
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d) Os objetivos de proteção ambiental estabelecidos pertinentes para o Plano, a nível 

internacional, comunitário ou nacional e a forma como estes são tomados em 

consideração; 

e) Os eventuais efeitos significativos no ambiente, decorrentes da aplicação do plano; 

f) As medidas destinadas a prevenir, reduzir e, tanto quanto possível, eliminar 

quaisquer efeitos adversos significativos no ambiente, resultantes da aplicação do 

plano; 

g) Apresentação das medidas de controlo previstas. 
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3_  OBJETO DA AVALIAÇÃO E QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

 

3.1_  INTRODUÇÃO  

 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 74.º do D.L n.º 380/99 de 22 de setembro, com a 

redação que lhe foi dada pelo D.L n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, compete à Câmara 

Municipal de Castro Verde, por deliberação, a elaboração de planos municipais de 

ordenamento do território, tendo por isso o referido município procedido à identificação 

dos termos de referência para o processo de elaboração do PP.ZAE_CV. O objetivo de 

promover a execução de uma área estruturada vocacionada para a instalação de atividades 

económicas faz parte da estratégia de desenvolvimento municipal desde 2001. Trata-se de 

facto, de uma aposta com bastante tempo de maturação e que tem alimentado a ambição 

de desenvolvimento municipal sustentado e urbanística e ambientalmente equilibrado. 

Efetivamente era e continua a ser, preocupação do município, promover e incentivar 

iniciativas de promoção de investimento económico, de base local, que ajudem a criação 

emprego e a fixação de investimento.  

 

A localização é sustentada por um conjunto de forças e oportunidades que se encontram 

associadas entre si e que tornam este espaço muito apetecível industrialmente, como é o 

caso dos bons acessos, nomeadamente com os eixos viários estruturantes IP2 e N2; a 

proximidade com o perímetro urbano de Castro Verde; a oferta de espaços estruturas e 

infraestruturados para a fixação e dinamização de atividades económicas, que podem 

favorecer a criação de emprego e que se compadecem com o enquadramento da zona – 

área integrada em Rede Natura 2000 – sendo por isso necessário precauções adicionais ao 

nível da estruturação urbanística e na adoção de boas práticas referente à ecoeficiência nos 

domínios da gestão da água, da energia e dos espaços.  

A proposta de Plano de Pormenor da Zona de Atividades Económicas de Castro Verde é o 

objeto do presente procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica. 
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3.2_  JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DO PLANO  

 

A necessidade e a oportunidade da decisão de construir uma Zona de Atividades 

Económicas em Castro Verde é evidente face à ausência de espaços estruturados e 

infraestruturados para o efeito. A instalação de atividades económicas de base local 

(oficinas, armazéns, pequenas indústrias e outras) em espaços devidamente e previamente 

preparados e infraestruturados para o efeito é uma opção de ordenamento equilibrada e 

ajustada ao correto ordenamento do território. 

 

O objetivo de promover a execução de uma área estruturada vocacionada para a instalação 

de atividades económicas faz parte da estratégia de desenvolvimento municipal desde 

2001. Trata-se de fato, de uma aposta com bastante tempo de maturação e que tem 

alimentado a ambição de um desenvolvimento municipal sustentado e urbanística e 

ambientalmente equilibrado. Efetivamente, era e continua a ser, preocupação do município 

promover e incentivar iniciativas de promoção de investimento económico, de base local, 

que fomentem e estimulem a fixação de investimento e a criação emprego.   

 

A estratégia de desenvolvimento municipal assumida pelo município de Castro Verde  

económico assume, como um dos principais pilares,  a aposta no reforço e na  diversificação 

da base económica local, que permita diminuir ou atenuar a clara dependência económica e 

de oferta de emprego do concelho relativamente à atividade mineira. Fazem parte dessa 

estratégia de desenvolvimento a qualificação urbana da centralidade de Castro Verde, o 

desenvolvimento do Projeto In_Castro, Centro de Ideias e de Negócios e a Zona de 

Atividades Económicas de Castro Verde. É na conjugação destes três elementos que Castro 

Verde pretende afirmar um processo de construção de um território e de um modelo de 

vida mais equilibrado, mais qualificado e mais sustentável. No entanto, é na relação e na 

articulação entre os projetos "In-Castro" e a zona de atividades económicas que Castro 

Verde pretende construir uma capacidade de atração, fixação e desenvolvimento de 

investimentos capazes de criar mais, melhor e mais qualificado emprego e, assim, contribuir 

para níveis de qualidade de vida e de coesão social mais consolidados e qualificados. A zona 

de atividades económicas de Castro Verde constitui um complemento indispensável ao 
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projeto "In_Castro", Centro de Ideias e Negócios. Este espaço apresenta uma oferta 

integrada de serviços básicos e avançados de apoio à atividade empresarial suportados 

pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento (GAD) do Município e pretende ser uma zona 

de gestação de projetos que, ao fim de algum tempo de maturação, entre 1 a 3 anos, 

possam crescer e consolidar-se na zona de atividades económicas. Um e outro espaço, 

assumem um grau de complementaridade muito significativo e indispensável para a 

consolidação e dinamização do tecido económico e social do concelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O "In_Castro" - Centro de instalação e de incubação de empresas em fase de conclusão 

de obras no centro de Castro Verde. Este polo oferece uma diversidade de espaços para a 

instalação de empresas e o desenvolvimento de ideias e de negócios. Pretende fomentar e 

criar condições favoráveis à dinamização e diversificação do tecido empresarial de Castro 

Verde mas, também, da região do Baixo Alentejo.  

 

 

 

In-Castro 

 

Zona de  
Atividade   

Económica 

 

Centralidade
Vila de Castro  

Verde 

Castro Verde económica e socialmente Sustentável 

Marketing e divulgação.  

Apoio ao desenvolvimento de ideias de negócio 

Crescimento e 

Emprego 

sustentado no 

desenvolvimento 

económico e na 

promoção da Coesão 

Social. 

Estratégia de marketing e 

Comunicação. Promoção e atração de 

investimentos 



PLANO DE PORMENOR DA ZONA DE ATIVIDADE ECONÓMICA DE CASTRO VERDE  [PP.ZAE_CV] 
RELATÓRIO AMBIENTAL 

  

 

12 
 

SÍNTESE, CONSULTORIA EM PLANEAMENTO LDA. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, MARÇO 2016 
 

 

A Zona de Atividades Económicas de Castro Verde, ZAE_CV, constitui o espaço físico 

capaz de receber e instalar unidades empresariais que necessitem de espaço físico 

estruturado e infraestruturado e com relações de funcionalidade facilitadas com a 

centralidade da Vila de castro Verde e com o referido In-Castro. 

 

É na relação e na articulação entre estes três polos que o município procura sustentar e 

alavancar um processo de desenvolvimento económico capaz de sustentar níveis de 

emprego e de qualidade de vida que favoreçam e incentivem e reforcem a coesão social. A 

Estratégia de comunicação e de marketing contribuirá para a atração de novos 

investimentos seja através do In-Castro seja através da negociação direta à captação e 

instalação de unidades na Zona de Atividades Económicas. 

 

A localização selecionada teve em conta os seguintes fatores fundamentais: 

 

a) Enquadra-se e relaciona-se com a estratégia de promoção e dinamização do tecido 

empresarial local e em especial com o Projeto "In-Castro"- Centro de desenvolvimento de 

ideias e de negócios; 

 

b) A proximidade ao centro Urbano de Castro Verde onde se concentra mais de 60% da 

população do concelho. Garante-se, assim, a facilidade de relações funcionais entre a 

principal centralidade urbana e a futura zona de atividades económicas. Obviamente que tal 

circunstância reveste-se de impactes positivos no acesso e na utilização dos serviços 

públicos e dos serviços de restauração e similares. Ambos, espaço de atividade económica e 

centralidade urbana de Castro Verde, ficam a ganhar complementando-se.  

 

c) O nível de acessibilidade. A localização proposta é servida pelo nó entre a N2 e o IP2 que 

garantem um nível de acessibilidade de excelência. 

 

d) A ocupação e o uso existentes. Na contiguidade da zona de atividade económicas 

proposta já existe uma pocilga de dimensão significativa. A estruturação desta zona de 

atividade económica possibilitará o ordenamento e a regularização das condições de acesso 



PLANO DE PORMENOR DA ZONA DE ATIVIDADE ECONÓMICA DE CASTRO VERDE  [PP.ZAE_CV] 
RELATÓRIO AMBIENTAL 

  

 

13 
 

SÍNTESE, CONSULTORIA EM PLANEAMENTO LDA. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, MARÇO 2016 
 

 

a esta unidade existente bem como à execução de uma cortina arbórea de enquadramento 

e proteção. Existem também um conjunto de "hortas urbanas" a norte da localização 

proposta para a zona de atividades económicas. Nesse sentido o primeiro esboço de 

proposta para o Plano de Pormenor sugere o prolongamento destas mesmas hortas para o 

interior da zona de atividades económicas constituindo-se, assim, uma faixa de 

enquadramento paisagísticos na relação com a N2. 

 

Analisando estes fatores estruturantes (proximidade ao centro de Castro Verde, nível de 

acessibilidade e ocupação existente) facilmente se evidencia que não ocorrem alternativas 

de localização que ofereçam as mesmas oportunidades de valorização do território. 

Analisando estes fatores estruturantes (proximidade ao centro de Castro Verde, nível de 

acessibilidade e ocupação existente) facilmente se evidencia que não ocorrem alternativas 

de localização que ofereçam as mesmas oportunidades de valorização do território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – HIPÓTESES DE SOLUÇÃO URBANÍSTICA PARA A ZONA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 
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3.3_  A ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PP.ZAE_CV 

 

A área de intervenção abrange cerca de 9,9 hectares, localizando-se a norte da Vila de 

Castro Verde, apoiada em termos rodoviários pela EN2 e integrada na área de influência do 

nó entre esse eixo viário e o IP2. 

 

 

FIGURA 2 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PP.ZAE_CV 
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FIGURA 3 - FREGUESIAS DO CONCELHO DE CASTRO VERDE 

 

Decorrente da aplicação da Lei 11-A/2013, de 28 de janeiro, a qual dá cumprimento à 

obrigação de reorganização administrativa do território das freguesias, ocorreu agregação 

entre as freguesias de Castro Verde e Casével, passando o concelho a ser constituído por 4 

freguesias. 

 

 

Integra no Plano Diretor Municipal, plenamente eficaz e em vigor, a classe de espaço "Solos 

de Transformação Condicionada" cuja regulamentação se encontra disposta no artigo 11.º 

do regulamento do PDM de Castro Verde (RCM59/93 de 13 de outubro, DR, I-Serie-B, 

n.º240). 
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FIGURA 4 – EXTRATO DA PLANTA DE ORDENAMENTO DO PDM DE CASTRO VERDE 

 

Embora a Planta de Condicionantes que acompanha o PDM de Castro Verde não identifique 

quaisquer condicionantes ao uso, ocupação e transformação do território, regista-se, 

atualmente, a presença de duas servidões e restrições de utilidade pública: 

a) Rede Natura 2000 (ZPE de Castro Verde) 

b) Linha de Alta Tensão 
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FIGURA 5 – EXTRATO DA PLANTA DE CONDICIONANTES DO PDM DE CASTRO VERDE 

 

Esta integra a área nuclear do “Campo Branco”, região de peneplanície vocacionada para a 

agricultura e pecuária extensiva, cujo habitat predominante são áreas agrícolas extensivas, 

desprovidas de vegetação arbóreo-arbustiva. Ocorrem também montados de azinho de 

densidade variável, charnecas dominadas por estevais e olivais tradicionais.  

 

As características topográficas evidenciam uma paisagem pouco acidentada, de vegetação 

parca, solos xistosos e terras claras. Relativamente à ocupação e o uso existentes, verifica-

se que na contiguidade da zona de atividade económicas proposta já existe uma pocilga de 

dimensão significativa. A estruturação desta zona de atividade económica possibilitará o 

ordenamento e a regularização das condições de acesso a esta unidade existente bem 
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como à execução de uma cortina arbórea de enquadramento e proteção. Existem também 

um conjunto de "hortas urbanas" a norte da localização proposta para a zona de atividades 

económicas. Nesse sentido o primeiro esboço de proposta para o Plano de Pormenor 

sugere o prolongamento destas mesmas hortas para o interior da zona de atividades 

económicas constituindo-se, assim, uma faixa de enquadramento paisagísticos na relação 

com a N2. 

 

Relativamente aos recursos hídricos, o concelho de Castro Verde encontra-se abrangido 

pelas bacias hidrográficas dos rios Sado e Guadiana, sendo que a área de intervenção do 

PP.ZAE_CV está totalmente abrangida pela bacia hidrográfica do Guadiana. As linhas de 

água no concelho são em geral temporárias e de pequena expressão, sendo que duas 

pendentes caracterizam a região de Castro Verde, fazendo correr as águas de inverno para 

o Guadiana e para o Sado. Duas bacias hidrográficas marcadas, a primeira, pelas ribeiras de 

Cobres e Maria Delgada, Terges e Oeiras; a segunda, pelos barrancos da Gata, do Montinho 

e das Almoleias. Na área de intervenção não existe qualquer linha de água.  

 

A área de intervenção do Plano de Pormenor não dispõe, ainda, de redes públicas de 

infraestruturas.  
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3.4_  OPÇÕES ESTRATÉGICAS DO PLANO 

 

Como referido anteriormente, a proposta de plano de pormenor consiste em estabelecer as 

regras de implantação das infraestruturas e o desenho dos diversos espaços para a 

execução do Plano de Pormenor Zona de Atividades Económicas de Castro Verde. De 

acordo com o referido nos termos de referência da elaboração da proposta de plano de 

pormenor, os objetivos estratégicos que se pretendem alcançar com o desenvolvimento do 

PP.ZAE_CV são: 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1 

Estimular e incentivar o desenvolvimento e a dinâmica empresarial local criando condições 

para a fixação e captação de investimentos capazes de gerar crescimento e emprego e 

inverter a tendência de declínio demográfico 

2 

Estruturar e infraestruturar espaços vocacionados para a instalação de atividades 

económicas que possam oferecer um elevado nível de infraestruturação (tecnológico e 

ambiental) 

3 

Promover a diversificação e a complementaridade de funções num quadro de articulação e 

enquadramento no tecido urbano da Vila de Castro Verde 

4 

Incentivar o uso eficiente da água e da energia e promover o equilíbrio entre o modelo de 

ocupação do território e as características e os valores eco, ambientais e paisagísticos que 

caracterizam o sistema biofísico. 
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3.5_  QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

 

Conforme referido no relatório de Fatores Críticos para a decisão, o Quadro de Referência 

Estratégico (QRE) da AAE da proposta do PP.ZAE_CV 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 

PP.ZAE_CV, e considerando as sugestões identificadas na consulta pública às ERAE foram 

considerados relevantes os documentos estratégicos que se apresentam no quadro 

seguinte. 

 

QUADRO 1 – INSTRUMENTOS DO QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

INSTRUMENTOS / QRE ACRÓNIMO 
ÂMBITO NACIONAL 

PLANO SETORIAL DA REDE DA REDE NATURA 2000 PRSN_2000 

PROGRAMA NACIONAL DE POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO PNPOT 

QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO QCA 

ESTRATÉGIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENDS 
PLANO NACIONAL DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS PNAC 
PLANO NACIONAL DA ÁGUA PNA 
PLANO NACIONAL DE AÇÃO AMBIENTE E SAÚDE PNAAS 
PLANO ESTRATÉGICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS II 
PEAASAR II 

PLANO ESTRATÉGICO DE GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS 2001 PESGRI 2001 
ÂMBITO REGIONAL 

PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALENTEJO PROTA 
PLANO DE GESTÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS INTEGRADAS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA 

DO GUADIANA (RH7) 
PGBH_G 

PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO BAIXO ALENTEJO PROF_BA 
ÂMBITO LOCAL 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CASTRO VERDE PDM - CV 
PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS PMDFCI 

 

De forma a determinar o grau de convergência das questões estratégicas da proposta de 

Plano de Pormenor do PP.ZAE_CV com o quadro de referência estratégico definido 

anteriormente, foram elaboradas matrizes de convergência (anexo II), analisadas em 

termos de relação de convergência (relação nula ou fraca, relação média, relação forte). 
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Nesta análise é possível identificar quais os objetivos de cada plano que compõe o QRE que 

apresentam relação com os objetivos do PP (identificados a negrito nas matrizes do anexo 

II). Não obstante, apresenta-se a tabela 1, onde é evidenciada a ligação de afinidade, em 

termos gerais, entre as Questões Estratégicas e o Quadro de Referência Estratégico 

definido para este Plano. 

 

TABELA 1 – MATRIZ DE AFINIDADE RESUMO ENTRE QUESTÕES ESTRATÉGICAS E O QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

  Questões Estratégicas 

Q
u

ad
ro

 d
e 

re
fe

rê
n

ci
a 

es
tr

at
ég

ic
o

 [
Q

R
E]

 

 Objetivo 
Estratégico 1 

Objetivo 
Estratégico 2 

Objetivo 
Estratégico 3 

Objetivo 
Estratégico 4 

PNPOT     

QCA     

ENDS     

PNAC     

PNA     

PNAAS     

PEAASAR II     

PESGRI 

2001 

    

PSRN 2000     

PROT_A     

PGBH_G     

PROF_BA     

PDM_CV     

PMDFCI_CV     

 PME_CV     
 Ligação Fraca                              Ligação Média                                    Ligação Forte 
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4_  FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

 

 

Os Fatores Críticos de Decisão constituem os temas fundamentais sobre os quais a AAE se 

deve debruçar, uma vez que reúnem os aspetos de ambiente e sustentabilidade 

considerados relevantes que servirão de base para a tomada de decisão. Estes FCD foram já 

apresentados na 1ª fase da AAE do PP.ZAE_CV, tendo por base o disposto no Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de junho e a interligação entre os objetivos estratégicos, Quadro de 

Referência Estratégico e Fatores Ambientais. 

 

Os FCD identificados nessa fase foram: 

 

FCD BREVE DESCRIÇÃO 

ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO E 

QUALIDADE DE 

VIDA 

Este fator crítico pretende avaliar o modelo de ordenamento e de gestão 

territorial considerando a defesa e prossecução do equilíbrio entre o 

modelo de uso, ocupação e transformação do solo e o sistema biofísico de 

suporte numa perspetiva de valorização mútua. Este equilíbrio é essencial 

na medida em que grande parte do território do município de Castro Verde 

integra a Rede Natura (ZPE de Castro Verde e ZPE de Piçarras). No entanto a 

consolidação das dinâmicas de crescimento de Castro Verde sugerem a 

importância do desenvolvimento de polos estruturados e infraestruturados 

para a instalação de atividades económicas e, assim, criar condições para a 

fixação de gente e de investimento, à escala local e regional, e gerar 

emprego capaz de melhorar as condições de vida da população instalada. A 

avaliação deste fator crítico permitirá reconhecer a importância da 

necessidade de desenvolver e criar áreas infraestruturadas e apetecíveis 

que contribuam de forma ativa para potenciar e dinamizar a economia local 

e fomentar a organização espacial do território, numa perspetiva de 

desenvolvimento sustentável assumida. A avaliação deste fator deve, ainda, 

atender ao nível e à qualidade de infraestruturação proposta, à 

possibilidade de instalação de uma diversidade de funções, ás relações com 

a centralidade de Castro Verde e ás implicações positivas que terá ao nível 
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do emprego e do crescimento da base económica local. Deve, finalmente, 

também considerar o quadro de equilíbrio com as especificidades e 

características do sistema biofísico de suporte. 

DESENVOLVIMENTO 

LOCAL E 

COMPETITIVIDADE 

Um dos objetivos inerentes à elaboração desta proposta de Plano de 

Pormenor e 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 Plano de Pormenor terá ao nível do desenvolvimento 

económico e da sua dinâmica empresarial, tendo em conta os objetivos 

estratégicos definidos. 

QUALIDADE 

AMBIENTAL, 

CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA 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 fator crítico 

serão avaliados os principais domínios da componente ambiental (ar, água, 

solo), nomeadamente em que medida os objetivos definidos poderão 

contribuir para uma melhor gestão dos recursos hídricos, do solo, da 

qualidade do ar e do ruído, dos resíduos e da eficiência energética. Ainda 

neste fator crítico serão analisados os riscos que a implementação de 

atividades empresariais e industriais poderá acarretar para a área, 

nomeadamente os riscos de incêndio e os riscos industriais/tecnológicos. 

Uma vez que a área de intervenção do PP.ZAE_CV integra a ZPE de Castro 

Verde é importante que a avaliação incida, também, na análise de eventuais 

impactes negativos sobre esta condicionante.  

Embora a proximidade desta zona de atividades económicas ao centro de 

Castro Verde, as infraestruturas rodoviárias e mesmo a linha de alta tensão 

existentes e a suinicultura também existente, constituam já elementos 
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presentes no território e que não evidenciam nem provocam desequilíbrios 

ambientais com significado, a promoção da execução deste plano de 

pormenor deve, em sede de avaliação ambiental estratégica, dispensar 

atenção, análise e ponderação de eventuais impactes e riscos para o 

equilíbrio e a conservação dos habitats e das espécies que a classificação e 

integração daquela área na Rede Natura (ZPE de Castro Verde) pretende 

proteger, salvaguardar e valorizar. 

 

A Tabela 2 apresenta a relação entre dos Fatores Críticos para a Decisão propostos para a 

Proposta de Plano de Pormenor da Zona de Atividades Económicas de Castro Verde e os 

fatores ambientais apresentados na legislação. 

 

TABELA 2 – MATRIZ DE CONVERGÊNCIA ENTRE OS FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO E OS FATORES AMBIENTAIS 

                       FA 
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em
 

 

Ordenamento do 

Território e 

Qualidade de Vida 

f F F f f F f f f F f F 

 

Desenvolvimento 

Municipal e 

Competitividade 

f F f f f f f f f F f f 

 

Qualidade 

Ambiental, 

Conservação da 

Natureza e Riscos 

f f F f f F F F f f f f 

 

 

 

 

 

 

Legenda 
 
F Forte relevância 
 
M Média Relevância             
 
f Fraca ou Nula Relevância 
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Verifica-se assim existir convergência entre os Fatores Ambientais que tinham sido 

considerados para a avaliação desta proposta de Plano de Pormenor 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. 

 

Para cada fator crítico de decisão, foram identificados critérios, objetivos de 

sustentabilidade e indicadores, de forma a criar uma base de avaliação das propostas do 

plano e apresentados no quadro 2. Refere-se neste contexto que o quadro seguinte já 

contempla as considerações e recomendações das entidades consultadas na fase anterior 

do processo de AAE. 
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QUADRO 2 – 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 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR NA ÁREA DO 

PLANO 
N.º E TIPO ÁREA DO PP CM_CV 

ESPAÇO EMPRESARIAL/ INDUSTRIAL ÁREA ÁREA DO PP CM_CV 
ÁREA PREVISTA PARA IMPLANTAÇÃO 

DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 
ÁREA ÁREA DO PP CM_CV 

TAXA DE OCUPAÇÃO DO PARQUE % ÁREA DO PP CM_CV 

ENQUADRAR A ÁREA INDUSTRIAL NA ENVOLVENTE 
ESPAÇOS VERDES DE PROTEÇÃO ÁREA ÁREA DO PP CM_CV 
VOLUMETRIA DAS EDIFICAÇÕES VOLUME ÁREA DO PP CM_CV 

PREVENIR UMA ELEVADA IMPERMEABILIZAÇÃO DO 

SOLO 
TAXA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO 

SOLO DA ÁREA DO PP 
% ÁREA DO PP CM_CV 

PAISAGEM 
PROMOVER UM CORRETO ORDENAMENTO BIOFÍSICO 

E PAISAGÍSTICO, ATRAVÉS DA CONSOLIDAÇÃO DE 

ESPAÇOS VERDES URBANOS 

ESPAÇOS VERDES DE 

ENQUADRAMENTO ÁREA ÁREA DO PP CM_CV 

ACESSIBILIDADES 
POTENCIAR O QUADRO DAS ACESSIBILIDADES 

EXISTENTES 

REDE VIÁRIA 
TIPOLOGIA MUNICÍPIO 

CM_CV, 
PRN2000 

REDE DE CICLOVIAS KM FREGUESIA CM_CV 

QUALIDADE DE 

VIDA 

QUALIFICAR A REDE DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

DE UTILIZAÇÃO COLETIVA 

EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO 

COLETIVA 
N.º ÁREA DO PP CM_CV 

ESPAÇO PÚBLICO ÁREA ÁREA DO PP CM_CV 

GARANTIR UM NÍVEL DE INFRAESTRUTURAÇÃO 

ADEQUADO ÀS NOVAS EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS 

TAXA DE COBERTURA COM 

INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA, 
SANEAMENTO, GÁS E ELETRICIDADE 

% ÁREA DO PP CM_CV, INE 
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FCD CRITÉRIO OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE INDICADORES UNIDADE ÂMBITO 

TERRITORIAL 
FONTE DA 

INFORMAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO 

MUNICIPAL  E 

COMPETITIVIDADE 

EMPREGO PROMOVER O EMPREGO LOCAL 
TAXA DE DESEMPREGO % MUNICÍPIO INE 
TAXA DE ATIVIDADE % MUNICÍPIO INE 

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/KM
2 MUNICÍPIO INE 

DINÂMICA 

EMPRESARIAL 

CRIAR CONDIÇÕES PARA A ATRAÇÃO E FIXAÇÃO DE 

NOVAS EMPRESAS, INOVADORAS E COMPETITIVAS 

NO CONTEXTO REGIONAL 

N.º DE EMPRESAS INSTALADAS N.º ÁREA DO PP CM_CV 
TIPO DE EMPRESAS INSTALADAS TIPO ÁREA DO PP CM_CV 
RELOCALIZAÇÃO DE EMPRESAS 

INSTALADAS NO MUNICÍPIO 
N.º MUNICÍPIO CM_CV 
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FCD CRITÉRIO OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE INDICADORES UNIDADE ÂMBITO 

TERRITORIAL 
FONTE DA 

INFORMAÇÃO 

QUALIDADE 

AMBIENTAL, 
CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA E 

RISCOS 

RESÍDUOS 
PROMOVER UMA POLÍTICA ADEQUADA DE GESTÃO 

DE RESÍDUOS 
RECICLAGEM/VALORIZAÇÃO DOS 

RESÍDUOS PRODUZIDOS 
TON/ 
TIPOLOGIA 

ÁREA DO PP CM_CV, INE, 
CCDRA 

ÁGUA 

GARANTIR A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS 
QUALIDADE DA ÁGUA DOS AQUÍFEROS 

A JUSANTE DO PP 
 MUNICÍPIO CM_CV 

PROMOVER O USO EFICIENTE DA ÁGUA 
QUANTIDADE DE ÁGUA CONSUMIDA 

NA ÁREA DO PP 
% ÁREA DO PP CM_CV 

PERCENTAGEM DE PERDAS DE ÁGUA % ÁREA DO PP CM_CV 

AR 

ASSEGURAR UMA GESTÃO ADEQUADA DA 

QUALIDADE DO AR, ATRAVÉS DA MINIMIZAÇÃO DA 

EMISSÃO DE POLUENTES 

QUANTIDADE DE POLUENTES 

ATMOSFÉRICOS REGISTADOS  
N.º MUNICÍPIO 

CMV,CCDRA 

TIPOLOGIA DE POLUENTES 

ATMOSFÉRICOS REGISTADOS 
TIPO MUNICÍPIO 

CMV, CCDRA 

DIMINUIR AS EMISSÕES DE GASES COM EFEITO DE 

ESTUFA 
EMPRESAS SUJEITAS AO COMÉRCIO 

EUROPEU DE LICENÇAS DE EMISSÃO 
N.º ÁREA DO PP CM_CV 

EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA 

PROMOVER UMA UTILIZAÇÃO RACIONAL DA 

ENERGIA E A UTILIZAÇÃO DE FONTES DE ENERGIA 

RENOVÁVEIS 

AÇÕES ECOEFICIENTES DAS EMPRESAS 

INSTALADAS  
N.º ÁREA DO PP CM_CV 

ÁREA 

CLASSIFICADA 

PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA 

BIODIVERSIDADE E A SUA VALORIZAÇÃO 

REDE NATURA 2000 HA ÁREA DO 

MUNICÍPIO / 
ÁREA DO PP 

CM_CV 

ESPÉCIES DE AVES PROTEGIDAS N.º E 

ESPÉCIE 
ÁREA DO 

MUNICÍPIO / 
ÁREA DO PP 

CM_CV 

EVITAR PREJUÍZOS EM ÁREAS CLASSIFICADAS, SÍTIOS 

GEOLÓGICOS E ESPÉCIES PROTEGIDAS 

AÇÕES DE CONSERVAÇÃO PARA 

ESPÉCIES PROTEGIDAS 
N.º E TIPO ÁREA DO 

MUNICÍPIO / 
ÁREA DO PP 

CM_CV 

PLANO DE GESTÃO PARA A ÁREA 

CLASSIFICADA 
N.º ÁREA DO 

MUNICÍPIO / 
ÁREA DO PP 

CM_CV 

RISCO DE REDUZIR A OCORRÊNCIA DE INCÊNDIOS  FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL N.º E ÁREA ÁREA DO PP CM_CV 
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INCÊNDIO 

DIMINUIR O NÚMERO DE INCÊNDIOS INDUSTRIAIS 

N.º DE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO 

INDUSTRIAL 
N.º ÁREA DO PP CM_CV 

N.º DE EDIFÍCIOS DAS 3ª E 4ª 

CATEGORIAS DE RISCO DO RJSCIE (DL 

220/2008) 

N.º ÁREA DO PP CM_CV 

RISCOS 

TECNOLÓGICOS 

PREVENIR A OCORRÊNCIA DE RISCOS 

TECNOLÓGICOS/INDUSTRIAIS 
 

PLANOS E MECANISMOS DE 

PREVENÇÃO E MINIMIZAÇÃO DE RISCOS 

TECNOLÓGICOS/INDUSTRIAIS 

N.º  ÁREA DO PP CM_CV 

 
DIMINUIR OS EFEITOS RESULTANTES DE ACIDENTES 

COM MATÉRIAS PERIGOSAS 

N.º DE ACIDENTES COM TRANSPORTES 

DE MATÉRIAS PERIGOSAS 
N.º ÁREA DO PP/ 

ÁREA DO 

MUNICÍPIO 

CM_CV 
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5_  ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS DE DECISÃO 

 

5.1_  INTRODUÇÃO 

 

Neste ponto será efetuada a análise e avaliação dos fatores críticos de decisão, incidindo 

nos seguintes aspetos: 

• Situação existente para cada um dos fatores críticos de decisão considerados, bem 

como a sua provável evolução sem a aplicação do plano, tendo em conta os 

diversos critérios e indicadores definidos; 

• Efeitos esperados da aplicação do plano 

• Oportunidades e ameaças 

 

 

5.2_  SITUAÇÃO EXISTENTE POR FATOR CRÍTICO 

 

5.2.1_FATOR CRÍTICO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E QUALIDADE DE VIDA 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ TERRITÓRIO 

 

De acordo com a planta de ordenamento do PDM de Castro Verde, aprovado e publicado 

através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 59/93, de 13 de outubro, a área do 

PP.ZAE_CV, correspondendo a 9,9ha, insere-se em solo rural, na classe de espaço “Solos de 

Transformação Condicionada”. Esta classe de espaço destina-se, de acordo com o artigo 11º 

da mesma RCM “à viabilização de iniciativas cooperantes para a melhoria das condições 

socioeconómicas do concelho – nomeadamente nos setores da indústria e do turismo, que, 

pela sua dimensão e características, não possam ser satisfeitas pela oferta de solo urbano”.  
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Além do PDM de Castro Verde, existem outros instrumentos de gestão territorial com 

incidência na área do Plano, nomeadamente: 

• Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

• Plano Setorial da Rede Natura 2000 

• Plano Regional de Ordenamento do Alentejo 

• Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 6 

(RH6) – PGBH Sado e Mira e a Região Hidrográfica 7 (RH7) – PGBH do Guadiana 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROF-Baixo Alentejo) 

• Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

• Plano Zonal de Castro Verde 

 

Relativamente às condicionantes existentes, 76% do território do município integra a ZPE de 

Castro Verde, estando a área do PP inserida na totalidade nesta ZPE. 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ PAISAGEM 

 

Tal como já foi referido anteriormente, a área de intervenção do PP.ZAE_CV está integrada 

na ZPE de Castro Verde, pertencendo à área nuclear do “Campo Branco”, região de 

peneplanície vocacionada para a agricultura e pecuária extensiva, cujo habitat 

predominante são áreas agrícolas extensivas, desprovidas de vegetação arbóreo-arbustiva.  

Do ponto de vista geomorfológico e geológico, a área do PP apresenta uma topografia 

plana e suave, com a presença predominante de xistos e grauvaques e baixa 

permeabilidade.  

Na contiguidade da zona de atividade económicas proposta existe uma unidade 

empresarial (suinicultura). Existem também um conjunto de "hortas urbanas" a norte da 

localização proposta.  
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ ACESSIBILIDADE 

 

A rede viária constitui um importante fator de localização e de atração de investimentos e é 

um dos principais fatores na seleção da localização ótima para a zona de atividades 

económicas. 

Atualmente, a presença da suinicultura e das hortas urbanas na área de intervenção do 

PP.ZAE_CV funcionam como elementos geradores de tráfego. O acesso a estas áreas é 

efetuado através de uma serventia pública que se relaciona diretamente com a EN2, sem 

quaisquer medidas de disciplina e de organização de tráfego. 

A localização proposta apoia-se na EN2 e integra a área de influência imediata do nó entre 

esse eixo viário e o IP2. 

 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ QUALIDADE DE VIDA 

 

A opção de criar zonas de atividades económicas delimitadas em espaços específicos tem 

como principal objetivo a melhoria da qualidade de vida das populações locais, aos vários 

níveis. A partir da identificação destes espaços será possível existir melhores condições 

para a instalação de diversas empresas que poderão criar sinergias entre si, bem como 

aumentar o número de postos de empregos. Além disso, a criação destas áreas permitirá 

criar espaços públicos e equipamento de utilização coletiva que poderão servir a população 

local. Atualmente, não existem equipamentos de utilização coletiva na área do PP. 

Relativamente a infraestruturas de água, saneamento, gás e eletricidade, não se verifica a 

existência de qualquer nível de infraestruturação, uma vez que a área está integrada 

atualmente em Solos de Transformação Condicionada. 
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5.2.2_ FATOR CRÍTICO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E COMPETITIVIDADE 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ EMPREGO 

 

O indicador, “taxa de atividade” permite definir a relação entre a população ativa e a 

população residente, num determinado território. Assim, em 2011 cerca de 45% da 

população ativa de Castro Verde exercia uma atividade, valor que aumentou ligeiramente 

no período entre 2001 e 2011, ao nível concelhio. Este valor encontra-se muito próximo da 

média da Região Alentejana. Não obstante, ser inferior à média registada para o 

Continente, a taxa de atividade decresceu no País no período 2001-2011.  

 

No que diz respeito ao indicador “taxa de desemprego” (que permite definir peso da 

população desempregada sobre o total da população ativa), ao contrário da Região e do 

País a que o concelho pertence, registou uma diminuição entre 2001 e 2011, tendo passado 

de 11,5% para 10,3%.  

 

O cenário de aumento da taxa de desemprego encontra explicação no período de crise 

económica que atravessamos, embora a inversão registada nos indicador de emprego e de 

desemprego no Concelho de castro Verde se justifique pela oferta de emprego na atividade 

de exploração mineira e , em especial e mais em concreto, nas Minas de Neves Corvo. 

Relativamente aos indicadores em estudo, verifica-se que o concelho de Castro Verde 

contraria a tendência de crise, com um ligeiro aumento da taxa de atividade e respetivo 

decréscimo da taxa de desemprego. 
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TABELA 3 – TAXA DE ATIVIDADE E TAXA DE DESEMPREGO 

Unidade geográfica 
Taxa de atividade Taxa de desemprego 
2001 2011 2001 2011 

Continente 48,4 47,6 6,8 13,2 
Alentejo 45,4 45,3 8,4 12,8 
Baixo Alentejo 42,4 43,6 11,4 14,5 
Concelho 44,3 45,2 11,5 10,3 
Casével 38 34,8 4,3 14,1 
Castro Verde 46,2 48,7 11,5 9,4 
Entradas 38,5 39,6 17,4 11,7 
Santa Bárbara de Padrões 43,5 37,4 9,7 12,2 
São Marcos da Ataboeira 41,5 40,2 13,5 13,2 

Fonte: INE 

NOTA: dado ao fato de no sítio do Instituto Nacional de estatística não terem procedido ao 

tratamento dos dados estatísticos de acordo com a aplicação da Lei 11-A/2013, de 28 de janeiro, a qual 

dá cumprimento à obrigação de reorganização administrativa do território das freguesias, procedeu-

se à leitura dos mesmos conforme apresentado no INE. 

 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ FIXAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

A caracterização de um concelho passa pela análise socioeconómica do território, de forma 

a compreender a sua evolução ao longo do tempo. A análise da evolução da população 

residente, nomeadamente a variação intercensitária da população residente, permite 

perceber a capacidade de atração de um determinado território.  Através da análise da 

tabela 4, verifica-se que no período intercensitário 1991-2001, houve um decréscimo 

populacional no concelho de Castro Verde (2%). Apenas se registou um aumento da 

população na sede de freguesia e área do plano, Castro Verde (3,7%).  

 

As freguesias de São Marcos da Ataboeira e de Entradas foram as que mais contribuíram 

para o cenário negativo registado ao nível concelhio, com 31,6% e 13,5%, respetivamente. 
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No que diz respeito ao período entre 2001 e 2011, verificou-se a diminuição contínua da 

população, apesar de ser maior do que no período intercensitário 1991-2001 (aumento de 

cerca de 4% a nível concelhio e de cerca de 1,6% a nível da freguesia de Castro Verde).  

É ainda interessante destacar que os decréscimos populacionais verificados no concelho 

acompanharam os registados quer na sub-região Baixo Alentejo, quer mesmo na Região do 

Alentejo, com exceção das taxas registadas no Continente. 

 

TABELA 4 – POPULAÇÃO RESIDENTE E VARIAÇÃO INTERCENSITÁRIA 

Unidade geográfica 
População residente (nº) Var. intercensitária (%) 

1991 2001 2011 1991-2001 2001-2011 
Continente 9375926 9869343 10047621 5,3 1,8 
Alentejo 782331 776585 757302 -0,7 -2,5 
Baixo Alentejo 143020 135105 126692 -5,5 -6,2 
Concelho 7762 7603 7276 -2,0 -4,3 
Casével 365 365 448 0,0 22,7 
Castro Verde 4646 4820 4898 3,7 1,6 
Entradas 895 774 649 -13,5 -16,1 
Santa Bárbara de 
Padrões 

1311 1271 943 -3,1 -25,8 

São Marcos da Ataboeira 545 373 338 -31,6 -9,4 
Fonte: INE 

 

Em termos de densidade populacional e de acordo com os indicadores estatísticos de 2011 

(INE), o concelho de Castro Verde apresenta um valor relativamente baixo (12,8 hab/km2), 

no entanto acompanha a sub-região em que se insere, onde a média da densidade 

populacional ronda os 15 hab/km2. O valor registado na região do Alentejo (24 hab/km2) é 

muito inferior ao valor observado a nível nacional (112,8 hab/km2).  
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5.2.3_ FATOR CRÍTICO DE DECISÃO QUALIDADE AMBIENTAL E RISCOS 

 

Tal como referido no relatório de Fatores Críticos, 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. Desta forma, proceder-se-á 

à análise dos diversos critérios identificados no fator crítico Qualidade Ambiental, 

Conservação da Natureza e Riscos. Importa, no entanto, destacar que os critérios relativos 

aos Resíduos, Água, Eficiência Energética e Riscos Tecnológicos não serão analisados no 

que diz respeito à situação existente, uma vez que atualmente a área proposta do PP não 

apresenta a existência de qualquer infraestrutura. 

 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ RESÍDUOS 

 

O aumento da produção de resíduos sólidos urbanos é particularmente preocupante nos 

países desenvolvidos, onde a melhoria das condições de vida promoveu o aumento do seu 

consumo. Ao nível da produção de resíduos sólidos urbanos, um dos problemas existentes 

relaciona-se com a sua deposição em aterro, em detrimento da sua valorização. O concelho 

de Castro Verde encontra-se integrado no Sistema de Tratamento e Valorização de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do Baixo Alentejo, gerido pela Resialentejo – Tratamento e 

Valorização de Resíduos, EIM, empresa intermunicipal. 

 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ ÁGUA 

 

Ao nível dos recursos hídricos, o concelho de Castro Verde encontra-se abrangido pelas 

bacias hidrográficas dos rios Sado e Guadiana. 

As linhas de água no concelho são em geral temporárias e de pequena expressão, sendo 

que duas pendentes caracterizam a região de Castro Verde, fazendo correr as águas de 

inverno para o Guadiana e para o Sado. Duas bacias hidrográficas marcadas, a primeira, 
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pelas ribeiras de Cobres e Maria Delgada, Terges e Oeiras; a segunda, pelos barrancos da 

Gata, do Montinho e das Almoleias. 

A área de implantação do Plano insere-se na bacia hidrográfica do rio Guadiana. A linha de 

água mais próxima do Plano é a ribª da Horta da Nora, afluente da ribª de Terges, a qual 

desagua no rio Cobres, por sua vez, afluente do rio Guadiana. A rede de drenagem local 

apresenta uma direção de escoamento de Sul para Norte. 

 

No que respeita às águas subterrâneas, foram identificados 91 pontos de água no concelho, 

na freguesia de Castro Verde existem 45 do total das captações concelhias. 

 

TABELA 5 - CAPTAÇÕES SUBTERRÂNEAS NA FREGUESIA DE CASTRO VERDE 

Nº inventário Tipo Localidade Cota (m) 

Poço 547/19 Monte Mourão 207 
Poço 539/16 Monte Pestana 170 
Poço 548/15 Vale Gonçalo 200 
Poço 555/37 Madruga 220 
Poço 539/15 Monte Novo da Horta 180 
Poço 548/14 Monte Ronceiro 170 
Poço 556/13 Malhada 220 
Furo vertical 547/9 Fontainhas 240 
Furo vertical 547/15 Monte das Almoleiras 222 
Furo vertical 547/10 Garrochal 247 
Furo vertical 548/19 Monte do Torrejão 200 
Furo vertical 539/23 Monte Chaissa Velha 200 
Furo vertical 539/20 Monte Pombeiro 197 
Furo vertical 539/19 Monte Canal 191 
Furo vertical 539/18 Monte Canal 180 
Furo vertical 539/25 Monte da Moira 180 
Furo vertical 539/17 Monte das Moiras 183 
Furo vertical 539/28 Entradas 187 
Furo vertical 548/17 Vale Gonçalinho 190 
Furo vertical 548/16 Monte da Achada - 
Furo vertical 548/13 Geraldos 194 
Furo vertical 548/19 Monte do Torrejão 200 
Furo vertical 548/11 Reideas 233 
Furo vertical 548/8 Travessa Pública Lote 25 – Entradas 170 
Furo vertical 556/20 Monte do Sono 209 
Furo vertical 556/12 Horta da Corte 220 
Furo vertical 556/16 Monte Beguino 200 
Furo vertical 556/1 Herdade da Canceleira - 
Furo vertical 556/7 Marguilho 212 
Furo vertical 556/8 Cabeça da Serra 220 
Furo vertical 556/6 Monte dos Negreiros 216 
Furo vertical 556/5 Ranha Fontinhas 189 
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Furo vertical 556/21 Misericórdia Velha 234 
Furo vertical 555/43 Monte Novo das Pereiras 240 
Furo vertical 555/39 Chalé das Conquilhas 235 
Furo vertical 555/38 Piçarras 233 
Furo vertical 555/36 Serra do Lírio 215 
Furo vertical 548/10 Quinta do Pinheiros – Castro Verde 240 
Furo vertical 548/12 Monte Novo do Pontão Caixilho 192 
Furo vertical 548/5 Cerca da Bicada 210 
Furo vertical 548/4 Monte da Serrana 210 
Furo vertical 548/9 Herdade da Serrana 210 
Furo vertical 548/22 Castro Verde 273 
Furo vertical 548/1 Courela de M. Jesus – Castro Verde 212 
Furo vertical 548/7 Serrana – Castro Verde 240 

Fonte: SNIRH-INAG 

 

As captações subterrâneas definidas exploram o Sistema aquífero do Maciço Antigo. Sendo 

este um sistema que apresenta uma grande vulnerabilidade à entrada de contaminantes, 

deve ser acautelada a existência de atividades suscetíveis de contaminar o sistema 

aquífero, nomeadamente a atividade agropecuária, indústria extrativa, e a existência de 

fossas sépticas. 

 

No que respeita à satisfação das necessidades das populações nos alojamentos familiares 

de residência habitual, ao nível das infraestruturas básicas existentes, importa salientar que 

99% dos alojamentos do concelho de Castro Verde são servidos por sistemas de 

abastecimento de água, e 98% são servidos por sistemas de drenagem e de tratamento de 

águas residuais (INE, 2011), valores ótimos, relativamente às metas definidas nos 

documentos estratégicos.  

 

Na área de implementação do PP, atualmente, não existe rede pública de abastecimento de 

água.  

 

De acordo com os dados do SNIRH, relativos à qualidade de água superficial na Estação de 

Monte Ponte (Terges_Cobres), Rio Cobres ou Ribeira de Terges, Bacia do Guadiana, 

referentes ao período em análise (1999-2013), as classificações evidenciam uma tendência 

para uma qualidade razoável, registando por vezes má qualidade. No entanto, no ano de 

2000 observou-se um registo classificado como muito má qualidade. Os valores registados 
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não se encontram em conformidade com as normas de qualidades estabelecidas no 

decreto-lei 306/2007, de 27 de agosto. 

 

 

 

FIGURA 6 – QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL 

Fonte: SNIRH-INAG 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ AR 

 

A qualidade do ar é uma componente relevante do ambiente, determinante para a saúde 

pública e para o equilíbrio dos ecossistemas. Os efeitos negativos resultantes da 

deterioração da qualidade do ar repercutem-se negativamente na saúde pública e no bem-

estar das populações. De acordo com a informação disponível no sítio da Agência 

Portuguesa do Ambiente, relativa às estações definidas para a região do Alentejo, o 

concelho de Castro Verde pertence à Zona Alentejo Interior, sendo a Estação de 

Monitorização de Terena, do tipo fundo regional, a da área em estudo.  
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O índice de qualidade do ar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada 

para cada um dos poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores 

assim determinados são comparados com as gamas de concentrações associadas a uma 

escala de cores sendo os piores poluentes responsáveis pelo índice.  A tabela 6 apresenta o 

número de dias associado aos índices de qualidade do ar do Alentejo Interior, zona onde se 

insere a área do PP em análise. 

 

TABELA 6 – NÚMERO DE DIAS ASSOCIADO AOS ÍNDICES DE QUALIDADE DO AR DO ALENTEJO INTERIOR, 2011 

ÍNDICE 2011 (Nº DE DIAS) 
 

Muito Bom 70 
Bom 262 

Médio 31 
Fraco 1 
Mau 0 

 

 

Da análise da tabela anterior verifica-se que o índice registado em maior número de dias, no 

Alentejo Interior, no ano de 2011, foi o índice “Bom”. Destaca-se ainda a não existência de 

qualquer dia com qualidade de ar mau nesta zona. Todas as estações de medição 

encontram-se equipadas com analisadores automáticos que permitem a monitorização em 

contínuo de vários poluentes. A tabela 7 apresenta os valores médios registados, dos 

parâmetros chave para avaliação da qualidade do ar. 

 

TABELA 7 – VALORES MÉDIOS ANUAIS (BASE HORÁRIA) REGISTADOS EM 2011 NA ESTAÇÃO DE TERENA, ALANDROAL 

(QUALAR, 2013) 

PARÂMETRO SÍMBOLO UNIDADES MÉDIA ANUAL 2013 VALOR LIMITE Nº EXCEDÊNCIAS 
   

DIÓXIDO DE AZOTO NO2 ΜG/M3 4,2 40 0 

OZONO O3 ΜG/M3 48,2 120 0 

DIÓXIDO DE ENXOFRE SO2 ΜG/M3 2 20 0 

PARTÍCULAS < 10 µM PM10 ΜG/M3 19,1 40 1 
   

 

Como forma de garantir o cumprimento eficaz dos objetivos estabelecidos no Protocolo de 

Quioto, relativos às emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), a União Europeia 

aprovou o mecanismo de Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), que constitui o 
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primeiro instrumento de mercado intracomunitário de regulação das emissões de Gases 

com Efeito de Estufa.  

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ ÁREA CLASSIFICADA 

 

O município de Castro Verde integra o Plano Setorial da Rede Natura 2000 como Zona de 

Proteção Especial Castro Verde (ZPE0046), tendo sido classificada pelo Decreto-Lei nº 384-B 

/ 99, de 23 de setembro, de 1999. Abrange cerca de 79.007 hectares. Cerca de 76% do 

território do município integra a ZPE de Castro Verde, correspondendo a 55% do total da 

ZPE. 

A área de intervenção do PP.ZAE_CV está inserida na ZPE de Castro Verde. Esta, por sua vez 

integra a área nuclear do “Campo Branco”. Esta é, tal como já foi referido, uma região de 

peneplanície vocacionada para a agricultura e pecuária extensiva, cujo habitat 

predominante são áreas agrícolas extensivas, desprovidas de vegetação arbóreo-arbustiva. 

Ocorrem também montados de azinho de densidade variável, charnecas dominadas por 

estevais e olivais tradicionais. Recentemente tem aumentado a área florestal devido a 

florestações recentes de pinheiro manso, olival e azinho. A zona do "Campo Branco" 

carateriza-se por sistemas onde dominam as culturas arvenses de sequeiro de feição 

extensiva. Esta zona, de terrenos frios e encharcadiços, apresenta no entanto boas 

potencialidades piscícolas, aproveitadas em maioria por pequenos ruminantes em regime 

extensivo. 

 

Relativamente às espécies de aves protegidas, encontram-se identificadas no Anexo I da 

Diretiva 79/409/CEE as espécies alvo de orientação de gestão, a saber: 

Milrus milrus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Aquila chrysaetos, Aquila adalberti, Hieraaetus 

fasciatus, Falco naumanni, Elanus caeruleus, Grus grus, Tetrax tetrax, Otix tarda, Burbinus 

oedicnemus, Glareola pratincola, Coracias garrulus, Melanocorypha calandra, Calandrella 

brachydactyla, Pterocles orientalis, Passeriformes migradores de matos e bosques. 

 

As orientações de gestão para a ZPE de Castro Verde são dirigidas prioritariamente para a 

conservação das aves estepárias. Assim, deve ser considerada como fundamental a 
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manutenção da cerealicultura extensiva em área aberta assente numa rotação cultural. 

Acresce a manutenção de manchas florestais de montado de sobro e azinho, 

particularmente as menos densas, e dos olivais tradicionais. Consequentemente deverão 

ser viabilizados e disponibilizados mecanismos que promovam um desenvolvimento rural 

assente em práticas agrícolas e florestais extensivas, assegurando a conservação dos 

valores da ZPE de Castro Verde e a competitividade económica e social das atividades que a 

sustentam. 

Dada a importância biológica da área de Castro Verde onde se encontram diversas espécies 

de aves de grande valor de conservação foi elaborado o Plano Zonal de Castro Verde, o qual 

representa o instrumento de gestão da ZPE que enquadra os objetivos de gestão da ZPE. 

É a área de ecossistema estepário mais importante em Portugal, com destaque para a 

Abetarda (Otis tarda) e para o Francelho (Falco naumannii), sendo o local mais importante 

no país para estas duas espécies. É também a principal área de reprodução do Rolieiro 

(Coracias garrulus) em Portugal e onde ocorrem as maiores densidades nacionais de 

machos reprodutores de Sisão (Tetrax tetrax). 

 

Seguidamente especificam-se com detalhe as orientações de gestão fundamentais para a 

conservação das espécies alvo: 

Agricultura e pastorícia 

• Assegurar a manutenção de usos agrícolas extensivos 

o Promover cerealicultura extensiva 

o Assegurar mosaico do habitat (na área de cerealicultura extensiva integrar 

culturas de leguminosas para alimentação de avifauna e introdução de 

faixas não semeadas em alguns locais) 

o Condicionar a intensificação agrícola. 

• Incrementar a sustentabilidade económica de atividade com interesse para a 

conservação 

• Restringir uso de agroquímicos / adotar técnicas alternativas 

• Manter práticas de pastoreio extensivo 
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• Outros condicionamentos específicos a práticas agrícolas (retardar a ceifa e corte 

de feno, tomar medidas que impeçam a lavra na primavera, manter lagoas 

temporárias por ordenamento de práticas agrícolas) 

• Condicionar o cultivo de lenhosas (especificamente a expansão dos olivais, os 

pomares e as vinhas) 

Silvicultura 

• Tomar medidas que impeçam a florestação (nas áreas de características 

pseudoestepárias) 

• Condicionar a florestação (na área não abrangida pela medida anterior) 

• Impedir introdução de espécies não autóctones / controlar existentes (refere-se 

especialmente a ações de florestação com eucalipto e outras espécies que não 

azinheira e sobreiro) 

• Manter / melhorar ou promover manchas de montado aberto (refere-se a 

povoamentos com menos de 30% de cobertura, geralmente com uso agropastoril) 

• Conservar / recuperar povoamentos florestais autóctones (refere-se a montados de 

azinho e sobro com mais de 30% de cobertura) 

• Adotar práticas silvícolas específicas (refere-se a áreas envolventes a locais de 

nidificação e dormitórios de aves) 

• Tomar medidas que impeçam o corte, a colheita e a captura de espécies (refere-se 

ao corte de árvores suporte de nidificação) 

Construção e Infraestruturas 

• Condicionar a construção de infraestruturas 

• Condicionar expansão urbano-turística 

• Restringir construção de barragens em zonas sensíveis 

Construção e Infraestruturas 

• Implementar gestão cinegética compatível com a conservação da espécie 

• Ordenar atividades de recreio e lazer 

• Ordenar / Regulamentar a atividade de observação de espécies da fauna 

• Condicionar o acesso 

• Regular uso de açudes e charcas 

• Monitorizar, manter / melhorar qualidade da água 
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• Regular extração de inertes e minério 

Orientações específicas 

• Controlar a predação e/ou parasitismo e/ou competição interespecífica 

• Controlar efetivos de animais assilvestrados 

• Criar novos locais de reprodução, conservar / recuperar os existentes. 

 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO_ RISCO DE INCÊNDIO  

 

A área de intervenção integra a sub-região homogénea Campo Branco, no âmbito do Plano 

Regional de Ordenamento da Floresta do Baixo Alentejo (PROF-Baixo Alentejo). 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios definiu a Rede de Faixas de 

Gestão de Combustível e Mosaicos de Parcelas de Combustível, esta tem como objetivo 

primordial a redução do risco de incêndio, ao permitir a redução de combustíveis e facilitar 

o combate aos incêndios. 

A partir da análise da figura é possível concluir que, relativamente aos Mosaicos de Parcelas 

de Gestão de Combustível a maior percentagem de área ocupada situa-se nas freguesias de 

Casével e Castro Verde com 98% e 72%, respetivamente. 

No que diz respeito às Faixas de Gestão de Combustível (FGC), as mais representadas são as 

da rede viária florestal, verificando-se a maior percentagem na freguesia de Santa Bárbara 

de Padrões, seguindo-se a área das faixas associadas aos aglomerados populacionais, a qual 

tem também uma maior relevância percentual nesta freguesia. As menores percentagens 

de área ocupada são as das faixas das linhas de transporte e distribuição de energia elétrica 

em média tensão e as da rede ferroviária e de proteção aos pontos de água. 
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FIGURA 7 – REDE DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL E MOSAICOS DE PARCELAS DE COMBUSTÍVEL 

Fonte: PMDFCI Castro Verde (2007) 
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5.3_  ANÁLISE DE TENDÊNCIAS NA AUSÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO, POR FATOR CRÍTICO 

 

Apresenta-se de seguida uma breve análise de tendências, onde se refere, em termos 

gerais, a evolução da área do PP na ausência de implementação do PP.ZAE_CV (Quadro 3). 

 

QUADRO 3 – ANÁLISE DE TENDÊNCIAS, POR FCD, NA AUSÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DO PPZAE_CV 

FCD CRITÉRIO ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E 

QUALIDADE DE 

VIDA 

TERRITÓRIO 

Na ausência da implementação da proposta, a situação 

existente será mantida, não havendo necessidade de alterar 

as classes de espaço existentes. 

Quanto à paisagem, esta também não sofrerá qualquer 

alteração. 

No critério das acessibilidades, não serão construídas 

quaisquer vias, mantendo-se apenas os caminhos existentes.  

O mesmo se passa relativamente ao critério qualidade de 

vida. Mantendo-se a situação atual, não serão 

implementados quaisquer equipamentos de utilização 

coletiva nem serão efetuadas as infraestruturas de 

saneamento, água, gás e eletricidade, pois é uma área que 

não necessita de tais infraestruturas. 

PAISAGEM 

ACESSIBILIDADES 

QUALIDADE DE 

VIDA 

 

FCD CRITÉRIO ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL E 

COMPETITIVIDADE 

EMPREGO A manutenção da situação existente na área do PP levará que 

se mantenham os atuais níveis de emprego e desemprego, 

uma vez que não será construído a Zona de Atividade 

Económica. Também se deverá manter a tendência de 

diminuição de população. 

Quanto à dinâmica empresarial, manter-se-á a tendência de 

diminuição das empresas existentes no município, uma vez 

que não serão criadas condições para a implantação de 

novas indústrias e empresas num espaço destinado a tal.  

FIXAÇÃO DA 

POPULAÇÃO 

DINÂMICA 

EMPRESARIAL 
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FCD CRITÉRIO ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

QUALIDADE 

AMBIENTAL, 

CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA E 

RISCOS 

RESÍDUOS 

Numa situação de ausência de implementação da presente 

proposta, os efeitos negativos causados pela implementação 

do PP_ZAE, suscetíveis de produzir impactes ao nível dos 

resíduos, água, ruído, ar e energia não seriam previstos. 

ÁGUA 

AR 

EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA 

ÁREA 

CLASSIFICADA 

Numa situação de ausência de implementação da presente 

proposta, os efeitos negativos causados pela implementação 

do PP.ZAE_CV, suscetíveis de produzir impactes na área 

Classificada não seriam previstos 

RISCO DE 

INCÊNDIO 

Em situação de permanência da atual situação daquele 

território, face aos riscos, o risco de incêndio mantém-se 

constante apenas não se registando a possibilidade dos riscos 

de ocorrência de incêndios de origem industrial que apenas 

decorrerão da atividade empresarial. No entanto, merece 

destaque o facto da futura zona industrial vir a potenciar a 

implantação e desenvolvimento de outras atividades, com 

consequente aumento do desenvolvimento económico 

daquela região. 

RISCOS 

TECNOLÓGICOS 

 

 

  



PLANO DE PORMENOR DA ZONA DE ATIVIDADE ECONÓMICA DE CASTRO VERDE  [PP.ZAE_CV] 
RELATÓRIO AMBIENTAL 

  

 

48 
 

SÍNTESE, CONSULTORIA EM PLANEAMENTO LDA. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, MARÇO 2016 
 

 

5.4_  EVENTUAIS EFEITOS SIGNIFICATIVOS NO AMBIENTE 

 

Dando cumprimento à legislação, relativamente à análise dos eventuais efeitos 

significativos no ambiente decorrentes da aplicação do Plano, serve o presente ponto. 

 

O plano de pormenor poderá ter efeitos significativos nos Fatores Ambientais, isto é, 

aqueles que se encontram definidos no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho 

(biodiversidade, população, saúde humana, fauna, flora, solo, água, atmosfera, fatores 

climáticos, bens materiais, património cultural, arquitetónico e arqueológico e paisagem). 

 

Assim, aqui importa analisar de que forma a Proposta de Plano da Zona de Atividades 

Económicas de Castro Verde poderá originar efeitos significativos, de forma a ser possível 

potenciar ou minimizar os mesmos efeitos. Para tal, são definidos um conjunto de 

parâmetros de avaliação destinados a quantificar os efeitos no ambiente: 

 

Natureza do 

efeito 

Positivo Tipo de Efeito  Direto 

Negativo Indireto 

Nulo Efeito 

temporal 

Imediato 

Significância Muito significativo Médio prazo 

Significativo Longo prazo 

Pouco significativo Duração do 

efeito 

Temporário 

 Permanente 

 

Na definição dos Fatores Críticos para a Decisão foi feita a relação entre estes e os Fatores 

Ambientais, pelo que estes serão os considerados como aqueles onde possam surtir efeitos 

significativos. 
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5.4.1_  BIODIVERSIDADE, FAUNA E FLORA 

 

Os efeitos na Biodiversidade, Fauna e Flora com a elaboração do PP.ZAE_CV prendem-se 

por: 

• Pressão urbanística e industrial em áreas de Rede Natura 2000: a intenção de 

desenvolvimento económico e urbano terá implicações no espaço classificado. 

Atendendo a que todo o território está classificado como ZPE serão de esperar 

alguns conflitos de ocupação. 

• Diminuição da ocupação de áreas agrícolas: a intenção de desenvolvimento de 

espaços de atividade económica poderá ter implicações com a ocupação agrícola. 

• Preservação e qualificação ambiental: a aplicação do Plano tem como um dos 

objetivos principais a proteção e valorização ambiental, seja ao nível dos recursos 

naturais seja ao nível da paisagem, estando salvaguardadas as medidas para essa 

preservação e qualificação 

 

TABELA 8 – EFEITOS SIGNIFICATIVOS NA BIODIVERSIDADE, FAUNA E FLORA 

Efeito Natureza do 
Efeito Significância Tipo de Efeito Efeito 

Temporal 
Duração do 

Efeito 

Pressão urbanística e 

industrial em áreas de 

Rede Natura 2000 

Negativo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Diminuição da ocupação 

agrícola 
Negativo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Preservação e 

qualificação ambiental 
Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

 

A fase de construção da zona de atividades económicas conduzirá ao inevitável corte da 

vegetação natural e à afetação de áreas de relevância para a conservação de espécies, pelo 

que se considera que em termos de flora e vegetação os impactes são significativos. Na 

fase de construção o principal impacte são a perda de habitat e a redução das áreas de 

agricultura extensiva. Na fase de exploração, de um modo geral, os impactes serão 

positivos, a nível local. As comunidades faunísticas vão ser inseridas nos espaços verdes 

quer de enquadramento quer nas hortas urbanas para que o grau de perturbação seja 
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minimizado, assim o aumento da utilização humana e de veículos têm uma significância 

reduzida e local.   

 

5.4.2_  POPULAÇÃO 

 

Os efeitos na população com a elaboração do PP.ZAE_CV prendem-se por: 

• Consolidação de uma zona de atividades económicas: desta forma será promovida a 

melhoria da ocupação do espaço (infraestruturas, redes viárias, equipamentos) 

promovendo a fixação da população 

• Dinamização económica local: criação de condições de atratividade empresarial 

estimulando a economia local e fixação de população 

• Criação de postos de trabalho: a intenção de desenvolvimento e atratividade 

concelhia promove a empregabilidade 

• Aposta nos recursos humanos 

 

TABELA 9 – EFEITOS SIGNIFICATIVOS NA POPULAÇÃO 

 

Na fase de construção prevê-se um aumento temporário dos postos de trabalho. Na fase de 

exploração, após a ocupação de todos os lotes e com todas as atividades em 

funcionamento, o loteamento industrial potenciará a criação de novos postos de trabalho, 

podendo contribuir de forma bastante significativa para a diminuição do desemprego e 

Efeito Natureza do 
Efeito Significância Tipo de Efeito Efeito 

Temporal 
Duração do 

Efeito 

Consolidação de uma 

zona de atividades 

económicas 

Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Dinamização 

económica local 
Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Criação de postos de 

trabalho 
Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Aposta nos recursos 

humanos 
Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 
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para a fixação de população ativa no concelho. Os impactes ao nível da população são 

globalmente positivos e permanentes. 

 

5.4.3_  SAÚDE HUMANA 

 

Os efeitos na saúde humana resultantes da elaboração do PP.ZAE_CV prendem-se por: 

• Promoção de prática desportiva: o Plano pretende incutir na população hábitos de 

vida saudável, nomeadamente pela construção de uma via ciclo pedonal 

 

TABELA 10 – EFEITOS SIGNIFICATIVOS NA SAÚDE HUMANA 

Efeito Natureza do 
Efeito Significância Tipo de 

Efeito 
Efeito 

Temporal 
Duração do 

Efeito 

Promoção de prática 

desportiva 
Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

 

Durante a fase de exploração os impactes na saúde humana preveem-se globalmente 

positivos e permanentes, uma vez que na sequência do projeto é proposta a construção de 

uma via ciclo pedonal, a qual permite a incutir na população hábitos de vida saudável.   

 

5.4.4_  BENS MATERIAIS 

 

Os efeitos nos Bens Materiais resultantes da elaboração do PP.ZAE_CV prendem-se por: 

• Melhoria das acessibilidades: promoção e melhoria das ligações 

• Manutenção e melhoria de redes existentes: redes de saneamento e recolha de RSU 

 

TABELA 11 – EFEITOS SIGNIFICATIVOS NOS BENS MATERAIS 

Efeito Natureza do 
Efeito Significância Tipo de 

Efeito 
Efeito 

Temporal 
Duração do 

Efeito 

Melhoria das 

acessibilidades 
Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Manutenção e 

melhoria de redes 

existentes 

Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 
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5.4.5_  ÁGUA 

 

Os efeitos na água resultantes da elaboração do PP.ZAE_CV prendem-se por: 

• Melhorar a rede de água: melhorar os níveis de abastecimento de água e a 

drenagem de águas residuais 

 

TABELA 12 – EFEITOS SIGNIFICATIVOS NA ÁGUA 

Efeito Natureza do 
Efeito Significância Tipo de 

Efeito 
Efeito 

Temporal 
Duração do 

Efeito 

Manter e melhorar a 

rede de água 
Positivo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

 

 

Durante a fase de construção, a movimentação de terras e a possibilidade de ocorrência de 

eventuais derrames resultantes da movimentação de veículos e máquinas pode traduzir-se 

em impactes negativos e significativos. 

 

Com a instalação da Zona de Atividades Económicas a área impermeabilizada aumentará e, 

consequentemente, o escoamento superficial. Perante esta situação, diminuirá a 

capacidade de infiltração e recarga das águas subterrâneas. Com as atividades de 

desmatação, a realização de terraplanagens e outras movimentações de terras e com a 

diminuição do coberto vegetal, aumentarão os riscos de erosão hídrica originando um 

efeito negativo, ainda que pouco relevante. 

 

Dada a inexistência de infraestruturas na área em estudo, com a elaboração do PP.ZAE_CV 

propõe-se, entre outras, a instalação de uma rede pública de abastecimento de água cujo 

efeito será positivo e permanente. 
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5.4.6_  SOLO 

 

Os efeitos no solo resultantes da elaboração do PP.ZAE_CV prendem-se por: 

• Ocupação área classificadas: A área do plano insere-se em área classificada como 

ZPE. No entanto, é admissível o uso do espaço por área de atividades económicas, 

por ser compatível com as atividades que se podem realizar nesta ZPE. 

• Impermeabilização do solo 

 

TABELA 13 – EFEITOS SIGNIFICATIVOS NO SOLO 

Efeito Natureza do 
Efeito Significância Tipo de 

Efeito 
Efeito 

Temporal 
Duração do 

Efeito 

Ocupação de área 

classificada Negativo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

Impermeabilização do 

solo Negativo Significativo Direto Médio prazo Permanente 

 

 

A construção do projeto vai reduzir uma área significativa afeta a uso agrícola, cujo impacte 

é negativo e significativo. Por outro lado o projeto salvaguarda e valoriza os valores 

naturais identificados - com a sua integração em zonas verdes. Esta ação terá um impacte 

positivo e muito significativo. 

 

Na fase de construção prevê-se a ocorrência de alterações na geomorfologia local, 

consequência da movimentação de terras e compactação do solo. Estas podem também 

provocar alteração da drenagem superficial, com diminuição da taxa de infiltração, o que 

pode representar num efeito negativo.  

 

Os principais efeitos negativos nos solos prendem-se com a sua compactação, 

impermeabilização e possível contaminação com óleos e combustíveis derramados pelos 

veículos e máquinas que ali circulam, causando um impacto negativo e significativo. 

 

 



PLANO DE PORMENOR DA ZONA DE ATIVIDADE ECONÓMICA DE CASTRO VERDE  [PP.ZAE_CV] 
RELATÓRIO AMBIENTAL 

  

 

54 
 

SÍNTESE, CONSULTORIA EM PLANEAMENTO LDA. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, MARÇO 2016 
 

 

5.4.7_  ATMOSFERA 

 

Os efeitos na atmosfera resultantes da elaboração do PP.ZAE_CV prende-se por: 

• Aumento de emissões atmosféricas: as atividades económicas, bem como a 

previsível aumento de tráfego poderão contribuir para a degradação da qualidade 

do ar 

• Aumento do ruído: o aumento do tráfego rodoviário poderá contribuir para o 

aumento do ruído, nomeadamente em fase de construção  

 

TABELA 14 – EFEITOS SIGNIFICATIVOS NA ATMOSFERA 

Efeito Natureza do 
Efeito Significância Tipo de 

Efeito 
Efeito 

Temporal 
Duração do 

Efeito 

Aumento de emissões 

atmosféricas Negativo 
Pouco 

significativo 
Indireto Médio prazo Permanente 

Aumento do ruído Negativo 
Pouco 

significativo 
Indireto Médio prazo Permanente 

 

Na fase de construção os principais impactes decorrem essencialmente da emissão de 

poeiras e de poluentes atmosféricos que advém do aumento temporário das atividades de 

terraplanagem e circulação de veículos afetos à obra em circuitos não pavimentados. Nesta 

fase os impactes são negativos e permanentes. 

Na fase de exploração, relativamente às futuras empresas a instalar não foi possível 

caracterizá-las devido ao desconhecimento do tipos de atividades económicas a instalar, 

contudo dever-se-á recorrer a equipamentos que respeitem as normas legais em vigor, 

relativamente às emissões gasosas. 

 

Durante a fase de construção prevê-se um aumento dos níveis de ruído consequência das 

ações dos trabalhos de construção civil, da escavação e circulação de máquinas. Contudo, 

esses impactes apesar de negativos serão temporários e locais. 

Durante a fase de exploração dever-se-á cumprir o Regulamento Geral do Ruído, prestar 

especial atenção ao licenciamento das unidades industriais cuja emissão de ruído seja 

relevante, estabelecer regras de acesso e utilização da Zona de Atividades Económicas. 
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5.5_  EFEITOS ESPERADOS DA PROPOSTA DE PLANO DE PORMENOR (RAZÕES QUE JUSTIFICAM A 

ALTERNATIVA ESCOLHIDA) 

 

O Plano de Pormenor da Zona de Atividades Económicas de Castro Verde representa uma 

pequena parcela (cerca de 9,9 hectares), integrando-se atualmente na classe de espaço 

“Solos de Transformação Condicionada”. Do ponto de vista das Condicionantes 

praticamente toda a área de intervenção está sujeita ao regime da Rede Natura 2000. Será 

no âmbito e no decorrer do processo de elaboração e aprovação do PP.ZAE_CV que se 

procederá a uma reclassificação e requalificação do solo destes espaços.  

 

A área de intervenção do PP.ZAE_CV não regista qualquer edificação sendo a sua ocupação 

dominada pela presença de terrenos agricultáveis (embora há muito que nã0 revelem esse 

uso e ocupação). As características topográficas são favoráveis à implantação deste tipo de 

instalações, não apresentando grandes desníveis. 

 

O objetivo de promover a execução de uma área estruturada vocacionada para a instalação 

de atividades económicas faz parte da estratégia de desenvolvimento municipal desde 

2001. Trata-se de fato, de uma aposta com bastante tempo de maturação e que tem 

alimentado a ambição de desenvolvimento municipal sustentado e urbanística e 

ambientalmente equilibrado. Efetivamente era e continua a ser, preocupação do município, 

promover e incentivar iniciativas de promoção de investimento económico, de base local, 

que ajudem a criação emprego e a fixação de investimento.   

 

De acordo com o Relatório do Plano, este novo espaço vocacionado para a instalação de 

atividades económicas assume uma localização e uma importância estratégicas, uma vez 

que: 

_ Fica próximo, mas exterior, ao perímetro urbano de Castro Verde, o que 

possibilita e favorece o estabelecimento de relações funcionais entre a Vila e o 

polo de atividade económica; 

_ Dispõe de uma excelente relação com eixos viários estruturantes 

nomeadamente IP2 e N2 e respetivo nó de acesso; 
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_ Pretende oferecer espaços estruturados e infraestruturados que possibilitem, 

dinamizem e incentivem a instalação de atividades económicas de forma a 

fomentar a fixação de investimento e a criação de emprego, com evidentes 

ganhos na coesão social do município; 

_ Constitui um espaço enquadrado na Rede Natura 2000 e como tal encerra 

cuidados ao nível da estruturação urbanística e na valorização da envolvente. 

Nesse sentido articula-se e prolonga a atual área reservada às "hortas urbanas", 

define uma estrutura verde, integra e favorece o desenvolvimento da rede ciclo 

pedonal e assume princípios favoráveis à adoção de boas práticas no que se refere 

à ecoeficiência nos domínios da gestão da água e da energia. 

 

É evidente a necessidade de construir uma Zona de Atividades Económicas em Castro 

Verde, uma vez que este município não apresenta espaços estruturados e infraestruturados 

para o efeito. Assim, a identificação de um espaço que possa albergar diferentes atividades 

económicas, e que esteja preparado e integrado, de forma correta no ordenamento do 

território municipal, constitui uma opção estratégica para um município que pretende 

fomentar a fixação da população e o empreendedorismo local. Além disso, tendo em conta 

as preocupações ambientais a nível de estruturação e infraestruturação do espaço, que o 

plano evidencia, justifica-se a sua realização, mesmo que inserido em ZPE. Reforça-se que 

cerca de 76% do território do município está integrado na ZPE de Castro Verde. 

 

Nos 9,9 hectares que integram a área de intervenção do plano foram desenhados 37 

parcelas destinadas a atividades económicas que podem ser utilizadas isoladamente ou 

agregadas, para a instalação de unidades empresariais de maior dimensão ou que exijam 

mais espaços para estaleiros ou depósitos. Possui ainda uma área verde de utilização 

coletiva, de forma a promover a integração da ZAE na Estrutura Ecológica Municipal e que 

são “espaços que desempenham função de enquadramento e de inserção paisagística e 

ainda promovem o uso e o usufruto seja pelos utentes do PP.ZAE_CV. O estatuto de uso e 

ocupação deve privilegiar a elaboração de projetos de valorização envolvendo o 

faseamento e a definição da sua arborização.” (Relatório do Plano).  
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No que diz respeito à infraestruturação da área será necessário proceder-se à 

infraestruturação completa, uma vez que esta área ainda não possui qualquer tipo de 

infraestruturação ao nível de água, esgotos, vias de comunicação, eletricidade e passeios. O 

PP.ZAE_CV apresenta no relatório do Plano as soluções preconizadas para cada uma das 

Redes de Infraestruturas e que transcrevemos no ponto 3.3 - A área de Intervenção do 

PP.ZAE_CV deste Relatório. 

 

A impermeabilização do solo e a consequente necessidade de encaminhamento das águas 

pluviais é prevista na execução da rede de águas pluviais que serão recolhidas e 

encaminhadas até às lagoas existentes a Norte da área de intervenção do Plano de 

Pormenor.  

 

A possível instalação de atividades industriais na Zona de Atividades Económicas potencia 

um aumento na produção de “Resíduos”, quer resíduos sólidos urbanos (RSU), quer 

resíduos industriais. Conforme referido anteriormente, o concelho tem registado uma 

evolução na recolha seletiva de RSU. Neste sentido, as unidades empresariais/industriais a 

implantar na área territorial abrangida pela proposta do PP.ZAE_CV deverão instalar 

recipientes de recolha de resíduos sólidos urbanos suficientes para assegurar a correta 

gestão dos mesmos. Relativamente aos resíduos industriais produzidos, as unidades 

industriais a implantar na área territorial em análise deverão promover a sua recolha, 

armazenamento e encaminhamento para destino final adequado, de acordo com o n.º 1, do 

Artigo 5º, do Decreto-Lei n.º 178/2006, onde se refere que a gestão do resíduo é da 

responsabilidade do respetivo produtor. Refere-se ainda que no relatório do plano está 

previsto a adoção de boas práticas de gestão de resíduos. 

 

É ainda previsível a ocorrência de impactes ao nível dos solos devido às ações associadas à 

sua compactação e mobilização e ainda à ocorrência de eventuais derrames de 

combustíveis e hidrocarbonetos resultantes da circulação de maquinaria e equipamentos, 

numa fase inicial de construção. A instalação de unidades empresariais/industriais na área 

abrangida pela proposta do PP.ZAE_CV irá originar um aumento na produção de águas 

residuais domésticas e industriais. As águas residuais domésticas serão ligadas à rede 

pública existente no local, que passa na EN2 (de acordo com informação disponível no 
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Relatório do Plano), no que respeita às águas residuais industriais produzidas as respetivas 

empresas responsáveis deverão prever, caso se revele necessário, um “sistema de 

depuração ou pré-tratamento que compatibilize estes efluentes com os efluentes passíveis de 

serem aceites nos sistemas de drenagem de águas residuais”, de acordo com o definido no n.º 

3 do Artigo 33º da proposta de regulamento do PP.ZAE_CV. 

 

É previsível que, com a implementação da Zona de Atividades Económicas na área territorial 

em análise, ocorra um aumento no consumo de água a nível concelhio com a entrada em 

laboração das unidades industriais previstas e, relativamente às necessidades de água por 

setor de atividade, é previsível um aumento das necessidades de água para fins industriais. 

 

Ao nível das emissões de poluentes para a atmosfera na proposta do PP em estudo, estas 

estarão relacionadas com a laboração das unidades industriais e com o aumento de tráfego 

rodoviário previsto para a área abrangida pelo PP.ZAE_CV. De facto, a implementação da 

presente proposta poderá ter influência na qualidade do ar da área envolvente, devido ao 

aumento de tráfego rodoviário que passará a existir na área em estudo (com emissão de 

poluentes para a atmosfera, nomeadamente emissão de CO2). Para contrariar esta 

tendência, deverá promover-se o aumento da oferta de modos de transporte sustentáveis 

e alternativos na área em estudo, incentivando as deslocações a pé ou de bicicleta. De 

salientar que o Relatório do Plano prevê a introdução, na área em estudo, de percursos 

ciclo pedonais. Além de inevitáveis efeitos positivos na saúde humana das populações, 

também contribui para a redução de volumes de tráfego e da poluição do ar. 

 

No caso de se perspetivar a instalação na zona de atividades económicas de unidades 

industriais que promovam a emissão de poluentes para a atmosfera, estas deverão instalar 

sistemas de tratamento adequados, de acordo com a legislação em vigor, cumprindo com o 

disposto no n.º 1, do Artigo 33º da proposta de Regulamento do PP.ZAE_CV. De salientar 

que não é expectável a implementação de indústrias sujeitas ao Comércio Europeu de 

Licenças de Emissão, na área referente à proposta de elaboração do PP.ZAE_CV. 
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Ao nível do consumo de energia, prevê-se um aumento efetivo, com a implementação da 

proposta do PP.ZAE_CV, repercutindo-se então num aumento de consumo energético ao 

nível concelhio. Não estão previstas atividades relacionadas com produção de energia 

através de recursos renováveis. No entanto, importa referir a preocupação da autarquia em 

implementar sistemas recorrendo, sempre que possível, às melhores técnicas disponíveis, 

com vista ao aumento da eficiência desses mesmos sistemas com consequente redução dos 

consumos de água e de energia. 

 

Outro aspeto a merecer destaque advém da probabilidade de ocorrência de derrames e 

situações de explosão. Tratando-se da implantação de uma zona de atividades económicas, 

em que as atividades a desenvolver poderão ocorrer em situações de risco industrial, pela 

perigosidade que lhes está associada ou situações de emergência e acidente, a 

probabilidade de ocorrência destes eventos poderá ser uma realidade com potenciais 

impactes para a natureza e Homem bem como para o património edificado. Também o 

risco de incêndio de origem antrópica é de merecer destaque. Este facto decorre da futura 

implantação e funcionamento da zona empresarial onde decorrerão atividades que 

poderão potenciar a ocorrência de risco de incêndio. Reforça-se assim a importância da 

existência de um plano de emergência restritivo e apertado para que os ecossistemas 

daquela região não sejam gravemente afetados.  

 

Relativamente á prevenção de risco de incêndio florestal refere-se que a área de 

intervenção, de acordo com o plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, não 

integra qualquer área de perigosidade de risco de incêndio florestal alta ou muito alta.  

 

Merece também destaque o facto da futura zona industrial vir a potenciar a implantação e 

desenvolvimento de outras atividades, com consequente aumento do desenvolvimento 

económico daquela região. 

 

Relativamente aos riscos ambientais, embora não estejam consagrados em nenhum dos 

objetivos estratégicos da proposta de elaboração do PP.ZAE_CV, estes são inerentes às 

atividades a implantar naquele território em função das características intrínsecas do 

mesmo. O Regulamento da proposta do PP.ZAE_CV consagra critérios e medidas de 
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prevenção e redução dos efeitos face à possibilidade de ocorrência de acidentes ambientais 

graves.  

No âmbito da contribuição do PP.ZAE_CV para a sustentabilidade ambiental e prevenção da 

degradação dos recursos naturais está estabelecido no objetivo específico, nomeadamente 

no objetivo 4 “ Incentivar o uso eficiente da água e da energia e promover o equilíbrio entre 

o modelo de ocupação do território e as características e os valores eco, ambientais e 

paisagísticos que caraterizam os sistema biofísico”. 

 

O cumprimento destes contribuirá de forma direta para a redução da ocorrência de riscos 

por via da consagração de medidas de prevenção da degradação ambiental. Sendo assim, 

embora os objetivos estratégicos do plano não pressuponham a minimização dos riscos 

ambientais, estes acabam por estar incluídos por via da sustentabilidade ambiental e por 

especificações no Regulamento do PP.ZAE_CV. 

 

A implementação desta proposta trará benefícios para o ordenamento do território, 

desenvolvimento regional e competitividade, uma vez que irá dotar o concelho de uma 

Zona de Atividades Económicas que permite estabelecer relações de complementaridade 

entre atividades, proporcionando sinergias de crescimento económico; reduzindo a pressão 

de ocupação; diversificando a base produtiva do concelho com vista à fixação da população 

e proporcionando melhores perspetivas de emprego e pluriatividade. Salientamos no 

entanto, que na execução da Zona de Atividades Económicas, deve ser dada atenção à 

incorporação, nos processos de planeamento, execução e implantação de edifícios e gestão 

da Zona de Atividades Económicas, dos princípios de ecoeficiência e sustentabilidade, 

recorrendo sempre que possível às melhores tecnologias disponíveis, tal como é sugerido e 

apontado no regulamento do presente plano de pormenor. 
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5.6_  OPORTUNIDADES E AMEAÇAS 

 

De acordo com a análise efetuada, verifica-se existir um conjunto de ameaças e 

oportunidades sobre cada um dos FCD, no que diz respeito à implementação do PP. 

 

QUADRO 4 – OPORTUMIDADES E AMEAÇAS POR FCD 

FCD OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E 

QUALIDADE DE 

VIDA 

Racionalização e qualificação dos 

espaços para implantação e 

desenvolvimento da atividade 

empresarial e industrial; 

Exploração do potencial de 

localização empresarial 

representado pela relação 

facilitada com a EN-2 e através 

deste eixo, com o IP-2. 

Inutilização de Solo classificado como 

Rural, nomeadamente de solos 

classificados e integrados na Rede Natura 

2000 e solos que mantinham uma 

ocupação agrícola; 

Impactos ambientais causados pela 

implantação de novas unidades 

empresariais; 

Impactos paisagísticos na área envolvente; 

Aumento dos níveis de impermeabilização 

do solo. 

 

 

FCD OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL E 

COMPETITIVIDADE 

Aumento da competitividade e 

produtividade, quer regional quer 

municipal 

Dinamização do tecido 

empresarial e industrial, com 

esperados reflexos positivos ao 

nível do crescimento e do 

emprego; 

Aumento dos fluxos e dos volumes de 

Tráfego, em especial, de Pesados. 
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FCD OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

QUALIDADE 

AMBIENTAL E 

RISCOS 

Solos não sujeitos a 

impermeabilização serão objeto 

de jardinagem e arborização, 

constituindo áreas verdes. 

Aposta na criação e instalação de 

atividades económicas  não 

poluentes e de pequena e média 

dimensão. 

Aumento da produção de resíduos. 

Aumento do consumo de água e de 

energia. 

Possível emissão de poluentes para a 

atmosfera. 

Aumento do tráfego rodoviário. 

Mobilização dos solos. 

Risco de incêndio. 

Risco de derrame e explosão em 

consequência das atividades a instalar na 

zona industrial e da gestão das mesmas. 

 

 

Pela análise anterior, apesar de existirem algumas ameaças, considera-se que as 

oportunidades superam alguns dos problemas que possam surgir. As principais ameaças 

referem-se naturalmente à alteração da classe de espaço atualmente existente, bem como 

à possibilidade de ocorrência de alguns impactos ambientais, nomeadamente em termos de 

riscos e de aumento de produção de resíduos, efluentes e consumo de água e energia. 

Apesar destas ameaças, o PP.ZAE_CV prevê medidas que permitam a sua minimização. 

Estas medidas de minimização são referenciadas e explícitas no regulamento do Plano. 
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6_  PROGRAMA DE GESTÃO E MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

A identificação de um programa de gestão e monitorização ambiental apresenta dois 

objetivos principais: 

• Efetuar um acompanhamento da Avaliação Ambiental Estratégica tendo em conta 

as principais diretrizes de seguimento identificadas para cada fator crítico de 

decisão, 

• Acompanhar a evolução dos indicadores dos fatores críticos da decisão em termos 

quantitativos, apresentando os valores da situação existente e a meta que se 

pretende alcançar. 

 

Este acompanhamento permitirá assim verificar a evolução da área, tendo como referência 

a situação atual, possibilitando uma análise mais concreta dos efeitos dos objetivos do 

plano sobre os fatores críticos de decisão em análise. Desta forma, estará assegurada a 

garantia de cumprimento das diretrizes de planeamento, gestão, monitorização e avaliação 

da Proposta de PP.ZAE_CV, pois é objetivo da AAE efetuar uma monitorização e avaliação 

de desempenho.  

 

Tendo em conta o referido no Artigo 11.º da Diretiva 2001/42/CE, de 25 de junho, e no Artigo 

11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho (com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio), os resultados do previsto no Plano de Controlo 

deverão ser atualizados com uma periodicidade mínima anual pela entidade responsável 

pela elaboração do Plano (Câmara Municipal de Castro Verde), serão divulgados pela 

entidade referida através de meios eletrónicos e posteriormente remetidos à Agência 

Portuguesa do Ambiente. 

 

Na sequência da monitorização anual exigida, deverá ser realizada uma nova ponderação 

relativa à evolução de cada indicador, e deverão ser avaliadas as medidas preconizadas, de 

forma a alcançar as metas pretendidas, prevendo-se que a reunião de informação adicional 

possa conduzir à revisão, adição ou ajuste destas mesmas medidas e metas, 

correspondendo este momento a uma revisão do Plano de Controlo da fase de seguimento. 
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Neste contexto, com base nos indicadores identificados e nos efeitos previsíveis que a 

implementação da proposta do plano em análise pode ter sobre estes, sugerem-se algumas 

diretrizes para que a proposta do PP.ZAE_CV possa contribuir de forma positiva para o 

alcance dos objetivos de sustentabilidade da área em estudo em particular, e do município 

no geral (quadro 5). 

 



PLANO DE PORMENOR DA ZONA DE ATIVIDADE ECONÓMICA DE CASTRO VERDE  [PP.ZAE_CV] 
RELATÓRIO AMBIENTAL 

  

 

65 
 

SÍNTESE, CONSULTORIA EM PLANEAMENTO LDA. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE, MARÇO 2016 
 

 

QUADRO 5 – DIRETRIZES DE SEGUIMENTO DOS CRITÉRIOS IDENTIFICADOS PARA CADA UM DOS FCD 

FCD CRITÉRIO DIRETRIZES PARA SEGUIMENTO 

ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E 

QUALIDADE DE 

VIDA 

TERRITÓRIO 

• Estabelecer um correto ordenamento, utilização e gestão do espaço industrial, criando uma zona devidamente 

infraestruturada e com uma imagem e uma estrutura atrativas; 

• Assegurar a minimização de áreas impermeabilizadas nos espaços industriais criados; 

• Garantir e controlar, após a execução da Zona de Atividades Económicas, a implementação de um Modelo de Gestão da ZAE, 

que estabeleça e coordene a implementação de um código de boas práticas, ambientalmente responsáveis e eco eficientes 

• Garantir a disponibilidade e o acesso, de todas as unidades empresariais instaladas, a todas as infraestruturas, bem como 

incentivar a incorporação, em todas as atividades das empresas instaladas, de princípios de ecoeficiência e de 

sustentabilidade ambiental  

PAISAGEM 

• Assegurar a execução, qualificação e tratamento das áreas verdes e dos espaços públicos; 

• Promover uma correta gestão dos espaços verdes; 

• Assegurar a inserção dos Espaços Verdes na ZPE 

ACESSIBILIDADES 

• Promover o correto ordenamento da estrutura rodoviária da área do plano, bem como a inserção da nova área empresarial 

na estrutura viária municipal. 

• Criar um percurso ciclo-pedonal que permita um acesso à área empresarial mais sustentável 
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FCD CRITÉRIO DIRETRIZES PARA SEGUIMENTO 

QUALIDADE DE 

VIDA 

• Garantir um espaço público atrativo e confortável 

• Criar infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva atrativos e que permitam o usufruto por parte das comunidades 

locais e dos trabalhadores da área empresarial 

 

FCD CRITÉRIO DIRETRIZES PARA SEGUIMENTO 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL E 

COMPETITIVIDADE 

FIXAÇÃO DA 

POPULAÇÃO 

• Criar condições que promovam a fixação da população jovem no concelho, nomeadamente em termos de emprego, através 

da captação e fixação de novos investimentos geradores de emprego qualificado; 

EMPREGO 
• Promover políticas de atração e de fixação de novas unidades, desenvolvendo e implementando um plano de comunicação e 

de marketing territorial, direcionado para a promoção das áreas empresariais. 

• Criar condições para a fixação de empresas no concelho, disponibilizando todas as infraestruturas e, em especial, as 

ambientais e as tecnológicas; 

• Garantir a disponibilidade e o acesso, de todas as unidades empresariais instaladas, a todas as infraestruturas, bem como 

incentivar a incorporação, em todas as atividades das empresas instaladas, de princípios de ecoeficiência e de 

sustentabilidade ambiental.   

DINÂMICA 

EMPRESARIAL 
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FCD CRITÉRIO DIRETRIZES PARA SEGUIMENTO 

QUALIDADE 

AMBIENTAL E 

RISCOS 

RESÍDUOS 

• Garantir a inscrição no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos pelas Unidades Empresariais/Industriais 

implantadas no território abrangido pelo PP. 

• Diminuir a quantidade de resíduos valorizáveis que tenham como destino final o aterro  

• Valorizar os resíduos recicláveis (Papel/cartão, vidro e embalagens) produzidos pelas unidades empresariais/industriais a 

instalar. 

• Promover ações de sensibilização de separação de resíduos, relativas à implementação de boas práticas de gestão de 

resíduos no âmbito da recolha seletiva, e promoção da redução, reutilização e reciclagem dos resíduos produzidos. 

• Estabelecer um programa de monitorização dos resíduos valorizáveis e os que vão para aterro. 

ÁGUA 

• Promover ações de sensibilização relativas à implementação de boas práticas de gestão dos recursos hídricos (medidas de 

redução do consumo de água, entre outras). 

• Assegurar o uso racional e eficiente da água. 

• Assegurar o cumprimento nas normas de qualidade das águas para consumo humano 

• Estabelecer um programa de monitorização do consumo de água 

• Assegurar e promover ações que visem o uso eficiente e racional da água, como a implementação de sistemas que 

identifiquem as perdas existentes na rede de distribuição. 
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• Assegurar que os sistemas de drenagem de águas residuais e de tratamento de águas residuais se encontram a funcionar de 

forma adequada. 

AR 
• Promover um conjunto de ações que visem diminuir a emissão de GEE e controlar a emissão de poluentes para a atmosfera. 

• Assegurar o cumprimento dos valores-limite estipulados para os poluentes regulamentados. 

EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA 

• Fomentar a implementação de sistemas industriais mais eficientes do ponto de vista energético. 

• Promover ações de sensibilização relativas à poupança de energia 

RISCO DE 

INCÊNDIO 

• Assegurar o cumprimento das orientações e responsabilidades estabelecidas pelo PMDFCI e PROF – Baixo Alentejo 

• Fomentar a implementação de planos de emergência. 

• Monitorizar a ocorrência de acidentes industriais, nomeadamente derrames, explosão e incêndio industrial 

• Fomentar a implementação de planos de emergência. 

• Garantir a implementação das normas de higiene e segurança em função das características das atividades a instalar. 

RISCOS 

TECNOLÓGICOS 

• Identificar rotas e trajetos que garantam o desvio dos aglomerados populacionais urbanos e que atendam a especificidades 

do território caso se verifique a ocorrência de acidentes. 

• Garantir o cumprimento das distâncias de segurança em função das características das atividades desenvolvidas 

• Monitorizar a implementação dos planos de segurança e emergência face à ocorrência de acidentes rodoviários com 

transportadoras de matérias perigosas 
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O quadro seguinte (Quadro 6) dá continuidade ao programa de gestão e monitorização 

ambiental, apresentando os indicadores que deverão ser avaliados periodicamente, no 

sentido de se assegurar a garantia de cumprimento das diretrizes de planeamento, gestão, 

monitorização e avaliação da Proposta de PP.ZAE_CV. 

 

Para uma análise mais efetiva e concreta à área do plano, não foram selecionados todos os 

indicadores identificados nos fatores críticos de decisão. Apenas se apresentam aqueles 

que efetivamente contribuirão para a análise evolutiva da área territorial em questão.  
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QUADRO 6 – INDICADORES PARA MONITORIZAÇÃO DO PLANO NO ÂMBITO DA AAE 

FCD CRITÉRIO INDICADORES UNIDADE 
ÂMBITO 

TERRITORIAL 
FONTE DA INFORMAÇÃO / 

ANO SITUAÇÃO ATUAL 
SITUAÇÃO ATUAL META A ATINGIR 

ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E 

QUALIDADE DE 

VIDA 

TERRITÓRIO 

ESPAÇO EMPRESARIAL/ INDUSTRIAL HA ÁREA DO PP CM_CV 0 36,8 

ÁREA PREVISTA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

ATIVIDADES ECONÓMICAS 
HA ÁREA DO PP CM_CV 0 11,6 

TAXA DE OCUPAÇÃO DO PARQUE % ÁREA DO PP CM_CV 0 100 

ESPAÇOS VERDES DE PROTEÇÃO HA ÁREA DO PP CM_CV - 9,7 

VOLUMETRIA DAS EDIFICAÇÕES (ALTURA) M ÁREA DO PP CM_CV 0 MÁXIMO 15 

TAXA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO DA 

ÁREA DO PP 
% ÁREA DO PP CM_CV 0 0,42 

PAISAGEM ESPAÇOS VERDES DE ENQUADRAMENTO HA ÁREA DO PP CM_CV 0 9,7 

ACESSIBILIDADES 
REDE VIÁRIA TIPOLOGIA MUNICÍPIO CM_CV 0 2000 

REDE DE CICLOVIAS KM FREGUESIA CM_CV 0 1250 

QUALIDADE DE 

VIDA 

EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA N.º ÁREA DO PP CM_CV 1 1 

ESPAÇO PÚBLICO HA ÁREA DO PP CM_CV 0,2 10 

TAXA DE COBERTURA COM 

INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA, SANEAMENTO, 
GÁS E ELETRICIDADE 

% ÁREA DO PP CM_CV / INE 0 100 
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FCD CRITÉRIO INDICADORES UNIDADE 
ÂMBITO 

TERRITORIAL 

FONTE DA INFORMAÇÃO / 

ANO SITUAÇÃO ATUAL 
SITUAÇÃO ATUAL META A ATINGIR 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL E 

COMPETITIVIDADE 

EMPREGO 
TAXA DE DESEMPREGO % MUNICÍPIO INE/2011 10,3 DIMINUIR 

TAXA DE ATIVIDADE % MUNICÍPIO INE/2011 45,2 AUMENTAR 

FIXAÇÃO DA 

POPULAÇÃO 

TAXA DE CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL DA 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
% MUNICÍPIO INE/2011 -4,3 2 

DENSIDADE POPULACIONAL HAB/KM
2 MUNICÍPIO INE/2011 12,8 MANTER 

DINÂMICA 

EMPRESARIAL 

N.º DE EMPRESAS INSTALADAS N.º ÁREA DO PP CM_CV 0 23 

TIPO DE EMPRESAS INSTALADAS TIPO ÁREA DO PP CM_CV - (*) 

RELOCALIZAÇÃO DE EMPRESAS INSTALADAS 

NO MUNICÍPIO 
N.º MUNICÍPIO CM_CV 0 (*) 
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FCD CRITÉRIO INDICADORES UNIDADE 

ÂMBITO 

TERRITORIA

L 

FONTE DA INFORMAÇÃO / 

ANO SITUAÇÃO ATUAL 
SITUAÇÃO ATUAL META A ATINGIR 

QUALIDADE 

AMBIENTAL E 

RISCOS 

RESÍDUOS 
RECICLAGEM/VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

PRODUZIDOS 

TON/ 

TIPOLOGI

A 

ÁREA DO PP 
CM_CV, INE, 

CCDRA/2013 
0 (*) 

ÁGUA 

QUALIDADE DA ÁGUA DOS AQUÍFEROS A 

JUSANTE DO PP 
 MUNICÍPIO CM_CV 100 100 

QUANTIDADE DE ÁGUA CONSUMIDA NA 

ÁREA DO PP 
% ÁREA DO PP CM_CV 0 100 

PERCENTAGEM DE PERDAS DE ÁGUA % ÁREA DO PP CM_CV 0 100 

AR 

QUANTIDADE DE POLUENTES 

ATMOSFÉRICOS REGISTADOS  
N.º MUNICÍPIO CM_CV - (*) 

TIPOLOGIA DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

REGISTADOS 
TIPO MUNICÍPIO CM_CV, CCDRA - (*) 

EMPRESAS SUJEITAS AO COMÉRCIO 

EUROPEU DE LICENÇAS DE EMISSÃO 
N.º ÁREA DO PP CM_CV 0 (*) 
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FCD CRITÉRIO INDICADORES UNIDADE 

ÂMBITO 

TERRITORIA

L 

FONTE DA INFORMAÇÃO / 

ANO SITUAÇÃO ATUAL 
SITUAÇÃO ATUAL META A ATINGIR 

EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA 

AÇÕES ECOEFICIENTES DAS EMPRESAS 

INSTALADAS  
N.º ÁREA DO PP CM_CV 0 10 

RISCO DE 

INCÊNDIO 

FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL NA 

ENVOLVENTE DO PP.PES_PB 
N.º E HA ÁREA DO PP CM_CV/2013 0  

NÚMERO DE OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO 

INDUSTRIAL 
Nº ÁREA DO PP CM_CV/2013   

Nº DE EDIFÍCIOS DAS 3ª E 4ª CATEGORIAS DE 

RISCO DO RJSCIE (DL 220/2008) 
Nº ÁREA DO PP CM_CV/2013   

RISCOS 

TECNOLÓGICOS 

PLANOS E MECANISMOS DE PREVENÇÃO E 

MINIMIZAÇÃO DE RISCOS 

TECNOLÓGICOS/INDUSTRIAIS 

N.º ÁREA DO PP CM_CV 0 (*) 

NÚMERO DE ACIDENTES COM TRANSPORTES 

DE MATÉRIAS PERIGOSAS 
Nº 

ÁREA DO PP 

/ ÁREA DO 

MUNICÍPIO 

CM_CV 0 0 

- Não existe informação 

(*) Indicador importante para ser avaliado na fase de seguimento e de monitorização do plano, mas para os quais não é possível identificar meta a atingir 
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7_  MODELO DE GOVERNANÇA 

 

O êxito da implementação do Plano depende da estreita colaboração e do envolvimento 

entre as várias entidades intervenientes neste processo e da criação de condições 

favoráveis ao seu desempenho. Desta forma, é essencial a identificação das 

responsabilidades institucionais dos vários intervenientes no processo de AAE e no 

processo de implementação do Plano. Entendendo-se governança “como o conjunto de 

regras, processos e práticas que dizem respeito à qualidade do exercício do poder, 

essencialmente no que se refere à responsabilidade, transparência, coerência, eficiência e 

eficácia”, (Partidário 2007), identifica-se um quadro de governança (Quadro 7) para a 

elaboração do PP.ZAE_CV, que garanta o cumprimento dos objetivos definidos 

relativamente aos FCD definidos, bem como à concretização das diretrizes propostas. 

 

QUADRO 7 – QUADRO DE GOVERNANÇA PARA A AÇÃO 

ENTIDADES AÇÕES 
 

MINISTÉRIO DE ECONOMIA – 

DELEGAÇÃO REGIONAL DO 

ALENTEJO 

-MONITORIZAR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO DE LICENCIAMENTO 

INDUSTRIAL SUBSEQUENTE AO PLANO. 

 

INSTITUTO DA ÁGUA 
-MANTER ATUALIZADOS OS RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA. 

-FOMENTAR E APOIAR OS PROCESSOS DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA. 
 

AGÊNCIA PORTUGUESA DO 

AMBIENTE/COMISSÃO DE 

COORDENAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 

ALENTEJO 

-MANTER ATUALIZADOS OS RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE 

DA ÁGUA E DA QUALIDADE DO AR. 

-FOMENTAR E APOIAR OS PROCESSOS DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA. 

-ACOMPANHAR A FASE DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO. 

 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA 

SAÚDE DO ALENTEJO, IP 
-ACOMPANHAR A FASE DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO. 

 

AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES 

DO TRABALHO 

-PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. 

-CONTROLO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO RELATIVA À SEGURANÇA E 

SAÚDE NO TRABALHO. 
 

EDP / DISTRIBUIDOR -GARANTIR O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EXECUÇÃO DO PLANO. 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO -DESENVOLVER PROCESSOS DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA. 
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ENTIDADES AÇÕES 

VERDE -GARANTIR EXECUÇÃO DA SOLUÇÃO URBANÍSTICA DO PLANO DE UMA FORMA 

INTEGRADA NO SUPORTE BIOFÍSICO. 

-TRATAR OS ESPAÇOS NÃO EDIFICADOS E GARANTIR UM ENQUADRAMENTO 

PAISAGÍSTICO ADEQUADO. 

-GARANTIR E OPERACIONALIZAR A RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS.  

-ARTICULAR COM TODAS AS ENTIDADES INTERVENIENTES NO PROCESSO DE 

AAE PARA QUE A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PP DECORRAM 

DE FORMA SUSTENTÁVEL. 

-PRESTAR APOIO E INFORMAÇÃO AO NÍVEL DA PROCURA E OFERTA DE 

EMPREGO. 

-PROMOVER AÇÕES DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL.  

-CUMPRIR AS MEDIDAS QUE VENHAM A SER IMPOSTAS NA DECLARAÇÃO 

AMBIENTAL. 

-FOMENTAR E APOIAR OS PROCESSOS DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA.  
 

JUNTAS DE FREGUESIA 
-OPERACIONALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS. 

-FOMENTAR DIFERENTES FORMAS DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA. 
 

RESIALENTEJO – TRATAMENTO E 

VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS, EIM 

-GARANTIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO DE RECOLHA E TRATAMENTO 

DE RESÍDUOS. 
 

CIRCUNSCRIÇÃO FLORESTAL DO SUL 

-GARANTIR E MONITORIZAR, ARTICULADO COM A CÂMARA MUNICIPAL, A 

PREVENÇÃO DE RISCO DE INCÊNDIO, CONSIDERANDO A ZONA INDUSTRIAL 

UMA POTENCIAL FONTE DE IGNIÇÃO. 
 

POPULAÇÃO EM GERAL 
-CONTRIBUIR PARA O ALCANCE DAS METAS ESTABELECIDAS. 

-PARTICIPAR ATIVAMENTE NOS PROCESSOS DE CONSULTA PÚBLICA. 
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8_  CONCLUSÕES 

 

O presente relatório serve de base à segunda fase do processo de AAE da proposta do 

PP.ZAE_CV. No presente Relatório Ambiental, a caracterização do objeto de avaliação foi 

desenvolvida tendo por base a informação disponível, estando metodologicamente 

adaptada ao grau de maturidade dos trabalhos da proposta do PP.ZAE_CV. 

 

O processo de Avaliação Ambiental Estratégica da proposta do PP.ZAE_CV foi suportado na 

análise de três FCD – o Ordenamento do Território e Qualidade de Vida, Desenvolvimento 

Regional e Competitividade; a Qualidade Ambiental e os Riscos. No decurso da avaliação de 

cada FCD foi garantida a integração de objetivos de sustentabilidade identificados nos 

instrumentos que constituem o Quadro de Referência Estratégico para a AAE.  

 

Foram tidos em consideração quatro Objetivos Estratégicos da proposta do PP.ZAE_CV. 

Conforme referido anteriormente neste Relatório, de uma forma geral, as questões 

ambientais apresentam-se consagradas nos objetivos estratégicos da proposta do 

PP.ZAE_CV. Tratando-se o plano em análise de uma intervenção que tem por objetivo a 

promoção e desenvolvimento de uma área de vocação para futuras instalações 

empresariais, numa envolvente atualmente marcada por uma ocupação agrícola 

dominante, entende-se que as questões de sustentabilidade ambiental e de ecoeficiência 

devem merecer uma especial atenção no desenvolvimento da proposta do plano de 

pormenor. 

 

Aquando da definição dos FCD usados na análise de tendências, foram detetadas algumas 

dificuldades na obtenção de informação para atender à análise de alguns dos indicadores 

propostos. 

 

Salienta-se que a proposta de orientações de seguimento apresentada no Relatório 

Ambiental para cada fator crítico de decisão assenta numa lógica de sustentabilidade que 

permitirá ao Município fazer uma leitura permanente e ambientalmente correta da sua 

atuação. Neste cenário foi dado particular destaque aos elementos mais específicos de cariz 

ambiental, ainda que o conceito de ambiente que assiste a este tipo de instrumentos seja 
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um conceito alargado como se pode reconhecer pela análise dos fatores propostos e 

selecionados em sede de Fatores Críticos. 

 

Na avaliação efetuada não foram evidenciados/identificados impactes ambientais 

significativos que não possam ser alvo de medidas de minimização decorrentes 

diretamente das opções estratégicas do Plano. Evidencia-se, no entanto, a importância do 

acompanhamento da implementação do PP.ZAE_CV, através da atualização periódica do 

plano de controlo proposto, de forma a monitorizar a evolução dos principais indicadores 

de sustentabilidade face a metas estabelecidas em documentos estratégicos, e que 

poderão ter influência direta nas questões relacionadas com o ordenamento do território e 

na qualidade ambiental do concelho. 

 

Com a implementação da presente proposta do PP.ZAE_CV, promove-se significativamente 

a melhoria da qualidade ambiental e das condições de vida das populações locais, uma vez 

que estão previstas mudanças de unidades industriais que se encontram atualmente 

inseridas em meio urbano para este polo empresarial, para além de permitir a instalação de 

novas unidades sujeitas ao cumprimento estrito dos normativos ambientais para o setor e 

para a atividade específica. 

 

O presente relatório, acompanhado do Resumo Não Técnico, estará sujeito a consulta 

pública e das entidades, juntamente com o Relatório da proposta do PP.ZAE_CV, para 

recolha de comentários/sugestões que serão tidos em consideração na emissão da 

Declaração Ambiental e na preparação da versão final do PP.ZAE_CV. 
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Anexo_I -  Pareceres no âmbito do RFCD e Síntese das Sugestões  
 
Anexo_II -   Matriz de convergência entre os Objetivos Estratégicos da Proposta de  
  PP.ZAE_CV e os Objetivos de cada instrumento que integra o Quadro de  
  Referência Estratégico 
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Anexo II -   Matriz de convergência entre os Objetivos Estratégicos da  

  Proposta de  PP.ZAE_CV e os Objetivos de cada instrumento 

  que integra o Quadro de Referência Estratégico 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

OBJ_1 

ESTIMULAR E INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO E A DINÂMICA EMPRESARIAL LOCAL CRIANDO 

CONDIÇÕES PARA A FIXAÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS CAPAZES DE GERAR CRESCIMENTO E 

EMPREGO E INVERTER A TENDÊNCIA DE DECLÍNIO DEMOGRÁFICO. 

OBJ_2 

ESTRUTURAR E INFRAESTRUTURAR ESPAÇOS VOCACIONADOS PARA A INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES 

ECONÓMICAS QUE POSSAM OFERECER UM ELEVADO NÍVEL DE INFRAESTRUTURAÇÃO (TECNOLÓGICO E 

AMBIENTAL) 

OBJ_3 
PROMOVER A DIVERSIFICAÇÃO E A COMPLEMENTARIDADE DE FUNÇÕES NUM QUADRO DE 

ARTICULAÇÃO E ENQUADRAMENTO NO TECIDO URBANO DA VILA DE CASTRO VERDE  

OBJ_4 

INCENTIVAR O USO EFICIENTE DA ÁGUA E DA ENERGIA E PROMOVER O EQUILÍBRIO ENTRE O MODELO DE 

OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO E AS CARACTERÍSTICAS E OS VALORES ECO, AMBIENTAIS E PAISAGÍSTICOS 

QUE CARACTERIZAM O SISTEMA BIOFÍSICO. 
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OBJETIVOS DO PNPOT 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PP.ZAE_CV 

[1] [2] [3] [4] 
     

Conservar e valorizar a biodiversidade e o património 

natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo 

sustentável os recursos energéticos e geológicos, e 

prevenir e minimizar os riscos 

    

Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a 

sua integração nos espaços ibérico, europeu e global 

    

Promover o desenvolvimento policêntrico dos 

territórios e reforçar as infraestruturas de suporte à 

integração e à coesão territoriais 

    

Assegurar a equidade territorial no provimento de 

infraestruturas e de equipamentos coletivos e a 

universalidade no acesso aos serviços de interesse 

geral, promovendo a coesão social 

    

Expandir as redes e infraestruturas avançadas de 

informação e comunicação e incentivar a sua 

crescente utilização pelos cidadãos, empresas e 

administração pública 

    

Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão 

territorial, promovendo a participação informada, 

ativa e responsável dos cidadãos e das instituições 

    

     

Legenda 

         Forte relevância               Média Relevância           Fraca ou Nula Relevância 
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OBJETIVOS DO QCA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PP.ZAE_CV 

[1] [2] [3] [4] 
     

Estímulo à produção de bens e serviços 

transacionáveis 

    

Incremento das exportações     

Transferência de resultados do sistema científico para 

o tecido produtivo 

    

Cumprimento da escolaridade obrigatória até aos 18 

anos 

    

Redução dos níveis de abandono escolar precoce     

Integração das pessoas em risco de pobreza e 

combate à exclusão social 

    

Promoção do desenvolvimento sustentável, numa 

ótica de eficiência no uso dos recursos 

    

Reforço da coesão territorial, particularmente nas 

cidades e em zonas de baixa densidade 

    

Racionalização, modernização e capacitação da 

Administração Pública 

    

     

Legenda 

         Forte relevância               Média Relevância           Fraca ou Nula Relevância 
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OBJETIVOS DO ENDS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PP.ZAE_CV 

[1] [2] [3] [4] 
     

Preparar Portugal para a “Sociedade de 

Conhecimento” 

    

Crescimento sustentado e competitividade à escala 

global 

    

Melhor Ambiente e Valorização do Património     

Mais equidade, igualdade de oportunidades e coesão     

Melhor conectividade internacional do país e 

valorização equilibrada do território 

    

Papel ativo de Portugal na construção europeia e na 

cooperação internacional 

    

Uma administração pública mais eficiente e 

modernizada 

    

     

Legenda 

         Forte relevância               Média Relevância           Fraca ou Nula Relevância 
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OBJETIVOS DO PNAC 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PP.ZAE_CV 

[1] [2] [3] [4] 
     

Reforçar a monitorização nos diversos setores e 

alargar o esforço de cumprimento do Protocolo de 

Quioto, “através de medidas nos setores não 

abrangidos pelo Comércio Europeu de Licenças de 

Emissão” 

    

Acautelar que os diversos setores desenvolvam um 

esforço de monitorização apertado de modo a 

garantir a execução das diferentes medidas 

    

Reforçar a verba do Fundo Português de Carbono 
    

     

Legenda 

         Forte relevância               Média Relevância           Fraca ou Nula Relevância 

 

 

OBJETIVOS DO PNA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PP.ZAE_CV 

[1] [2] [3] [4] 
     

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 
    

     

Legenda 

         Forte relevância               Média Relevância           Fraca ou Nula Relevância 
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OBJETIVOS DO PNAAS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PP.ZAE_CV 

[1] [2] [3] [4] 
     

Intervir ao nível dos fatores ambientais para 

promover a saúde da pessoa e das comunidades a 

eles expostos 

    

Sensibilizar, educar e formar os profissionais e a 

população em geral, de forma a minimizar os riscos 

para a saúde associados a fatores ambientais 

    

Promover a adequação de políticas e a comunicação 

do risco 

    

Construir uma rede de informação que reforce o 

conhecimento das inter-relações Ambiente e Saúde 

    

     

Legenda 

         Forte relevância               Média Relevância           Fraca ou Nula Relevância 
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OBJETIVOS DO PEAASAR II 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PP.ZAE_CV 

[1] [2] [3] [4] 
     

Servir cerca de 95% da população total do País com 

sistemas públicos de abastecimento de água 

    

Servir cerca de 90% da população total do País com 

sistemas públicos de saneamento de águas residuais 

urbanas, sendo que em cada sistema integrado o 

nível de atendimento desejável deve ser de, pelo 

menos, 70% da população abrangida 

    

Obter níveis adequados de qualidade do serviço, 

mensuráveis pela conformidade dos indicadores de 

qualidade do serviço definidos pela entidade 

reguladora 

    

Estabelecer orientações para a definição das tarifas ao 

consumidor final, evoluindo tendencialmente para um 

intervalo razoável e compatível com a capacidade 

económica das populações 

    

Garantir a recuperação integral dos custos incorridos 

dos serviços 

    

Otimizar a gestão operacional e eliminar custos de 

ineficiência 

    

Contribuir para a dinamização do tecido empresarial 

privado nacional e local 

    

Cumprir os objetivos decorrentes do normativo 

nacional e comunitário de proteção do ambiente e 

saúde pública 

    

Garantir uma abordagem integrada na prevenção e 

no controlo da poluição provocada pela atividade 

humana e pelos setores produtivos 

    

Aumentar a produtividade e a competitividade do 

setor através de soluções que promovam a eco-

eficiência 

    

     

Legenda 

         Forte relevância               Média Relevância           Fraca ou Nula Relevância 
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OBJETIVOS DO PESGRI 2001 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PP.ZAE_CV 

[1] [2] [3] [4] 
     

A gestão sustentável dos recursos naturais     

A proteção e valorização ambiental do território     

A conservação da natureza, a proteção da 

biodiversidade e da paisagem 

    

A integração do ambiente nas políticas setoriais e de 

desenvolvimento local e regional 

    

     

Legenda 

         Forte relevância               Média Relevância           Fraca ou Nula Relevância 
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OBJETIVOS DO PSRN2000 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PP.ZAE_CV 

[1] [2] [3] [4] 
 

    

Estabelecer um conjunto de orientações estratégicas 
para a gestão do território das ZPE e Sítios 
considerando os valores naturais que nele ocorrem, 
com vista a garantir a sua conservação a médio e 
longo prazo 

    

Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e 
valores naturais das ZPE e Sítios, orientando a uma 
macroescala a fixação dos usos e o regime de gestão 
compatíveis com a utilização sustentável do território 
a efetuar, posteriormente, através da inserção das 
normas e orientações nos instrumentos de gestão 
territorial que vinculam diretamente os particulares 
(planos municipais e planos especiais de 
ordenamento do território 

    

Representar cartograficamente, em função dos dados 
disponíveis, a distribuição dos habitats naturais e 
seminaturais e das espécies de flora e fauna, 
presentes nos Sítios e ZPE 

    

Estabelecer diretrizes para o zonamento das áreas em 
função das respetivas características e prioridades de 
conservação, a definir nos planos de ordenamento 
que vinculam as entidades privadas, nos quais 
deverão ser fixados e zonados os usos do território e 
os regimes de gestão, com vista à utilização 
sustentável do território 

    

Definir as medidas que garantam a valorização e a 
manutenção num estado de conservação favorável 
dos habitats e espécies, bem como fornecer a 
tipologia das restrições do uso do solo, tendo em 
conta a distribuição dos habitats a proteger 

    

Fornecer orientações sobre a inserção (a efetuar no 
prazo máximo de seis anos) em plano municipal ou 
especial de ordenamento do território das medidas e 
restrições mencionadas nas alíneas anteriores, na 
medida em que são estes os planos vinculativos dos 
particulares 

    

Definir, para cada Sítio e ZPE, os projetos a sujeitar a 
avaliação de impacte ambiental ou a análise de 
incidências ambientais 
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OBJETIVOS DO PROT-A 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PP.ZAE_CV 

[1] [2] [3] [4] 
     

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 

    

     

Legenda 

         Forte relevância               Média Relevância           Fraca ou Nula Relevância 
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OBJETIVOS DO PBH – GUADIANA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PP.ZAE_CV 

[1] [2] [3] [4] 
     

Gestão da Procura – assegurar uma gestão racional 
da procura de água, em função dos recursos 
disponíveis e das perspetivas socioeconómicas 

    

Proteção das Águas e Controlo da Poluição – garantir 
a qualidade do meio hídrico em função dos usos 

    

Proteção da Natureza – assegurar a proteção dos 
meios aquáticos e ribeirinhos com interesse 
ecológico, a proteção e recuperação de habitats e 
condições de suporte das espécies nas linhas de água 

    

Proteção Contra Situações Hidrológicas Extremas e 
Riscos de Poluição Acidental – promover a 
minimização dos efeitos económicos e sociais das 
secas e das cheias, no caso de elas ocorrerem, e dos 
riscos de acidentes de poluição 

    

Articulação do Ordenamento do Território com o 
Ordenamento do Domínio Hídrico – preservar as 
áreas do domínio Hídrico 

    

Valorização Económica e Social dos Recursos 
Hídricos – potenciar a valorização social e económica 
da utilização dos recursos 

    

     

Legenda 

         Forte relevância               Média Relevância           Fraca ou Nula Relevância 
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OBJETIVOS DO PROF – BAIXO ALENTEJO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PP.ZAE_CV 

[1] [2] [3] [4] 
     

Promover e garantir um desenvolvimento 

sustentável dos espaços florestais; 

    

Promover e garantir o acesso à utilização social da 

floresta, promovendo a harmonização das múltiplas 

funções que ela desempenha e salvaguardando os 

seus aspetos paisagísticos, recreativos, científicos e 

culturais 

    

Constituir um diagnóstico integrado e 

permanentemente atualizado da realidade florestal da 

região 

    

Estabelecer a aplicação regional das diretrizes 

estratégicas nacionais de política florestal nas diversas 

utilizações dos espaços florestais, tendo em vista o 

desenvolvimento sustentável 

    

Estabelecer a interligação com outros instrumentos 

de gestão territorial, bem como com planos e 

programas de relevante interesse, nomeadamente os 

relativos à manutenção da paisagem rural, à luta 

contra a desertificação, à conservação dos recursos 

hídricos e à estratégia nacional de conservação da 

natureza e da biodiversidade 

    

Definir normas florestais ao nível regional e a 

classificação dos espaços florestais de acordo com as 

suas potencialidades e restrições 

    

Potenciar a contribuição dos recursos florestais na 

fixação das populações ao meio rural 

    

     

Legenda 

         Forte relevância               Média Relevância           Fraca ou Nula Relevância 
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OBJETIVOS DO PDM DE CASTRO VERDE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PP.ZAE_CV 

[1] [2] [3] [4] 
     

Traduzir as propostas do planeamento territorial e 

urbanístico do território municipal 

    

Proceder à classificação do uso e destino do território     

Definir o regime geral de edificação e parcelamento 

da propriedade rústica e urbana 

    

Estabelecer as bases da administração urbanística 

municipal 

    

Garantir a conveniente utilização dos recursos 

naturais, do ambiente e do património cultural 

    

     

 

OBJETIVOS DO PMDFCI CASTRO VERDE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE 

ELABORAÇÃO DO PP.ZAE_CV 

[1] [2] [3] [4] 
     

Promover a gestão florestal e intervir 

preventivamente em áreas estratégicas 

    

Proteger as zonas de interface Urbano/Floresta;     

Implementar programa de redução de combustíveis.     

     

Legenda 

         Forte relevância               Média Relevância           Fraca ou Nula Relevância 
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