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1. ÂMBITO E ALCANCE 

O Plano Diretor Municipal de Castro Verde (PDMCV) de primeira 

geração, publicado através da Resolução de Conselho de 

Ministros (RCM) n.º 59/93, de 13 de outubro, conta ao momento 

com cerca de 27 anos de eficácia. Por força do tempo e das 

dinâmicas territoriais, sociais e ambientais, da escala local e 

supralocal, está assim descontextualizado no tempo e no espaço. 

Acresce a estes o quadro legal com âmbito, direto ou indireto, 

sobre o ordenamento do território, substantivamente diferente 

do que esteve na base da elaboração do PDM e dos procedimentos 

de dinâmica que esteve sujeito
1
, e com o qual é preciso 

convergir. Neste contexto é de considerar, sem prejuízo de 

outros instrumentos: 

 

1. a aprovação da Lei de Bases Gerais da Política Pública de 

Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPPSOTU)
 2
; 

 

2. a alteração ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT)
3
, que consagra no n.º 2 artigo 199.º, 

conjugado com o n.º 1 da LBPPSOTU, a obrigatoriedade dos Planos 

Diretores Municipais (PDM) integrarem, até 14 de junho de 2020
4
, 

as regras relativas ao regime de uso do solo aí previstas, sob 

pena de suspensão das normas que deveriam ter sido alteradas, 

não podendo haver lugar a atos e operações que impliquem a 

ocupação, uso e transformação do solo. 

 

                       
1
 Deliberação n.º 2271/2010, de 7 de dezembro - aprovou a adaptação do PDM ao PROTA (RCM 

n.º 53/2010, de 2 de agosto). 
2
 Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, alterada pela Lei n.º 74/2017, de 15 de agosto. 
3
 DL n.º 80/2015, de 14 de maio. 
4
 Por força do estado de pandemia provocada pelo CONVID-19, o DL n.º 10-A/2020, de 13 de 

março, na sua redação atual conferida pela Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, que estabelece 

medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença, dilatou estas datas 

para um prazo de mais 180 dias, segundo as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 35.º-D, 

contando a data desde o final da cessação do estado de emergência, ou seja, dia 9 de 

março de 2020.  
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O PDMCV contém assim fraquezas de fundo, tanto do ponto de vista 

material como documental, e ainda de perspetiva, face ao atual 

quadro legal e políticas atuais de e para o desenvolvimento, que 

não lhe conferem robustez suficiente para responder, no mínimo, 

às dinâmicas e exigências territoriais, ambientais, sociais e de 

política. A estas fragilidades acresce o seu desalinhamento 

relativamente aos instrumentos estratégicos superiores de 

referência, de âmbito nacional e regional
1
, e quadro jurídico e 

políticas do ordenamento do território e urbanismo
2
, e ao 

próprio paradigma de desenvolvimento que esteve na base da sua 

elaboração e que determinou, no essencial, o modelo de 

ordenamento e o regime de uso do solo que o suporta.  

 

Como tal, está em vigor um PDM sem robustez suficiente para 

responder às dinâmicas e exigências atuais que o território, a 

sociedade, a política global e nacional e o ambiente encerram, 

ao que se adiciona o facto de já ter sido sobejamente 

ultrapassado o prazo de 10 anos da sua vigência, previsto no 

                       
1
 Sem prejuízo de muitos outros inexistentes à data da elaboração do PDMCV, salienta-se, 

o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT, Lei n.º 99/2019, de 

05 de setembro), a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (2015) e respetivo 

plano de implementação (ENDS) (RCM 109/2007, de 20 de Agosto), o Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA, RCM n.º 53/2010, de 2 de agosto) ou o 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF Alentejo, Portaria n.º 

54/2019, de 11 de fevereiro) ou, entre muitos outros, legislação no âmbito das 

alterações climáticas, e.g., a Resolução de Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de 

julho, retificada pela Declaração de Retificação n.º 41/2015, de 17 de setembro, aprova 

o Quadro Estratégico para a Política Climática, o Programa Nacional para as Alterações 

Climáticas e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, determina os 

valores de redução das emissões de gases com efeito de estufa para 2020 e 2030 e cria a 

Comissão Interministerial do Ar e das Alterações Climáticas.  
2
 De anotar as mudanças operadas no quadro jurídico no âmbito do ordenamento do 

território nos últimos 5 anos, não apenas impostas pela (nova) LBPPSOTU e RJIGT, já 

enunciados, mas também pelo DL n.º 130/2019, de 30 de agosto que alterou o DL n.º 

193/95, de 28 de julho (normas de produção de cartografia), pelo Regulamento n.º 

142/2016, de 9 de fevereiro e pelo Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto 

(classificação e qualificação dos solos) ou pela Portaria n.º 277/2015, de 10 de 

setembro) relativa à constituição e funcionamento das Comissões Consultivas. Entre 

estes, destacam-se outros diplomas legais, que direta ou indiretamente têm reflexos ao 

nível da política de ordenamento do território ao nível local, como seja, e.g., os 

relativos às alterações climáticas - a RCM n.º 56/2015 de 30 de julho, que aprova o 

Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPC), o Programa Nacional para as 

Alterações Climáticas 2020/2030 (PNPAC) e a Estratégia Nacional de Adaptação às 

Alterações Climáticas (ENAAC), ou a RCM n.º 107/2019, de 1 de julho, que aprova o 

Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 -, ou ainda relativa à política florestal, 

designadamente o DL n.º 124/2006, de 28 de junho, na redação atual conferida pela Lei 

n.º 76/2017, de 17 de agosto, que cria o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (SNDFCI). 
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n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento. Estão assim reunidos os 

fundamentos básicos para a Câmara Municipal de Castro Verde 

desencadear o procedimento da sua revisão, de acordo com o 

estabelecido no artigo 115.º do RJIGT.  

 

Com efeito, como se pode ler no n.º 3 daquele artigo, a revisão 

é um “processo que visa a “reconsideração e a reapreciação 

global, com caráter estrutural ou essencial, das [suas] opções 

estratégicas (…), dos princípios e dos objetivos do modelo 

territorial definido ou dos regimes de salvaguarda e de 

valorização dos recursos e valores territoriais”. Adianta o n.º 

2 do artigo 124.º que a revisão pode decorrer: 

 

1. da necessidade de adequação à evolução, a médio e longo 

prazo, das condições ambientais, económicas, sociais e 

culturais, que determinaram a respetiva elaboração; 

2. de situações de suspensão do plano e da necessidade da sua 

adequação à prossecução dos interesses públicos que a 

determinaram. 

 

Neste âmbito, determina do RJIGT que a deliberação da Câmara 

Municipal de elaboração do PDM deverá “ser acompanhada de 

relatório de estado do ordenamento do território a nível local 

(…)”, ou em alternativa, como se infere do n.º 2 do artigo 202.º 

(idem), por um “relatório de avaliação”. É com este último 

sentido que se orienta o n.º 3 do artigo 21.º da Portaria n.º 

277/2015, de 10 de setembro, estabelecendo que “nos processos em 

curso, quando a entidade não disponha de relatório de estado do 

ordenamento do território a nível local, a deliberação (…) é 

acompanhada por um relatório fundamentado de avaliação da 

execução do planeamento municipal [que doravante designaremos 

por RAE] preexistente e de identificação dos principais fatores 

de evolução do município”.  
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É com este contexto que é elaborado o “Relatório de Avaliação da 

Execução do Planeamento Municipal de Castro Verde” (RAECV), que 

compreende além do capítulo introdutório (Capítulo 1) e de 

enquadramento geográfico (Capítulo 2), 3 GRANDES FASES: 

 

1. a primeira fase, correspondente ao CAPÍTULO 3, é dedicada à 

análise dos fatores de evolução do município; 

2. a segunda fase do trabalho, correspondente ao CAPÍTULO 4, 

compreende a avaliação da execução do PDM, desde a sua 

entrada em vigor, incluindo uma análise aos procedimentos de 

dinâmica que lhe estiveram associados, aos IGT de grande 

escala elaborados e que contribuem para a sua 

operacionalização, e ao grau de execução do solo urbano; 

 

O RAECV termina com a concretização prévia de orientações 

estratégicas para o desenvolvimento do concelho (Capítulo 4), 

que orientarão a revisão do PDMCV, e com uma síntese conclusiva 

(Capítulo 5).  

 

Todos os elementos que apoiam o texto, i.e., figuras ou quadros, 

são numerados sequencialmente dentro do capítulo onde se 

integram, antecedendo ao número da figura ou quadro o respetivo 

número do capítulo tendo em vista facilitar a localização de 

qualquer parte no todo a que pertence. 
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2. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

 

Integrado na NUT III Baixo Alentejo (NUT II Alentejo), mais 

precisamente no distrito de Beja, o município de Castro Verde, 

de forma alongada no sentido NNW-SSE, ocupa uma área total de 

569,4 km² e, como se pode ver na Figura 2.1, partilha os limites 

administrativos com os concelhos de: 

 

1. Aljustrel e Beja, a norte; 

2. Mértola, a este; 

3. Almodôvar, a sul; 

4. Ourique, a oeste. 

 

Aquando da elaboração do PDM eficaz, o concelho dividia-se 

administrativamente em cinco freguesias: Casével, Castro Verde, 

Entradas, Santa Bárbara de Padrões e S. Marcos da Ataboeira. 

Contudo, após a reforma administrativa de 2013
1
, o concelho 

ficou a integrar apenas quatro (4) freguesias, designadamente, 

1) Castro Verde e Casével, 2) Entradas, 3) Santa Bárbara de 

Padrões e 4) S. Marcos da Ataboeira. Com maior extensão 

territorial destaca-se a freguesia de Castro Verde e Casével, 

onde se localiza a sede de concelho, com 322,6 km
2
, sendo, por 

oposição, a freguesia de Santa Bárbara de Padrões a que ocupa 

menor área (66,4 km²) (vd. Figura 2.1).  

 

Atravessam o concelho quatro (4) eixos viários do Plano 

Rodoviário Nacional (PRN)
2
, (vd. Figura 2.1), designadamente: 

 

                       
1
 Operada através da Lei n.º 11 -A/2013, de 28 de janeiro, retificada pela Declaração de 

Retificação n.º 19/2013, de 28 de março, em articulação com o Despacho n.º 11540/2013, 

de 5 de setembro.  
2
 Decreto-Lei n.º 222/98, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 98/99, de 26 de 

julho, pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98, de 31 de outubro e pelo Decreto-Lei 

n.º 182/2003, de 16 de agosto 
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1. o IP1/A2, grosseiramente com orientação norte-sul ligando 

Lisboa a Albufeira; 

2. o IP2/ ER123, com orientação grosseira oeste-este, que 

promove a ligação entre Beja e Faro, com passagem por Castro 

Verde e Ourique; 

3. a Estrada Nacional n.º 2 que atravessa todo o território de 

Portugal Continental no sentido norte-sul; 

4. o IC1 que cruza o município no extremo noroeste; 

  

Do enquadramento geográfico destaca-se a grande proximidade do 

concelho a alguns centros urbanos de hierarquia superior, como 

seja, Beja (44,5 km), Sines (90,3 km), Faro (104 Km), Évora (124 

km) e Lisboa (191 km), bem como à fronteira espanhola (Puebla de 

Guzmán), apenas a 95,2 km. 

 

Aquando dos Censos de 2011 (INE), o município contava com 7 295 

habitantes, o que se traduzia numa densidade populacional de 

12,8 hab/km², valor muito baixo e inferior à média da NUTIII 

Baixo Alentejo (14,7 hab/km
2
). 



Figura 2.1. Enquadramento territorial do concelho 

de Castro Verde 
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3. OS FATORES DE EVOLUÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

Uma das formas de compreender do estado do ordenamento do 

território, de acordo com o n.º 3 do artigo 21.º da Portaria n.º 

277/2015, de 10 de setembro
1
, resulta da análise dos “fatores de 

evolução do município”. Para o efeito, e sem prejuízo de outros de 

menor relevância, consideram-se como principais fatores de 

evolução do concelho de Castro Verde, ou seja, os principais 

“setores que condicionam e/ou orientam, de forma mais direta, a 

organização do território” (DGOTDU, 1997), com a vantagem de serem 

passíveis de monitorizar, nomeadamente: 

 

1. a demografia; 

2. a empregabilidade e atividades económicas; 

3. a ocupação do solo; 

4. o quadro de referência estratégico. 

 

Serão estes os setores alvo de abordagem no próximo capítulo, com 

o objetivo de estabelecer, sempre que possível, o paralelismo 

entre a situação de referência, considerado aqui o período da 

elaboração do PDM eficaz e a momento atual. 

 

3.1. DA DINÂMICA DEMOGRÁFICA 

 

Em 2018 o município de Castro Verde contabilizava, segundo as 

estimativas populacionais para esse ano (INE, 2018), 6 946 

habitantes o que denuncia uma perda populacional de 9,47%, entre 

1993 e 2018, e deixa por goradas as estimativas populacionais 

apresentadas no PDM, que indicam o marco de 9 300 habitantes para o 

ano 2000. Ainda assim, atentando ao Quadro 3.1, constata-se que 

este decréscimo da população residente no concelho, é 

consideravelmente inferior ao decréscimo registado na NUTIII Baixo 

                       
1
 Que regula a constituição, a composição e o funcionamento das comissões consultivas da 

elaboração e da revisão do PDM. 
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Alentejo (-17,08%). O atual contexto demográfico concelhio é 

certamente comprometido pela taxa de crescimento natural (TCN), 

negativa desde o ano de 1993 e com um decréscimo gradual desde 

2006 (vd. Figura 3.1), decorrente de um balanço negativo entre a 

taxa de natalidade (7,6‰) e a taxa de mortalidade (17,8‰) (vd. 

Quadro 3.1). 

 

Quadro 3.1. Quadro de bordo dos principais indicadores demográficos do concelho 

de CV 

Indicador Castro Verde Baixo Alentejo Alentejo 

Ano 1993 2018 1993 2018 1993 2018 

População residente 7 673 6 946 
140 

560 
116 557 780 379 705 478 

Variação da população -9,47% -17,08% -9,60% 

Densidade populacional 

(hab./Km2) 
13,48 12,20 16,53 13,70 24,73 22,36 

Taxa bruta de natalidade 9,1‰ 7,6‰ 9,1‰ 8,0‰ 9,0‰ 7,6‰ 

Taxa bruta de mortalidade 15,5‰ 17,8‰ 16,7‰ 17,2‰ 13,9‰ 14,8‰ 

Variação do índice de 

envelhecimento 
46% 43% 63% 

Fonte: INE (1993, 2018) consultado em abril de 2020. 

 

Também a taxa de crescimento migratório1 (TCM) possui 

significativa importância perante aquele fenómeno, uma vez que 

apenas regista valores negativos em três dos 26 anos em análise 

(2010, 2014 e 2015). Deste modo, merece devido destaque o ano 2000 

onde se atinge o valor máximo da TCM (1,04%), bem como o período 

de 2011 a 2013 onde os valores positivos se mantiveram entre 0,75% 

e 0,91% (vd. Figura 3.1). Contudo, apesar do comportamento 

positivo da TCM se refletir no comportamento da taxa de 

crescimento efetivo
2
 (TCE), os valores da primeira não têm sido 

suficientes para compensar as perdas observadas no crescimento 

                       
1
 Corresponde ao saldo migratório observado durante um determinado período de tempo, 

normalmente um ano civil, referido à população média desse período, expressa por 100 

habitantes, cfr. http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/1712. 
2
 Variação populacional observada durante um determinado período de tempo, normalmente um 

ano civil, referido à população média desse período, habitualmente expressa por 100 

habitantes, cf.  http://smi.ine.pt/Conceito/ 
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natural
1
, registando-se, com efeito, uma TCE na ordem -0,92%, em 

2018 (vd. Figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Evolução das taxas de crescimento natural (TCN), migratório (TCM) e 

efetivo (TCE) do concelho, 1993-2018 

 

Fonte: INE (1993-2018), consultado em abril de 2020. 

 

“Tendo em conta que até 1981, no concelho de Castro Verde, a 

ocupação humana assente no modelo de povoamento disperso
2
, 

assistia a uma tendência de decréscimo” (CMCV, 1993), observa-se 

que aquando dos censos de 2011 a inversão dessa tendência já era 

significativa registando um total de 45 lugares censitários (mais 

14 lugares que em 1991 e 2001) (vd. Quadro 3.2. População por 

classe de dimensão dos lugares, de 1991 a 2011). Nem por isso a 

macrocefalia do concelho foi atenuada uma vez que 57,7% da 

população, em 2011, residia na vila de Castro Verde e os lugares 

de maior dimensão (com 1000 a 3000 habitantes) mantêm-se sem 

qualquer representatividade desde os censos de 1970 (vd. Figura 

3.2). 

 

                       
1
 Taxa de crescimento natural corresponde ao saldo natural observado durante um determinado 

período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse período, 

habitualmente expressa por 100 habitantes, cf.  http://smi.ine.pt/Conceito/. 
2
 Ainda que a tipologia de povoamento a que corresponde o concelho de Castro Verde seja 

concentrado. Onde” as edificações se agrupam, constituindo pequenos aglomerados/povoações 

de forma compacta e concentrada, relativamente fáceis de diferenciar e delimitar” (TOMÉ et 

al, 2011). 

-2 

-1,5 

-1 

-0,5 
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1 
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Além da perda de população residente, concorrem para a evolução da 

dinâmica de dispersão diversos fatores, tais como a evolução 

positiva do saldo migratório, em grande parte devido ao dinamismo 

laboral associado ao sector mineiro, o crescimento do sector 

terciário, especialmente os serviços públicos que se concentram na 

sede de concelho, e a procura de um custo de vida mais baixo do 

que o encontrado na vila de Castro Verde. 

 

Quadro 3.2. População por classe de dimensão dos lugares, de 1991 a 2011 

Classe 

Dimensão 

Lugar 

1991 2001 2011 

Lugares População Lugares População Lugares População 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

01 - 99 16 51,6 863 11,1 17 54,8 791 10,4 35 77,8 993 13,6 

100 - 499 13 41,9 2524 32,5 12 38,7 2240 29,5 8 17,8 1433 19,7 

500 - 999 1 3,2 867 11,2 1 3,2 753 9,9 1 2,2 651 8,9 

1000 - 

2000 

- - - - - - - - - - - - 

2000 - 

3000 

- - - - - - - - - - - - 

>3000 1 3,2 3508 45,2 1 3,2 3819 50,2 1 2,2 4199 57,7 

Total 31 100 7762 100 31 100 7603 100,0 45 100 7276 100 

       Fonte: INE, Censos (1991, 2001 e 2011), consultado em abril de 2020. 

 

Atentando para a Figura 3.3, verifica-se que o concelho de CV 

revela uma estrutura etária envelhecida, que se tem acentuado 

desde o início da década de 1990. Em 2018, a população jovem (dos 

0 aos 14 anos) era significativamente mais reduzida o que, aliado 

a uma considerável redução na população ativa dos 20 aos 39 anos, 

pode conduzir a uma fraca capacidade em manter a qualidade de vida 

dos futuros pensionistas. 

 

Relativamente à distribuição da população em idade ativa (15 aos 

64 anos) pelos diferentes grupos quinquenais (vd. Figura 3.3), 

observa-se que a importância do grupo etário dos 45 aos 49 anos é 

consideravelmente reduzida quando comparada com os grupos etários 

dos 40-44 anos e dos 50-54 anos. No entanto, esta oscilação em 

nada difere das demais. De anotar, todavia, o notório aumento da 

esperança média de vida no concelho entre 1993 e 2018. 
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Figura 3.2. Distribuição da população por lugares censitários, em 2011 

 

 

 

Figura 3.3. Pirâmide etária do concelho de Castro Verde, 1993 e 2018 
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Fonte: INE, Censos da População (1993 e 2018), consultado em abril de 2020. 

 

Conclui-se assim que o concelho de Castro Verde passou de uma 

estrutura etária adulta, em 1993, para uma estrutura etária 

envelhecida em 2018. Esta evolução na dinâmica etária foi 

acompanhada por uma perda de população de 9,5%, resultante da 

redução da natalidade (-16,5%) e aumento da mortalidade (14,8%), 

apesar do aumento da taxa de crescimento migratório em 109,1%. No 

entanto, este aumento revelou-se insuficiente para contrariar os 

elevados valores do índice de envelhecimento1 (194,5) e de 

dependência de idosos2 (35,1), e o aumento do primeiro indicador 

em relação à média da NUTIII. Por sua vez, também o índice de 

renovação da população em idade ativa3 (82,0%) confirma as 

dificuldades que se colocam à substituição da população ativa, 

devido ao menor volume de jovens, enquanto força de trabalho 

potencial, face à população que nos próximos anos atingirá a idade 

da reforma. 

 

No concelho a população residente de nacionalidade estrangeira 

representa cerca de 2,3% do total da população residente. Deste 

                       
1
 Indicador que estabelece a relação entre a população idosa (número de pessoas com 65 ou 

mais anos) e a população jovem (crianças entre os 0 e os 14 anos). 
2
 Relação entre a população idosa e a população em idade ativa (15-64 anos). 
3
 Relação entre a população que potencialmente está a entrar (20-29 anos) e a a sair do 

mercado de trabalho (55-64 anos). 

300 200 100 0 100 200 300 

0 - 4 anos 
5 - 9 anos 

10 - 14 anos 
15 - 19 anos 
20 - 24 anos 
25 - 29 anos 
30 - 34 anos 
35 - 39 anos 
40 - 44 anos 
45 - 49 anos 
50 - 54 anos 
55 - 59 anos 
60 - 64 anos 
65 - 69 anos 
70 - 74 anos 
75 - 79 anos 
80 - 84 anos 

85 e + 

1993 Homens 1993 Mulheres 2018 Homens 2018 Mulheres 
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modo, de acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 

(vd. Quadro 3.3), em 2018, residiam no concelho 158 indivíduos de 

nacionalidade estrangeira com estatuto legal de residente1, o que 

traduz um aumento de 26,7% em relação a 2008 (133). Destes 

indivíduos, cerca de 55% são homens de nacionalidades distintas 

(25), e.g., como países de origem, destaca-se a Ucrânia (31), 

Brasil (30), Roménia (14) e Reino Unido (14). 

 

Numa breve análise aos dados do número de imigrantes por país de 

origem, em 2008 e 2018 (vd. Quadro 3.3. Origem dos imigrantes 

residentes em Castro Verde, 2008 e 2018), é de reter, 

nomeadamente: 

1. o aumento das nacionalidades, tendo passado de 22, em 2008, 

para 25 em 2018; 

2. o Brasil deixa de ser o principal país de origem dos 

imigrantes residentes no concelho, tendo registado um 

decréscimo de 23%, entre 2008 e 2018. Contudo, continua a 

deter uma relativa importância, ocupando o segundo lugar e 

antecedido pela Ucrânia (26,3%); 

3. o Canadá deixa de ser o terceiro país de origem com maior 

importância, com uma representatividade de 7,5%, para dar 

lugar à Roménia e ao Reino Unido (8,9%); 

4. a Roménia é o país de origem com um maior crescimento (133%) 

entre 2008 e 2018. 

 

Quadro 3.3. Origem dos imigrantes residentes em Castro Verde, 2008 e 2018 

País de origem 2008 2018 Tx. Var. 

2008/2018 N.º % do 

total 

N.º % do 

total África do Sul 0 0,0 2 1,3 - 

Alemanha 2 1,5 4 2,5 100 

Angola 3 2,3 1 0,6 -66,67 

Austrália 0 0,0 1 0,6 - 

Argentina 1 0,8 0 0,0 -100 

Bélgica 3 2,3 3 1,9 0 

                       
1
 Número que compreende exclusivamente os indivíduos de nacionalidade estrangeira 

detentores de um título de residência válido. Para além das pessoas contabilizadas pelo 

SEF, existirá, certamente, no território, um número indeterminado de outros estrangeiros, 

que não possuem título de residência válido. 
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Bolívia 3 2,3 0 0,0 -100 

Brasil 39 29,3 30 19,0 -23,08 

Canadá 10 7,5 7 4,4 -30 

Chile 0 0,0 1 0,6 - 

China 6 4,5 13 8,2 116,67 

Cuba 0 0,0 6 3,8 - 

Eslováquia 0 0,0 1 0,6 - 

Equador 1 0,8 0 0,0 -100 

Espanha 3 2,3 9 5,7 200 

Holanda 0 0,0 1 0,6 - 

India 0 0,0 1 0,6 - 

Israel 0 0,0 1 0,6 - 

Itália 2 1,5 4 2,5 100 

Luxemburgo 1 0,8 1 0,6 0 

Marrocos 2 1,5 1 0,6 -50 

Moldávia 5 3,8 7 4,4 40 

Noruega 1 0,8 1 0,6 0 

Nova Zelândia 1 0,8 0 0,0 -100 

Reino Unido 5 3,8 14 8,9 180 

Roménia 6 4,5 14 8,9 133,33 

Rússia 2 1,5 2 1,3 0 

Suíça 1 0,8 0 0,0 -100 

Ucrânia 35 26,3 31 19,6 -11,43 

Uzbequistão 1 0,8 0 0,0 -100 

Venezuela 0 0,0 2 1,3 - 

Total Concelho 133 100,0 158 100,0  

Total Distrito 5260  9731   

Fonte: SEF (https://sefstat.sef.pt/), consultado em 21/04/2020 

 

Deste modo, o concelho de CV apresenta uma realidade demográfica 

muito diferente da existente aquando da elaboração do PDM eficaz 

de 1.ª geração, publicado em 1993. A política de desenvolvimento 

local enfrenta assim desafios que então se colocavam relacionados, 

e.g., com a perda de população, com uma estrutura etária 

envelhecida e com os imigrantes. 

 

3.2. DA EMPREGABILIDADE E ATIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Para um melhor entendimento da situação do emprego e atividades 

económicas no concelho de CV, compreende-se como fundamental 

https://sefstat.sef.pt/


                                                                     
Avaliação da execução do planeamento municipal 

 

 

 

 

21 

abordar também o nível de escolaridade da população residente 

enquanto fator da empregabilidade.  

 

Destaca-se assim, no ano de 2001, uma população maioritariamente 

com baixo nível de escolaridade, quando 30% não possuía qualquer 

nível de escolaridade e cerca de 29% tinha apenas o 1.º Ciclo do 

Ensino Básico (vd. Figura 3.4). Por sua vez, 26,3% de indivíduos 

dispunha do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e 8,2% tinha 

terminado o ensino secundário. Quanto ao ensino superior, apenas 

3,6% da população obteve um grau académico desse nível e 0,3% da 

população adquiriu competências do quadro do ensino pós-secundário 

não superior. 

 

Os censos de 2011 também apresentam diferenças significativas 

quanto ao nível de escolaridade da população residente no 

município. Com efeito, o panorama atual, quando comparado com 

2001, salda-se pela positiva decorrente do incremento observado no 

terceiro ciclo do ensino básico, no ensino secundário, pós-

secundário e no ensino superior, aliado à redução em 10,2% da 

população sem qualquer nível de escolaridade. Quanto à variação da 

população sem nenhum nível de escolaridade e com o ensino pós-

secundário, esta pode justificar-se, entre outras razões, pela 

implementação do programa Novas Oportunidades (iniciativa do 

Governo Português que decorreu de 2005 a 2010), que teve como 

objetivo a qualificação da população portuguesa. Porém, nesse 

mesmo ano, o concelho deparava-se com uma elevada taxa de abandono 

escolar (3,8%), acima da média do Baixo Alentejo (2,4%). 

 

Figura 3.4. Nível de escolaridade da população residente no concelho de Castro 

Verde (2001 e 2011) 
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        Fonte: INE, Censos da População (2001 e 2011), consultado em abril de 2020. 

 

De notar, no entanto, que nem toda a população residente estuda ou 

trabalha no concelho, dando origem aos movimentos pendulares, que 

estes imprimem padrões de mobilidade próprios, além de traduzirem 

dinâmicas e relações de complementaridade e de dependência do 

município em relação a outros. Neste contexto, e apesar de haver 

cada vez mais população residente que estuda ou trabalha fora do 

município (16,8%), Castro Verde é o quarto concelho abaixo dos 

17,7% de média da NUTIII Baixo Alentejo (vd. Figura 3.5 e Figura 

3.6).  

 

Figura 3.5. População residente (%) que trabalha ou estuda fora do município de 

Castro Verde (1991, 2001 e 2011) 

 
               Fonte: INE, 2019  
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No que diz respeito aos destinos dos movimentos pendulares por 

motivos laborais e/ou formativos, bem como à origem dos mesmos, o 

concelho revela uma forte capacidade de agregar recursos humanos, 

dentro e fora do município. Atentando no Quadro 3.4, é notória a 

função de complementaridade do concelho de CV para com os 

municípios adjacentes, nomeadamente, Almodôvar, Beja e Aljustrel.  

 

 

Figura 3.6. População (%) que trabalha ou estuda fora do município de residência, 

por concelho, em 2011 

        Fonte: INE, 2019  

 

 

No que concerne ao tecido empresarial (vd. Quadro 3.5), constata-

se que o concelho de Castro Verde representa, em 2018, apenas 4,9% 

das empresas da NUTIII, peso ligeiramente inferior a 2008 (5,1%). 

De facto, entre 2008 e 2018, registou-se um ligeiro decréscimo no 

número de empresas sedeadas no concelho, na ordem dos -0,26%, 

dinâmica significativamente distinta à observada na NUTIII 

(4,16%), a par de uma quebra, igual a -0,26%, na densidade 

empresarial. 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

Aljustrel 

Almodôvar 

Alvito 

Barrancos 

Beja 

Castro Verde 

Cuba 

Ferreira do Alentejo 

Mértola 

Moura 

Ourique 

Serpa 

Vidigueira 

Baixo Alentejo 

26,0 

27,1 

30,4 

14,3 

10,9 

16,8 

37,1 

23,8 

16,2 

11,5 

20,0 

17,4 

28,3 

17,7 

74,0 

72,9 

69,6 

85,7 

89,1 

83,2 

62,9 

76,2 

83,8 

88,5 

80,0 

82,7 

71,7 

82,3 

Noutro Municipio No Municipio 



                                                                     
Avaliação da execução do planeamento municipal 

 

 

 

 

24 

 

 

Quadro 3.4 Movimentos pendulares com destino, e origem, no concelho de Castro 

Verde 

Com Destino a Castro Verde Com Origem em Castro Verde 

Concelho de 

origem 

N.º % Concelho de 

destino 

N.º % 

Almodôvar 473 41,9 Almodôvar 90 23,6 

Aljustrel 341 30,2 Beja 73 19,2 

Beja 116 10,3 Ourique 65 17,1 

Mértola 89 7,9 Aljustrel 52 13,6 

Odemira 24 2,1 Mértola 27 7,1 

Santiago do Cacém 23 2 Odemira 12 3,1 

Ferreira do 

Alentejo 

14 1,2 Outros
1
 62 16,3 

Outros
2
 50 4,4    

Total 1130 100  381 100 

    Fonte: INE, 2011 

 

 

Quadro 3.5. Principais indicadores do dinamismo das empresas, concelho de CV e 

Baixo Alentejo (2008 e 2017) 

  Castro Verde Baixo Alentejo 

  2008 2018 

Tx. Var. 

2008/201

8 

2008 2018 

Tx. Var. 

2008/201

8 

Nº de Empresas 763 761 -0,26 14 900 15 520 4,16 

Densidade de 

empresas 

(Nº/Km²) 

1,34 1,34 -0,26 1,75 1,82 4,16 

Empresas 

Individuais (%) 
609 572 -6,08 11709 11327 -3,26 

Volume de 

Negócios 

(milhares de €) 

410 102 

765 

413 840 

443 
0,91 

1 894 827 

243 

2 594 

260 147 
36,91 

VAB (€) 
234 076 

573 

219 773 

260 
-6,11 497 003 279 

725 723 

153 
46,02 

Empresas com 

menos de 10 

pessoas (%) 

745 748 0,40 14 561 15 176 4,22 

Fonte: INE, 2019 

                       
1
 Inserem-se nesta categoria todos os municípios de onde vêm menos de 10 indivíduos. 

(Albufeira, Lisboa, Portimão, Santiago do Cacém, Évora, Loulé, Sines, Ferreira do Alentejo, 

Faro, Silves, Sintra, Grândola, Alvito, Cuba, Vieira do Minho, Sertã, Coimbra, Figueira da 

Foz, Penela, Alcoutim, Lagoa, Cascais, Amarante, Ourém, Almada, Barreiro e Palmela). 
2
 Inserem-se nesta categoria todos os municípios de onde vêm menos de 10 indivíduos. 

(Grândola, Portel, Viana do Alentejo, Évora, Cuba, Vidigueira, Alandroal, Serpa, Redondo, 

Alvito, Moura, Alcácer do Sal, Sines, Portalegre, Estremoz, Reguengos, Benavente e 

Coruche). 
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Deste modo, em 2018 o município apresentava 1,3 empresas/km
2
, 

gerando um volume de negócios de 413 840 443 €, equivalente a 15,9% 

do volume de negócios
1
 da NUTIII. Também o crescimento do volume 

de negócios das empresas neste concelho, entre 2008 e 2018, é 

muito inferior ao observado na NUTIII (36,91%) (vd. Quadro 3.6).
 

 

Igualmente importante é o excedente económico gerado pelas 

empresas, patente no Valor Acrescentado Bruto (VAB) que, entre 

2008-2018, no concelho de CV registou um decréscimo na ordem dos 

6,11%, representando 30,2% do VAB do Baixo Alentejo (vd. Quadro 

3.6). 

 

Quanto à estrutura produtiva (número de empresas por secção da CAE 

rev. 3), verifica-se que no concelho de Castro Verde, à semelhança 

do que acontece no país, predomina o setor terciário (61,5%). 

Porém, tratando-se de um concelho de génese marcadamente rural e 

agrícola, o número de empresas ligadas ao setor primário ainda tem 

uma expressão considerável (27,7%) e detém 21,6% dos postos de 

trabalho do concelho (vd. Quadro 3.7). 

 

Segue-se, ainda que com impacto mais reduzido, o “comércio por 

grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 

motociclos”, que representa cerca de 16,9% das empresas e 30,4% 

dos indivíduos empregados no concelho. Por sua vez, em terceiro e 

quarto lugar encontram-se as “atividades administrativas e dos 

serviços de apoio” e o “alojamento, restauração e similares” com 

11,1% e 10,3% do total de empresas. Cada um destes grupos de 

atividades económicas detém 7,22% e 10,9%, respetivamente, de 

população empregada no concelho (vd. Quadro 3.7). 

 

 

 

 

                       
1
 Valor global das transações realizadas pelas empresas. 



                                                                     
Avaliação da execução do planeamento municipal 

 

 

 

 

26 

 

 

Quadro 3.6. Empresas, pessoal ao serviço e volume de negócios, por atividade 

económica, concelho de Castro Verde, 2018 

  Nº de 

Empresas 

Pessoal ao 

serviço 

Volume de Negócios 

Nº % Nº % € % 

Agricultura, produção animal, 

caça, floresta e pesca 

211 27,73 300 21,66 7 095 560 9,82 

Subtotal Setor I 211 27,73 300 21,66 7 095 560 9,82 

Indústrias extrativas 1 0,13 … - … - 

Indústrias transformadoras 37 4,86 87 6,28 2 449 466 3,39 

Eletricidade, gás, vapor, água 

quente e fria e ar frio 

1 0,13 … - … - 

Captação, tratamento e 

distribuição de água (...) 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Construção 43 5,65 89 6,43 3 490 514 4,83 

Subtotal Setor II 82 10,78 176 12,71 5939980 8,22 

Comércio por grosso e a retalho; 

reparação de veículos automóveis 

e motociclos 

129 16,95 421 30,40 42 593 

651 

58,97 

Transportes e armazenagem 13 1,71 25 1,81 1 755 404 2,43 

Alojamento, restauração e 

similares 

79 10,38 151 10,90 6 968 655 9,65 

Atividades de informação e de 

comunicação 

4 0,53 … - … - 

Atividades imobiliárias 9 1,18 13 0,94 798 100 1,10 

Atividades de consultoria, 

científicas, técnicas e similares 

43 5,65 57 4,12 1 786 635 2,47 

Atividades administrativas e dos 

serviços de apoio 

85 11,17 100 7,22 1 673 729 2,32 

Educação 22 2,89 28 2,02 353 107 0,49 

Atividades de saúde humana e 

apoio social 

35 4,60 45 3,25 932 591 1,29 

Atividades artísticas, de 

espetáculos, desportivas e 

recreativas 

15 1,97 20 1,44 721 350 1,00 

Outras atividades de serviços 34 4,47 49 3,54 1 616 028 2,24 

Subtotal Setor III 468 61,50 909 65,63 59199250 81,95 

TOTAL 761 100 1385 100 72 234 

790 

100 

           Fonte: INE, http://www.ine.pt, Empresas 
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Não sendo possível retratar a situação dos indicadores mencionados 

(n.º de empresas, pessoal ao serviço e volume de negócios) em 

1993, verifica-se, contudo, que entre 2011 e 2018, o setor de 

atividade que mais cresce no concelho de Castro Verde é o 

primário, com um aumento de cerca de 30,2% no total de empresas, 

35,1% no pessoal ao serviço e  23% no que diz respeito ao volume 

de negócios. Em sentido oposto, registam-se quebras significativas 

no setor secundário, sobretudo no que ao pessoal empregado diz 

respeito (-20,7%), enquanto o setor terciário cresce 

consideravelmente no total de empresas (11,7%) e no pessoal ao 

serviço (13,9%), mas perde cerca de 14% do volume de negócio (vd. 

Quadro 3.7). 

 

Quadro 3.7. Evolução do número de empresas, pessoal ao serviço e volume de 

negócios, por setor de atividade, entre 2011 e 2018 

  Tx. Var. 2011/2018 (%) 

 

  N.º Empresas Pessoal ao 

serviço 

Volume de 

negócios 

Setor I 30,2 35,1 23,1 

Setor II -11,8 -20,7 -10,8 

Setor III 11,7 13,9 -14,3 

Fonte: INE, Empresas (2011 e 2018), consultado em abril de 2020. 

 

3.3. OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 

 

Direta ou indiretamente todas as dinâmicas sociais e económicas 

repercutem-se na ocupação e uso do solo. Neste sentido, 

considerando o Quadro 3.8 e a Figura 3.7, constata-se que os usos 

do solo predominantes no concelho de Castro Verde, em 2018, são a 

agricultura (61,6%), superfícies agroflorestais (12,6%) e 

pastagens (11,3%). Não obstante a importância relativa destes 

usos, o padrão de dominância observado mantem-se genericamente, 

pelo menos desde 1995. 
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No ano de 2018 a agricultura1 ocupava, uniformemente por todo o 

concelho, 35 056 ha. Quanto à ocupação dos diferentes solos 

agrícolas, 96,6% da área do concelho destina-se a culturas 

temporárias (sequeiro/regadio) e 2,7% a olivais, mantendo assim a 

tendência de 1995. De grosso modo, entre 1995 a 2018, todos os 

usos do solo registaram um aumento à exceção dos sistemas 

culturais e parcelares complexos, que registaram um decréscimo de 

-23,4% o que se traduz numa ocupação de apenas 98,4 ha (vd. Quadro 

3.8). Por oposição, e devido à crescente procura do Alentejo para 

a plantação de olivais (nomeadamente de exploração intensiva), 

este é o uso do solo que conheceu maior crescimento (17,2%) no 

período analisado, ocupando apenas 954 ha, e, portanto, com uma 

relativa fraca expansão, ao contrário de concelhos próximos, 

talvez por inexistência de áreas de regadio relacionadas com o 

Alqueva. 

 

 

Quadro 3.8. Ocupação do Solo, 1995 e 2018 

Uso do solo 
1995 2018 Tx. Var. 

95/2018 ÁREA (HA) % ÁREA (HA) % 

Agricultura 32743,9 57,5 35056,0 61,6 7,1 

Pastagens 11386,2 20,0 6459,9 11,3 -43,3 

Superfícies agroflorestais 8001,3 14,1 7170,4 12,6 -10,4 

Florestas 2023,9 3,6 5323,1 9,3 163,0 

Matos 1713,4 3,0 1418,6 2,5 -17,2 

Espaços descobertos e com pouca 

vegetação 

5,3 0,0 0,0 0,0 -100,0 

Massas de água superficiais 476,7 0,8 641,9 1,1 34,7 

Territórios artificializados 593,5 1,0 874,3 1,5 47,3 

Total 56944,2 100,0 56944,2 100,0  

      Nota: a nomenclatura mencionada no quadro está ajustada à utilizada na base de dados 

georreferenciada da DGT/COS2018. 

       Fonte: DGT/COS1995, 2018. 

 

 

                       
1
 Nas áreas agrícolas, incluem-se todas as áreas destinadas a culturas temporárias (e.g. 

arrozais) e permanentes (e.g. vinhas, pomares e olivais), em espaços naturais e 

seminaturais. 
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No que concerne aos sistemas agroflorestais em 2018, resultante do 

decréscimo na ordem dos -10,4%, estes representavam apenas 12,6% 

da superfície concelhia (7170,4 ha). Este uso do solo surge 

vulgarmente em territórios transfronteiriços, com especial 

incidência para os adjacentes aos municípios de Ourique e 

Almodôvar (a sul). Dos sistemas agroflorestais (SAF) utilizados é 

reconhecida a importância dos sistemas que têm a azinheira como 

espécie principal, uma vez que estes SAF representam cerca de 77% 

da superfície destinada aos agroflorestais (vd. Quadro 3.9). 

 

 

Quadro 3.9. Usos do solo na classe agricultura, 1995 e 2018 

Usos do solo 

1995 2018 Tx. 

Var. 

95/2018 
Área 

(HA) 
% 

Área 

(HA) 
% 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio 31798,0 97,11 33884,5 96,66 6,56 

Vinhas - - 54,9 0,16 100,00 

Pomares 2,1 0,01 21,6 0,06 920,51 

Olivais 813,6 2,48 954,0 2,72 17,26 

Culturas temporárias e/ou pastagens 

melhoradas associadas a olival 
- - 34,7 0,10 100,00 

Sistemas culturais e parcelares complexos 128,4 0,39 98,4 0,28 -23,36 

Agricultura com espaços naturais e 

seminaturais 
1,7 0,01 6,4 0,02 280,73 

Agricultura protegida e viveiros - - 1,5 0,00 100,00 

Total AGRICULTURA 32743,9 100,00 35056,0 100,00 7,06 

Nota: a nomenclatura mencionada no quadro vai ao encontro à utilizada na base de dados 

georreferenciada da DGT/COS2015. 

Fonte: DGT/COS1995, 2015. 

 

Por último, apesar de terem registado um decréscimo de -43,3% na 

representatividade do concelho, as pastagens são o terceiro uso do 

solo dominante (11,3%). Estas distribuem-se, a par dos sistemas 

agroflorestais, na faixa WNW – SE e, pontualmente no sentido NNW – 

ENE (vd. Figura 3.7). 

 

Importa ainda salientar que, usos agrícolas com espaços naturais e 

seminaturais e as culturas de sequeiro, têm vindo a crescer (vd. 

Quadro 3.9) muito devido á implementação do “Programa Castro Verde 

Sustentável”, que em colaboração com a Associação de Agricultores 

do Campo Branco promove a conservação das aves estepárias do campo 
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branco, como a Abetarda (Otis tarda), o Peneireiro-das-torres 

(Falco naumanni), o Grou (Grus grus), o Sisão (Tetrax tetrax), o 

Cortiçol-de-barriga-negra (Pterocles orientalis) e o Tartaranhão-

caçador (Circus pygargus). A implementação deste programa não só 

tem sido fulcral para a conservação das aves estepárias, que se 

constituem como um dos maiores ativos turísticos do concelho, como 

tem sido responsável pelo equilíbrio do património natural (LPN, 

acedido em julho de 2020). 

 

Dos restantes usos do solo observa-se, através do Quadro 3.8 e 

Figura 3.7, que de 1995 a 2018 o uso que obteve maior aumento 

foram as florestas (+163,0%), que hoje ocupam cerca de 5323,1 ha e 

que se distribuem pelo território no sentido noroeste – sudeste e 

ao longo da faixa nordeste – sul (vd. Figura 3.7). Ainda que com 

valores bem distintos das florestas, o segundo uso do solo que 

mais cresceu nos últimos 23 anos foram os territórios 

artificializados que ocupam 1,5% (874,3 ha) de todo o território 

concelhio. Estes territórios correspondem aos diversos lugares 

urbanizados do município e, através da sua distribuição espacial, 

traduzem-se num sistema de povoamento marcadamente concentrado 

(vd. Figura 3.7). 

 

Por sua vez, as massas de água registaram um aumento na ordem dos 

35% passando a ocupar 641,9 ha na forma de cursos de água 

naturais, lagos, lagoas, albufeiras de barragens e charcas. No que 

à sua distribuição espacial diz respeito, destaca-se o sector 

oeste do concelho onde a presença de cursos de água é mais 

escassa, em virtude dos lagos, lagoas e albufeiras. Por último, 

encontram-se os matos em apenas 2,5% da área total do concelho, 

menos 17,2% que em 1995, nomeadamente em todo o setor este do 

município. É ainda possível de observar que, regra geral, estes 

aparecem associados à agricultura e florestas (vd. Figura 3.7).
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Figura 3.7. Ocupação do 

solo, 2018 
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3.4. QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

 

O PDM, enquanto instrumento que define uma estratégica de base 

territorial para o desenvolvimento local, integra e articula as 

orientações, particularmente de natureza estratégica, dos IGT 

de âmbito nacional e regional, mas também de outros documentos 

orientadores internacionais, e constitui um instrumento de 

referência para o desenvolvimento das intervenções setoriais. 

Neste sentido, integram o Quadro de Referência Estratégico 

fundamental, todos os planos, programas que em função do seu 

âmbito territorial importa equacionar no PDM.  

 

À data do PDM de Castro Verde, elaborado ao abrigo do DL n.º 

69/90, de 2 de março, tanto o quadro de referência estratégico 

como o quadro legal (vd. Quadro 3.10) a que este estava sujeito 

resumia-se, no essencial, ao regime jurídico do Domínio Público 

Hídrico (DL n.º 468/71 de 5 de novembro), lei dos solos (DL n.º 

313/80 de 19 de agosto), Reserva Ecológica Nacional (DL n.º 

93/90 de 19 de março), à Reserva Agrícola Nacional (DL n.º 

196/89 de 14 de junho), áreas naturais classificadas (D n.º 

4/78 de 11 de janeiro), proteção do património imóvel 

classificado (DL n.º 205/88 de 16 de junho) e o Plano Nacional 

de Turismo (RCM n.º 17-B/86 de 14 de fevereiro). 

 

Quadro 3.10. Síntese do Quadro Legal a que o PDM de 93 estava sujeito 

Diploma Descrição 

Política de Solos 

DL n.º 468/71 de 5 de 

novembro 

Prevê, atualiza e unifica o regime jurídico 

dos terrenos incluídos no que convencionou 

chamar Domínio Público Hídrico 

DL n.º 794/76 de 5 de 

novembro 

Lei dos Solos 

DL n.º 313/80 de 19 de 

agosto 

Altera o art.º 50.º da Lei dos Solos 

DL n.º 196/89 de 14 de 

junho 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

DL n.º 70/90 de 2 de 

março 

Define o regime de bens de Domínio Público 

Hídrico do Estado incluindo a respetiva 
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administração e utilização. 

DL n.º 93/90 de 19 de 

março 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

DL n.º 316/90 de 13 de 

outubro 

Altera diversos artigos do DL n.º 93/90 

(REN) 

Proteção da Natureza 

DL n.º 613/76 de 20 de 

março 

Sistema Nacional de Parques e Reservas 

Naturais 

DL n.º 17/77 de 6 de 

janeiro 

Povoamento de Azinho 

D n.º 4/78 de 11 de 

janeiro 

Define a orgânica dos Parques e Reservas e 

outras áreas classificadas 

D n.º 37/78 de 17 de 

abril 

Altera o art.º 13.º n. º1 do D 4/78 de 11 de 

janeiro 

DL n.º 172/88 de 16 de 

maio 

Povoamento de sobreiros. 

DL n.º 173/88 e 174/88 Corte florestal 

DL n.º 175/88 Povoamento de Eucaliptos 

DL n.º 139/89 Vegetação e Relevo Natural 

DL n.º 528/99 Florestação de Eucalipto 

Proteção do Património 

DL n.º 205/88 de 16 de 

junho 

Estabelece as regras a que ficam sujeitos os 

projetos de arquitetura em imóveis 

classificados e respetivas zonas de 

proteção, impondo nomeadamente que sejam da 

responsabilidade de arquitetos. 

Turismo 

DL n.º 327/82 de 16 de 

agosto 

Define as regiões de Turismo e disciplina a 

de sua criação e área de jurisdição. 

RCM n.º 17-B/86 de 14 

de fevereiro 

Aprova o Plano Nacional de Turismo para 

vigorar no período de 1986-1989 

DL n.º 328/86 de 30 de 

setembro 

Novo Regime Jurídico da Indústria Turística  

DL n.º 149/88 de 27 de 

abril 

Introduz alterações ao DL n.º 328/86 de 30 

de setembro 

Fonte: CMCV, PDM 1993. 

 

Atualmente, do ponto de vista legal, há um quadro denso e 

complexo, multisetorial, com influência direta sobre o 

ordenamento do território, ao que se acrescentam os 

instrumentos de gestão do território propriamente ditos, do 

âmbito nacional ao local (vd. Quadro 3.11). Atentando ao 

quadro, constata-se que a maioria daqueles instrumentos estão, 

à data, a chegar ao fim do seu horizonte temporal (2020).  

 

Apesar da importância relativa de todos, entre outros que direta 

ou indiretamente são uma referência para a política de 

ordenamento e desenvolvimento local e, por conseguinte a atentar 
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e considerar em sede da revisão do PDM, para não tornar 

exaustiva a abordagem dedica-se especial atenção aos 

instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional, como o 

PNPOT e a ENDS, e de cariz regional - o PROT Alentejo -, 

fazendo-se ainda uma incursão sobre a Estratégia do Turismo 2027 

e o Alentejo 2020, atendendo à sua relevância estruturante e 

carácter estratégico para o PDMCV. 

 

Quadro 3.11. Quadro de Referência Estratégico Fundamental 

Âmbito 

Territorial 

2020 

Designação 

Internacional 

 Convenção de Aarhaus 

 Convenção Europeia da Paisagem 

 Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário 
(EDEC) 

 Europa 2020 

Nacional 

 Estratégia para o Regadio Público 2014 – 2020 

 Estratégia Nacional para as Florestas 

 Plano Nacional de Gestão de Resíduos 2014-2020 

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

 Plano Rodoviário Nacional  

 Plano Estratégico Nacional dos Serviços de 

Abastecimento de Água e de Águas Residuais (PENSAAR) 

2020 

 Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em 
Portugal – Turismo 2020 

 Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética  

 Plano de Ação Ambiente e Saúde 

 Plano Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais  

 Portugal 2020 

 Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território (PNPOT) 

 Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPC), 
o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 

2020/2030 (PNPAC) e a Estratégia Nacional de 

Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC), 

 Programa de Ação Nacional de Combate à 

Desertificação 

 Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 2012–
2020 

 Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 

2014–2020 
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Regional 

 Plano Estratégico de Desenvolvimento do Baixo 

Alentejo – 2014-2020 (PEDBA) 

 PROT Alentejo - Plano Regional do Ordenamento do 

Território do Alentejo  

 Alentejo 2020 - Plano Operacional Regional do 

Alentejo 

 PROF Alentejo - Plano Regional do Ordenamento 

Florestal do Alentejo 

 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e 

Mira (RH6) (PGRH) 

 Plano de Ordenamento da Albufeira do Monte da Rocha 
(POAMR) 

 Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável do 

Baixo Alentejo 

 Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações 

Climáticas do Baixo Alentejo (PIAACBA) 

 Plano Regional de Inovação Alentejo 

 Documento Estratégico Turismo do Alentejo 2014–2020 
Visão, Prioridades Estratégicas e Eixos de 

Intervenção 

Local 
 Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra 

Incêndios 

 Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

 

 

 1. DO PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PNPOT) 

 

O PNPOT, aprovado pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro, 

estabelece as opções estratégicas com relevância para a 

organização do território nacional, consubstancia o quadro de 

referência a considerar na elaboração dos demais programas e 

planos territoriais e constitui um instrumento de cooperação com 

os demais Estados-Membros para a organização do território da 

União Europeia. Na prática o PNPOT preconiza uma visão de futuro 

assente numa estratégia de organização e desenvolvimento 

territorial de mais longo prazo, através do programa de ação 

para 2030. Com o objetivo de promover o PNPOT como referencial 

estratégico da territorialização das políticas públicas e da 

programação de investimentos territoriais, financiados por 

programas nacionais e comunitários, este programa integra ainda 

um sistema de operacionalização, monitorização e avaliação, 
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capaz de dinamizar a concretização das orientações, diretrizes e 

medidas da política.  

 

Assim, o Programa de Ação 2030 responde às opções estratégicas 

inerentes aos desafios territoriais e visa concretizar o modelo 

territorial esquematizado, organizando-se em cinco pontos: 

 

1. compromissos para o território; 

2. domínios e medidas; 

3. operacionalização do modelo territorial; 

4. diretrizes para os Instrumentos de gestão territorial; 

5. modelo de governação. 

 

Desta feita, o PNPOT define uma agenda com 10 compromissos para 

o território: 

 

1. robustecer os sistemas territoriais em função das suas 

centralidades; 

2. atrair novos residentes e gerir a evolução demográfica; 

3. adaptar os territórios e gerar resiliência; 

4. descarbonizar acelerando a transição energética e material; 

5. remunerar os serviços prestados pelo capital natural; 

6. alargar a base económica territorial com mais capacitação, 

conhecimento e inovação; 

7. incentivar os processos colaborativos para reforçar uma nova 

cultura do território; 

8. integrar nos IGT novas abordagens para a sustentabilidade; 

9. garantir nos IGT a diminuição da exposição a riscos; 

10. reforçar nos IGT a eficiência territorial pela concentração 

da habitação e das atividades, pela reabilitação e 

regeneração urbanas, pela mobilidade sustentável, economia 

circular e de partilha e consumos de proximidade. 

 

Destes, destaca-se o compromisso “adaptar os territórios e gerar 

resiliência”, fundamental no quadro que se vive das alterações 
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climáticas, mas também de exposição do território e vários 

fenómenos perigosos, de que o período pandémico relacionado com 

o COVID-19, pode ser exemplo (e não a exposição a “riscos” 

naturais, como por vezes se ousa focar a atenção), e os três 

últimos, na medida em que traduzem uma interferência direta com 

os IGT. O capítulo 4 enuncia, por sua vez, as diretrizes para os 

IGT, subdividindo-se em duas secções: 

 

a. uma primeira com as diretrizes de coordenação e articulação 

para o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do 

Território, para os Programas Setoriais, Especiais e 

Regionais e ainda para os Programas e Planos Intermunicipais 

e Municipais; 

b. uma segunda com as diretrizes de conteúdo para os Programas 

Regionais de Ordenamento do Território e os Planos Diretores 

Municipais, dado que estes instrumentos são determinantes 

para a concretização das orientações e diretrizes de 

organização e funcionamento territorial emanadas do PNPOT. 

 

Na esfera das diretrizes de coordenação e articulação do PNPOT 

para os Planos Diretores Intermunicipais e Municipais destacam-

se as seguintes: 

 

a. os PDM devem ter um conteúdo estratégico reforçado e focarem 

os conteúdos regulamentares; 

b. os PDM devem adotar orientações e práticas consentâneas com a 

necessidade de um planeamento mais explícito e firme nos 

princípios e regras gerais de organização e de regime de uso 

do solo e de salvaguarda de riscos e mais adaptativo nas 

regras de gestão, incorporando dispositivos orientadores da 

sua dinâmica futura, mecanismos de programação em função de 

informação de gestão e soluções de remissão para regulamentos 

municipais; 

c. os PDM devem estabelecer princípios e regras gerais da 

reclassificação do solo, garantindo que se evitam operações 
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de reclassificação casuísticas que prejudiquem a otimização 

do modelo de organização territorial e a concretização da 

estratégia municipal; 

d. os PDM devem conciliar as orientações de reforço do caráter 

estratégico, de dinâmica adaptativa e de focagem de conteúdos 

do PDM com o objetivo de concentrar neste tipo de plano todas 

as disposições relativas à gestão do território, incluindo as 

decorrentes de PE e PS, encontrando mecanismos de integração 

adequados; 

e. deve ser melhorada a articulação dos PDM com os instrumentos 

de ordenamento florestal e de defesa da floresta e combate de 

incêndios; 

f. a necessidade de dotar os principais centros urbanos dos 

respetivos PU. 

 

Ao nível das diretrizes de conteúdo para os PDM salientam-se as 

seguintes: 

 

a. explicitar a estratégia territorial municipal e as 

decorrentes opções de organização, classificação e 

qualificação do solo e de regulamentação e programação 

adotadas, identificando princípios e objetivos; 

b. definir o sistema urbano e as áreas de localização 

empresarial; 

c. considerar a perspetiva da eficiência energética nas opções 

de povoamento e de mobilidade; 

d. identificar carências e necessidades habitacionais e promover 

disponibilidades de habitação acessível em regime de 

arrendamento, através da reabilitação e regeneração urbana e 

de políticas específicas, considerando a habitação como um 

fator determinante da atração de novos residentes; 

e. reforçar as dimensões do ordenamento agrícola e florestal, 

tendo em vista valorizar os recursos endógenos, gerir 

compatibilidades de usos e gerar novas economias 

multifuncionais e novas relações urbano-rurais; 
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f. delimitar as áreas de suscetibilidade a perigos e de risco; 

g. identificar medidas de redução e minimização das 

vulnerabilidades da interface urbano-florestal e de prevenção 

do risco de incêndio; 

h. Integrar estratégias, abordagens e diretrizes de 

sustentabilidade que garantam a salvaguarda e valorização de 

recursos e valores naturais, nomeadamente da água, solo e 

biodiversidade, a criação de estruturas ecológicas e 

infraestruturas verdes, a valorização dos serviços dos 

ecossistemas e a qualificação da paisagem; 

i. travar a artificialização do solo, adequar a extensão do solo 

urbano, promover a regeneração, reabilitação, reutilização e 

revitalização urbana, e restringir a nova edificação dispersa 

e isolada em solo rústico; 

j. identificar os passivos ambientais e o solo com usos 

obsoletos e ocupações desqualificadas e definir estratégias e 

ações de incentivo à sua recuperação, reconversão e/ou 

reposição; 

k. definir modelos de organização territorial e normativos de 

gestão que potenciem a descarbonização da economia e da 

sociedade, a mobilidade sustentável, a economia circular e de 

partilha e os consumos de proximidade; 

l. identificar os territórios com potencial, aptidão e condições 

para a instalação de fontes de energias renováveis e para a 

exploração de recursos naturais e estabelecer os requisitos 

de conciliação de usos e de exploração; 

m. considerar a paisagem e a arquitetura como recursos com valor 

patrimonial, cultural, social e económico, estabelecendo as 

bases para a gestão e qualificação da paisagem e a promoção 

de uma cultura territorial. 

 



                                                                     
Avaliação da execução do planeamento municipal 

 

 

 

 

40 

 2. DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL (ENDS) 2015 E PLANO DE 

IMPLEMENTAÇÃO (PIENDS) 

 

A ENDS e o respetivo Plano de Implementação (PIENDS), aprovados 

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

agosto, apesar de ao momento merecer uma revisão a atualização, 

constitui ainda assim uma referência incontornável no PDM pela 

transversalidade que tem sobre o território com o crivo da 

sustentabilidade. Esta assume como desígnio “retomar uma 

trajetória de crescimento sustentado que torne Portugal, no 

horizonte de 2015, num dos países mais competitivos e atrativos 

da União Europeia, num quadro de elevado nível de 

desenvolvimento económico, social e ambiental e de 

responsabilidade social”. 

 

A ENDS assumiu como objetivos principais: 

 

1. preparar Portugal para a “Sociedade do Conhecimento”, através 

de: 

a. acelerar o desenvolvimento científico e tecnológico como 

base para a inovação e a qualificação; 

b. melhorar as qualificações e criar as competências 

adequadas para um novo modelo de desenvolvimento. 

2. crescimento sustentado, competitividade à escala global e 

eficiência energética; 

3. melhor ambiente e valorização do património; 

4. mais equidade, igualdade de oportunidades e coesão social; 

5. melhor conetividade internacional do país e valorização 

equilibrada do território; 

6. um papel ativo de Portugal na construção europeia e na 

cooperação internacional. 
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Com base nestes objetivos, a ENDS define como metas globais 

transversais:  

1. colocar Portugal num patamar de desenvolvimento económico 

mais próximo da média europeia; 

2. entre os primeiros 15 países do Índice de Desenvolvimento 

Humano do PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento); 

3. entre os primeiros 25 países mais competitivos do mundo. 

 

Apesar desta ambição estratégica que remonta ao ano de 2007, há 

ainda um longo caminho a percorrer para que a mesma possa 

constituir uma realidade no terreno – está é mais uma das razões 

porque deverá constituir um referencial estratégico do PDM. 

 

 3. DO PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

DO ALENTEJO (PROT ALENTEJO) 

 

Os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) definem 

a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando 

as opções estabelecidas ao nível nacional e considerando as 

estratégias municipais de ordenamento do território e de 

desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para 

a elaboração dos planos especiais do ordenamento do território e 

os planos municipais de ordenamento do território. O município 

de Castro Verde está sujeito às orientações do PROT Alentejo, 

aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

53/2010, de 2 de agosto, e retificado através da Declaração de 

Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de outubro. 

 

Considera assim que a região do Alentejo “afirma-se como 

território sustentável e de forte identidade regional, 

sustentada por um sistema urbano policêntrico, garantindo 

adequados níveis de coesão territorial e afirmando uma reforçada 

integração com outros espaços nacionais e internacionais, 

valorizando o seu posicionamento geoestratégico. Enquanto espaço 
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de baixa densidade aposta em nichos de oportunidade ligados a 

atividades emergentes potenciadores dos seus ativos naturais e 

patrimoniais. A sustentabilidade territorial assenta na 

valorização dos recursos endógenos, designadamente, dos valores 

naturais e paisagísticos e no desenvolvimento de níveis 

acrescidos de concertação estratégica e cooperação funcional, 

capazes de gerar novas oportunidades e responder eficazmente aos 

potenciais riscos ambientais e sociais” (n. º2, Capítulo II, RCM 

n.º 53/2010, de 2 de agosto). 

 

A ambição da Região materializa-se na persecução de quatro 

grandes objetivos estratégicos, definidos em torno da 

consolidação dos conceitos fundamentais do desenvolvimento-

competitividade económica, coesão social e sustentabilidade 

ambiental que devem ser entendidos como um todo interdependente: 

1. qualificar e diversificar o cluster turismo/lazer; 

2. robustecer e qualificar a economia, promover atividades 

intensivas em conhecimento; 

3. promover um modelo territorial equilibrado e competitivo; 

4. consolidar um sistema ambiental sustentável e durável. 

 

O PROT Alentejo estabelece ainda 4 eixos estratégicos, 

designadamente: 

1. a integração territorial e abertura ao exterior; 

2. a conservação e valorização do ambiente e do património 

natural; 

3. a diversificação e qualificação da base económica regional; 

4. a afirmação do policentrismo e do desenvolvimento rural.  

 

Além do mais, aponta um modelo territorial que oferece uma 

configuração espacial prospetiva do Alentejo, integrando como 

componentes territoriais estruturantes, nomeadamente: 

1. Sistema Ambiental e Riscos;  

2. Sistemas da Base Económica Regional; 

3. Sistema das Atividades Agroflorestais; 
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4. Sistema Urbano e de Suporte à Coesão Territorial; 

5. Sistema de Acessibilidades e Conetividade Internacional 

 

O PROT Alentejo apresenta ainda um conjunto de regras de 

aplicação direta, normas gerais e normas específicas, 

concretizadas para cada um dos sistemas estruturantes, 

constituindo como tal o quadro de referência de atuação que 

sustenta a operacionalização do modelo territorial (vd. Figura 

3.8) e dos objetivos estratégicos. 

 

Figura 3.8. Modelo Territorial do PROT Alentejo 

 

 

O PDMCV incontornavelmente deve orientar-se pelo PROT Alentejo, 

mais não fosse pelo definido no quadro do definido pelo artigo 

27.º do RJIGT. 
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 4. DA ESTRATÉGIA DO TURISMO 2027 (ET 2027) 

PORTUGAL 

 

Aprovada através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 

134/2017, a 27 de setembro, e tendo por base um processo 

criativo com contributos de várias perspetivas da sociedade 

constitui-se como o documento estratégico de referência para o 

setor do turismo a nível nacional. A ET 2027 consubstancia uma 

visão de longo prazo, combinada com uma ação no curto prazo, 

permitindo atuar com maior sentido estratégico no presente e 

enquadrar o futuro quadro comunitário de apoio 2021–2027. 

 

Com efeito, estabelece como visão “afirmar o turismo como hub 

para o desenvolvimento económico, social e ambiental em todo o 

território, posicionando Portugal como um dos destinos 

turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo.” 

  

O referencial estratégico para a década 2017-2027 passa por um 

conjunto de metas em diversos domínios, como as dormidas, 

receitas, qualificações, turismo todo o ano, satisfação dos 

residentes, energia, água e resíduos e foca-se em 10 ativos, 

classificados em quatro tipologias distintas: 

 

1. ativos diferenciadores constituem a base e a substância da 

oferta turística nacional (clima e luz; natureza; água; 

história, cultura e identidade; e mar); 

2. ativos qualificadores enriquecem a experiência turística e/ou 

acrescentam valor à oferta dos territórios (gastronomia e 

vinhos; eventos artísticos, culturais, desportivos e de 

negócios); 

3. ativos emergentes, começam a ser reconhecidos 

internacionalmente e apresentam um elevado potencial de 

crescimento podendo no futuro gerar movimentos de elevado 

valor acrescentado (bem-estar; e Living – Viver em Portugal); 
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4. ativo único – transversal, as pessoas. 

 

A Estratégia Turismo 2027 coloca as pessoas (residentes, 

visitantes e profissionais) no centro da mesma e define um 

conjunto de eixos e linhas de atuação para o Turismo em 

Portugal
1
, nomeadamente: 

 

1. valorizar o território e as comunidades; 

2. impulsionar a economia; 

3. potenciar o conhecimento; 

4. gerar redes e conetividade; 

5. projetar Portugal. 

 

Um dos meios para a materialização da Estratégia 2027 decorre 

do “Turismo 2020 – Plano de Ação para o Desenvolvimento do 

Turismo em Portugal” (PADTP), o qual aponta, como oferta 

turística do Alentejo, os seguintes recursos turísticos: 

1. património mundial - Évora; 

2. património UNESCO – Fortificação de Elvas (castelos e 

fortalezas); 

3. património religioso (Ermidas, Igrejas e Conventos); 

4. património arqueológico;  

5. património paisagístico (Praias virgens, Montado de sobro, 

Alqueva e aldeias típicas); 

6. pousadas; 

7. gastronomia e vinhos. 

 

Este instrumento refere ainda, que o Baixo Alentejo representa 

cerca de 11% da oferta hoteleira da região, disponibilizando de 

1 125 a 1 910 camas, e em conjunto com o Alto Alentejo 

representam apenas 26% de dormidas na região alentejana. 

 

No contexto nacional, a região do Alentejo representa 2,7% das 

dormidas em alojamentos turísticos, o que se traduz em 1,1 

                       
1
 Para os quais elege um conjunto de tipologias de projetos prioritários. 
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milhões de dormidas, das quais apenas 12% correspondem ao Baixo 

Alentejo (135,108 dormidas). 

No período 2005-2015 a evolução das dormidas na região 

alentejana registou um crescimento de 52% com o mercado externo 

a contribuir com a maior percentagem. No mesmo período 

verificou-se igualmente uma tendência de crescimento da estadia 

média, passando de 1,63 noite em 2005 para 1,79 noites em 2015, 

em contraciclo com o que se verifica a nível nacional. 

 

Os principais mercados externos do turismo que procuram o 

Alentejo é Espanha, França, Brasil, Alemanha e o Reino Unido. O 

mercado interno continua a corresponder a mais de metade das 

dormidas na região, sendo mesmo a nível nacional aquela em que 

o mercado interno tem o maior peso. 

 

 5. DO ALENTEJO 2020 

 

O “Alentejo 2020” é o Programa Operacional Regional do Alentejo 

para o período 2014-2020. Com uma dotação global de 1 082, 9 

milhões de euros, dos quais 898.2 milhões de euros FEDER e 

184,7 milhões de euros FSE, o Programa é constituído por quatro 

(4) Agendas e dez (10) Eixos Estratégicos, articulados entre 

si. 

 

As Agendas correspondem aos seguintes pontos: 

1. Competitividade e Internacionalização; 

2. Capital Humano; 

3. Inclusão Social e Emprego; 

4. Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos. 

 

Os Eixos Estratégicos são, nomeadamente: 

Eixo 1. Competitividade e Internacionalização das PME; 

Eixo 2. Capital Humano; 

Eixo 3. Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; 

Eixo 4. Desenvolvimento Urbano Sustentável; 
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Eixo 5. Emprego e Valorização Económica dos Recursos Endógenos; 

Eixo 6. Coesão Social e Inclusão; 

Eixo 7. Eficiência Energética e Mobilidade; 

Eixo 8. Ambiente e Sustentabilidade; 

Eixo 9. Capacitação Institucional e Modernização 

Administrativa; 

Eixo 10. Assistência Técnica. 

 

Dos primeiros releva-se a importância, para o concelho de CV e 

que o PDM deverá atender nas suas propostas de natureza 

estratégica particularmente a “competitividade” e 

“sustentabilidade e eficiência dos recursos”. Em relação aos 

eixos, de anotar em particular, para o caso do concelho de CV, o 

do eixo 4 ao Eixo 9, inclusive. 

 

4. O PDM DE PRIMEIRA GERAÇÃO 

4.1. CONTUDO DOCUMENTAL E MATERIAL 

 

O PDM de Castro Verde de primeira geração, elaborado ao abrigo 

do DL n.º 69/90, de 2 de março, e publicado através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/93, de 13 de outubro, 

na redação atual conferida pela Deliberação n.º 2271/2010, de 7 

de dezembro (que aprova a alteração do PDM ao PROT Alentejo) 

tem como conteúdo documental, nomeadamente:  

 

1. Regulamento;  

2. Planta de Ordenamento (à escala 1:25 000);  

3. Planta de Condicionantes (à escala 1:25 000), desagregada nas 

seguintes plantas: 

a. Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade 

Pública; 

b. Reserva Ecológica Nacional (REN); 

c. Reserva Agrícola Nacional (RAN); 
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4. Cartas de zonamento dos aglomerados à escala 1: 5 000, para 

Castro Verde, e 1: 10 000 para os restantes lugares. 

 

4.1.1. DO REGULAMENTO 

 

Tendo o PDM a natureza de regulamento administrativo, o 

Regulamento constitui uma das suas peças fundamentais em 

conjunto com as peças gráficas – planta de ordenamento, 

condicionantes e dos aglomerados urbanos, que dele são parte 

integrante – e estrutura-se em quatro capítulos, 

designadamente: 

 Capítulo I – Disposições Introdutórias; 

 Capítulo II – Classificação de solos – Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão; 

 Capítulo III – Condicionantes ao uso e transformação do solo; 

  Secção I – Condicionamentos comuns a várias classes de 

espaço; 

  Secção II – Condicionamentos específicos de cada classe de 

espaço; 

 Capítulo IV – Procedimentos administrativos; 

 

Os capítulos com maior influência direta sobre o território 

correspondem aos que disciplinam o regime de uso, ou seja, 

relativos à classificação e qualificação dos solos (Capítulo II) 

e que concretizam as condicionantes ao uso e transformação do 

solo (Capítulo III). No essencial respondem ao então exigido aos 

PDM. 

 

O capítulo I define o âmbito material, onde esclarece os 

objetivos do PDM e a aplicação das normas do mesmo, o âmbito 

territorial e pessoal, identificando a quem se aplicam as 

normas constantes do diploma. Acresce ainda a hierarquia das 

disposições e o âmbito temporal do plano (dez anos de 

vigência). Por sua vez, o capítulo II define os perímetros 

urbanos, aos espaços agroflorestais - biótopo de Castro Verde, 
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REN, RAN1 e solos de transformação não condicionada (“aos quais 

correspondem as áreas exteriores dos perímetros urbanos, não 

integradas na REN e RAN”
2
). O capítulo III dedica-se às 

condicionantes ao uso e transformação do solo (não integrando 

aí a REN e RAN). Por fim, o capítulo IV reporta-se ao regime de 

uso das categorias e as limitações a esse regime. 

 

Deste modo, o Regulamento do PDM de Castro Verde espelha 

claramente os objetivos e a estratégia geral de ordenamento 

proposta no PDM’93, nomeadamente, no que concerne ao 

ordenamento rural e urbano. “A proposta de ordenamento 

destinou-se a enquadrar os processos de valorização dos 

recursos do território e de dinamização do desenvolvimento 

social e económico, duma forma equilibrada nas suas 

manifestação em matéria das pressões ou tendências de ocupação 

do espaço”, tendo ainda o intuito de “articular as pretensões e 

os compromissos (da população e da autarquia) em matéria 

urbanística com os objetivos de ordenamento noutros setores, 

nomeadamente agrícola e ecológico; consolidar a estrutura 

urbana em função dos padrões e intensidades de ocupação 

manifestadas e consagrar tais aspetos em instrumentos eficazes 

da administração e prática urbanística” (CMCV, 19933) 

 

4.1.2. DAS PLANTAS DE ORDENAMENTO, DE CONDICIONANTES E 

DOS AGLOMERADOS URBANOS 

As plantas de ordenamento e condicionantes são apresentadas à 

escala 1:25 000, por outro lado as cartas de delimitação dos 

perímetros urbanos foram elaboradas nas escalas de 1:5 000 e 

1:10 000. Todas as cartas do PDM foram produzidas em suporte 

analógico tendo por base a Carta Militar de Portugal 

(SCE/IGeoE), e utilizam para o efeito uma simbologia gráfica 

                       
1
 Apesar de integrarem no PDMCV as cartas de ordenamento, são em rigor restrições de 

utilidade pública e, por isso, condicionantes ao uso do solo. Como tal, deveriam estar 

apenas integradas nas cartas de condicionantes.  
2
 Cf. o n.º 1 do artigo 11.º da RCM n.º 59/93 de 13 de outubro, na redação atual. 
3
 Plano Diretor Municipal de Castro Verde, Volume II, Documento 2 e 2.1 
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constituída por pontos (símbolos), linhas e manchas, a preto e 

branco. 

 

A técnica de representação utilizada, recorre à progressão 

monocromática e com a utilização simultânea de tramas no caso 

das manchas, variando na textura (nem sempre de fácil 

interpretação) e percentagem (valor) de preto (vd. Figura 4.1 e 

Figura 4.2).  

 

Com efeito, e dando resposta à necessidade de rigor e 

legibilidade gráfica no que diz respeito aos perímetros 

urbanos, desdobrou-se a planta de ordenamento em 19 cartas que 

contêm a delimitação dos 21 perímetros urbanos existentes no 

concelho, designadamente: Aivados, Almeirim, Casével, 

Bringelinho, Castro Verde, Corvo, Estação de Ourique, Entradas, 

Figueirinha, Geraldos, Guerreiro, Lombador, Namorados, A-do-

Neves, Piçarras, Rolão, Santa Bárbara de Padrões, Sete, Salto, 

São Marcos da Ataboeira e Viseus. 

 

Considerando as técnicas e escalas utilizadas, constata-se que 

a densidade e semiologia gráfica nem sempre facilita a sua 

leitura, análise e interpretação, aliado ao prejuízo para com a 

eficiência da gestão e rigor da informação prestada e da 

garantia do respeito pelo princípio da proporcionalidade 

relativamente aos agentes do território
1
.  

 

Soma-se, aos demais estrangulamentos, o carácter estático que, 

no caso da planta de condicionantes, determinou a sua não 

atualização com outras condicionantes criadas, entretanto, bem 

como com a atualização de condicionantes já existentes. É o caso 

da REN que foi alterada através da RCM n.º 146/95, de 22 de 

novembro.  Deste modo, não obstante a necessidade de um trabalho 

mais aprofundado, avança-se sobre a necessidade de rever as 

condicionantes identificadas no PDMCV, atendendo às alterações 

                       
1
 Será pois, incontornavelmente, um aspeto a rever no PDM de 2.ª geração. 
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legais que os diversos regimes sofreram, incluindo a definição 

de novas condicionantes ao uso do solo não assumidas à data da 

elaboração o PDMCV de primeira geração.  

 

O PDMCV deverá igualmente ser revisto com cartografia 

apropriada, na escala e rigor, nos termos do previsto no DL n.º 

193/95, de 28 de julho, na redação que lhe foi conferida pelo DL 

n.º 130/2019, de 30 de agosto (normas de produção de 

cartografia), conjugado com Regulamento n.º 142/2016, de 9 de  e 

com o Aviso n.º 11918/2019, de 24 de julho. Em complemento todo 

o trabalho deverá ser efetuado em ambiente SIG, de modo a 

possibilitar a sua integração no SNIT (vd. artigos 190.º, 193.º 

e 194.º do RJIGT). 
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Figura 4.1. Planta de Ordenamento do PDM 

de Castro Verde 
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Figura 4.2. Planta de Condicionantes do 

PDM de Castro Verde 
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4.2. A EXECUÇÃO DO PDM DE 1ª GERAÇÃO 

 

Em complemento da análise dos fatores de evolução do município 

(vd. Capítulo 3) que deverá consubstanciar o RAE, este deverá 

também ser enformado por uma “avaliação da execução do 

planeamento municipal”, cf. previsto na Portaria n.º 277/2015, 

de 10 de setembro. É no sentido de expor este tema que é 

elaborado o presente capítulo.  

 

A avaliação da execução do planeamento municipal foca-se em 

cinco (5) âmbitos distintos, passíveis d mensurar, tais como a 

avaliação da operacionalização/execução da estratégia do PDM de 

primeira geração, os processo de dinâmica, a elaboração do 

planos territoriais de âmbito municipal (PTAM), a dinâmica 

urbanística e a concretização de projetos, tal como consta da . 

 

Figura 4.3. Âmbito das propostas do PDM passíveis de avaliação objetiva 

 

 

4.2.1. DA ESTRATÉGIA DO PDM 

 

A estratégia assumida pelo município de Castro Verde no PDM de 

primeira geração visa, sobretudo, a inversão das tendências 

demográficas e produtivas através de iniciativas adequadas à 

1. 
Estratégia 

2. Processos 
de dinâmica 

3. Elaboração 
de PTAM 

4. Dinâmica 
Urbanística 

5. 
Concretizaçã

o de 
projetos por 

domínio 
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procura existente. Assim as ações desenvolvidas, no âmbito do 

PDM, visam reforçar a centralidade, melhorar as condições de 

habitação e dos sistemas de comunicação; e incentivar o 

investimento privado. 

 

No que concerne ao quadro de orientações definido para a 

elaboração do PDM, de primeira geração, este determina sete 

objetivos fundamentais (vd. Quadro 4.1) que se traduzem em seis 

vetores de atuação, designadamente: valorização de recursos 

naturais, consolidação económica, melhoramento das condições 

habitacionais e dotação de infraestruturas e equipamentos, 

ordenamento rural e urbano; reforço do tecido social e da 

articulação de esforços institucionais; e concentração de fluxos 

financeiros visando o investimento integrado. 

 

Quadro 4.1. Objetivos fundamentais como a elaboração do PDM’93 

1. orientar e estruturar a ocupação de todo o território municipal, 

tendo em conta as necessidades existentes e previsíveis para o 

período da sua vigência; 

2. perspetivar o desenvolvimento económico e social do concelho na 

sua relação com o ordenamento do território; 

3. fixar as normas de gestão urbanística, integradas e coerentes para 

o conjunto do concelho no respeito pelos valores culturais, 

naturais e paisagísticos;  

4. servir como instrumento de articulação com os planos e programas 

de administração central; 

5. tornar mais célere e desburocratizado o processo de apreciação e 

aprovação das solicitações particulares em matéria urbanística; 

6. inventariar a necessidade de infraestruturas e equipamentos e 

promover a rentabilização dos existentes; 

7. promover, enquadrado no PDM, a elaboração do PU de Castro Verde; 

   Fonte: Adaptado de CMCV, 1993 

 

Consequentemente, todos estes objetivos e vetores de atuação têm 

as suas repercussões nos mais variados domínios. Contudo, no 

intuito de alcançar a síntese dos níveis de execução de cada 
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domínio, as respetivas ações serão abordadas posteriormente no 

Capítulo 4.2.6.
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4.2.2. DOS PROCEDIMENTOS DE DINÂMICA 

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 115.º do RJIGT, os planos e 

programas territoriais dispõem de mecanismos de dinâmica, 

nomeadamente, “correção material, de revisão, de suspensão e de 

revogação”. Essa versatilidade relativa ocorre em função de 

determinados fatores (artigo 118.º do RJIGT), designadamente: 

 

1. da evolução das condições ambientais, económicas, sociais e 

culturais subjacentes e que fundamentam as opções definidas 

no programa ou plano; 

2. da incompatibilidade ou da desconformidade com outros 

programas e planos territoriais aprovados ou ratificados; 

3. da entrada em vigor de leis ou regulamentos que colidam com 

as respetivas disposições ou que estabeleçam servidões 

administrativas ou restrições de utilidade pública que afetem 

as mesmas.  

 

Com um longo período de vigência, o PDM de Castro Verde não se 

manteve inteiramente estático e após 17 anos da sua ratificação 

(RCM n.º 59/93, de 13 de outubro), foi objeto de (apenas) um 

procedimento de dinâmica. Este procedeu à alteração por 

adaptação ao Plano Regional do Ordenamento do Território do 

Alentejo (PROTA)1, publicada através da Deliberação n.º 

2271/2010, de 7 de dezembro.  

 

Com esse quadro o PDM sofreu algumas adaptações específicas, 

constatam-se alterações significativas à versão original do 

PDMCV, sanando-se incompatibilidades entre ambos. Contudo, não 

substituiu a revisão, razão porque esse procedimento é 

fundamental ao momento.  

 

 

                       
1
 Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 53/2010, de 2 de agosto. 
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4.2.3. DA ELABORAÇÃO DE PLANOS TERRITORIAIS DE ÂMBITO 

MUNICIPAL 

 

No período de eficácia do PDMCV de primeira geração, e sob sua 

égide, com vista a dar resposta à necessidade de uma 

infraestrutura vocacionada para a instalação de atividades 

económicas, foi aprovado e publicado através do Aviso n.º 

9709/2016 de 5 de agosto
1
 o Plano de Pormenor da Zona de 

Atividades Económicas (PPZAE) de Castro Verde. Como se pode 

observar através da Figura 4.4, o PPZAE localiza-se a norte da 

vila de Castro Verde num espaço contíguo à Estrada Regional 2, e 

já está fora do perímetro urbano da vila. 

 

Contudo, a operacionalização deste PP não tem ocorrido no 

terreno, mantendo-se por isso eficaz sem qualquer concretização. 

 

4.2.4. DA DINÂMICA URBANÍSTICA 

 

No âmbito da avaliação da execução do PDM a dinâmica urbanística 

tem um papel fundamental, principalmente nos PDM de primeira 

geração onde o enfoque do plano é substantivamente direcionado à 

edificação e urbanização2.  

 

Esta dinâmica urbanística é passível de constatar, em concreto, 

nomeadamente, da avaliação do grau de execução dos perímetros 

urbanos propostos3, incluindo os sujeitos a planos territoriais 

de âmbito municipal de grande escala. 

                       
1
 DR, IIª Série, n.º 150, Aviso n.º 9709/2016 de 5 de agosto 
2
 O que traduz uma fraqueza destes PDM de 1.ª geração e condição que é largamente 

apontada pela crítica que lhes é feita. 
3
 Metodologicamente o trabalho decorre do confronto dos perímetros urbanos planeados com 

a situação existente no terreno aferida pela conjugação da fotointerpretação 

(ortofotomapas do ano de 2017, DGT) com as áreas comprometidas com compromissos 

urbanísticos válidos (apesar de haver a tentativa deste exercício, ao momento não foi 

possível dispor da informação dos compromissos uma vez que a mesma não está(va) 

disponível). Assim o exercício de avaliação do dinamismo urbanístico pautou-se no 

essencial pela interpretação do ortofotomapa em confronto com os perímetros. Considerou-

se, neste exercício dinâmico, que as áreas ocupadas (vermelho) correspondem às que se 

apresentam infraestruturadas e em que o solo está maioritariamente ocupado por 

edificação, podendo, contudo integrar espaços intersticiais (enclaves urbanos) não 

ocupados, mas aí considerados por generalização e pelo critério da dominância. A área 
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comprometida (verde) diz respeito aos espaços que estão ocupados, i.e., comprometidos 

com alvarás de loteamento, informações prévias ou projetos de arquitetura aprovados e 

válidos, e que constarão (nas peças do PDM) na planta dos compromissos urbanísticos, cf. 

decorre da alínea c) do n.º 3 do artigo 97.º do RJIGT. 

Figura 4.4. Localização do Plano de Pormenor da Zona de Atividades 

Económicas de Castro Verde 
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A delimitação dos perímetros urbanos procurou criar áreas de 

expansão urbana de dimensão adequada à procura (potencial) e ao 

dinamismo esperado (socioeconómico, demográfico, urbanístico). 

Neste contexto, pode-se dividir os perímetros urbanos que 

consubstanciam a carta de ordenamento do PDMCV em dois grandes 

grupos:  

 

1. o primeiro grupo constituído pelos perímetros dos 

aglomerados com maior potencial de desenvolvimento esperado 

(i.e. Castro Verde, Entradas e Estação de Ourique) e que 

contemplam, de um modo geral, para além das áreas 

consolidas, também áreas de expansão urbana de grande 

dimensão.; 

2. perímetros dos aglomerados com uma expectativa de dinamismo 

modesto, e que contemplam além das áreas consolidas e 

pequenas áreas de expansão urbana. 

 

Assim, com esta base metodológica, constata-se, atentando para o 

Quadro 4.2, que cerca de 51,2% do total da área dos diferentes 

perímetros urbanos foi executada, correspondendo a 273,67 ha de 

um total de 534,82 ha.  

 

Verifica-se ainda, que nenhum dos 21 perímetros urbanos que 

constam do PDMCV teve uma execução integral (100%), sendo que 

aquele que apresenta um maior grau de execução é o da vila de 

Castro Verde (≈53,2%) (vd. Figura 4.7). Por oposição, apresentam 

menor taxa de execução os aglomerados de Figueirinha, Rolão e 

Viseus com níveis de execução inferiores a 1% (vd. Figura 4.9, 

Figura 4.14 e Figura 4.15 e Quadro 4.2). 
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Quadro 4.2. Grau de Execução dos Perímetros Urbanos 

Localidade 
Ocupado Livre

1
 

Área 

Total 

Ha % Ha % Ha 

Aivados 5,64 2,06 2,77 1,06 8,42 

Almeirim 2,97 1,09 4,08 1,56 7,05 

Beringelinho 2,88 1,05 12,09 4,63 14,97 

Casével 14,16 5,17 18,28 7,00 32,44 

Castro Verde 145,52 53,17 104,27 39,93 249,79 

Corvo 4,08 1,49 5,81 2,22 9,89 

Entradas 28,11 10,27 18,25 6,99 46,37 

Estação de Ourique 6,72 2,46 25,20 9,65 31,93 

Figueirinha 1,15 0,42 2,26 0,87 3,41 

Geraldos 5,21 1,90 5,06 1,94 10,26 

Guerreiro 3,10 1,13 3,90 1,50 7,01 

Lombador 5,94 2,17 9,41 3,60 15,35 

Namorados 4,76 1,74 4,28 1,64 9,04 

Neves 10,20 3,73 10,56 4,04 20,76 

Piçarras 3,79 1,38 3,58 1,37 7,36 

Rolão 1,76 0,64 2,08 0,80 3,84 

S. Marcos da Ataboeira 9,55 3,49 9,60 3,68 19,16 

Salto 3,49 1,28 2,54 0,97 6,03 

Sete 12,63 4,62 13,43 5,14 26,06 

Viseus 2,00 0,73 3,68 1,41 5,68 

Total 273,67 51,17 261,15 48,83 534,82 

 

Considerando a divisão dos perímetros urbanos em dois grupos, e 

tendo presente os mapas de execução (vd. Figura 4.5, Figura 4.6, 

Figura 4.7, Figura 4.8, Figura 4.9, Figura 4.10, Figura 4.11, 

Figura 4.12, Figura 4.13, Figura 4.14 e Figura 4.15), pode 

concluir-se, grosso modo, que todos os perímetros urbanos 

corresponderam à procura existente nos últimos anos. Contudo, 

verifica-se: a) em Castro Verde ocorreram construções fora do 

mesmo (na chamada “Cerca do Menino Jesus”, a sul do perímetro 

urbano); b) atualmente, em Entradas, há um considerável número 

de edifícios abandonados; c) no caso da Estação de Ourique, tida 

“como zona preferencial para a instalação de indústria e 

                       
1
 Estes valores poderão, porventura, ser revistos na medida em que ao momento da 

elaboração do RAE não foi possível dispor de informação relativa aos compromissos 

urbanísticos existentes. 
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comércio dada a existência de acessos rodoviários e via 

ferroviária” (CMCV, 1993), não se verifica a fixação de 

quaisquer atividades económicas anteriormente programadas. 
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Figura 4.5. Execução dos perímetros urbanos do PDM93, 

Aivados e Almeirim 
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Figura 4.6. Execução dos perímetros urbanos do PDM93, 

Beringelinho e Casével 
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Figura 4.7. Execução dos perímetros urbanos do PDM93, 

Castro Verde e Entradas 
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Figura 4.8 Execução dos perímetros urbanos do PDM93, A-do-

Corvo e A-do-Neves 
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Figura 4.9 Execução dos perímetros urbanos do PDM93, Estação de 

Ourique e Figueirinha 
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Figura 4.10 Execução dos perímetros urbanos do PDM93, Geraldos e 

Monte Guerreiro 
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Figura 4.11 Execução dos perímetros urbanos do PDM93, 

Lombador e Monte do Salto 
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Figura 4.12 Execução dos perímetros urbanos do PDM93, S. 

Marcos da Ataboeira e Sete 
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Figura 4.13 Execução dos perímetros urbanos do PDM93, 

Namorados e Piçarras 
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Figura 4.14 Execução dos perímetros urbanos do PDM93, Rolão e 

St.ª Bárbara de Padrões 
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Figura 4.15 Execução dos perímetros urbanos do PDM93, 

Monte dos Viseus 
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4.2.5. DOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS NO CONTEXTO DA 

DINÂMICA URBANÍSTICA 

 

Os empreendimentos turísticos retratam também, em certo modo, a 

dinâmica urbanística (e, naturalmente, socioeconómica) do 

concelho, de onde decorre a opção por aferir da sua dinâmica e 

execução.  

 

Apesar do sector do turismo ser entendido como de relevante no 

PDM’93, este IGT não previu qualquer área afeta exclusivamente 

ao uso turístico com tradução espacial no ordenamento. No 

entanto, admitiu este uso na categoria “Solo de transformação 

condicionada” que corresponde “às áreas exteriores aos 

perímetros urbanos não abrangidos pela REN e pela RAN”
1
. 

  

Atualmente, de acordo com os dados do Registo Nacional de 

Turismo
2
, estão instalados no concelho de Castro Verde 12 

empreendimentos turísticos, que correspondem a uma capacidade de 

alojamento de 218 camas, repartida por 112 unidades de 

alojamento (vd. Quadro 4.3). 

 

Analisando a oferta turística no concelho por tipologia, 

constata-se que cerca de 83% dos empreendimentos turísticos (10) 

pertencem a Turismo de Espaço Rural (TER) e cerca de 16% a 

estabelecimentos hoteleiros (EH). Importa salientar que a 

tipologia de TER corresponde, quase na totalidade, a casas de 

campo (8), já os dois EH registados são do tipo Hotel (vd. 

Quadro 4.4). 

 

No que concerne à capacidade de alojamento, verifica-se que o 

valor máximo registado por estabelecimento é de 29,4% da oferta 

                       
1
 Cf. n.º 1, artigo 10.º, RCM n.º 59/93 de 13 de outubro. 
2
 Consulta efetuada em 29/04/2020. 
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de camas no concelho (64 camas), e pertence ao Hotel “A Esteva”. 

Por seu turno, o TER representa 55% da capacidade de alojamento 

instalada no concelho de Castro Verde (vd. Quadro 4.4). 

 

Quadro 4.3. Empreendimentos turísticos, capacidade de alojamento e unidades de 

alojamento, concelho de Castro Verde, 2019 

Categoria Nome Nº 

Camas 

N.º 

unidades de 

alojamento 

Casa de Campo Abetarda Agroturismo 18 9 

Casa de Campo Campo das Abetardas 8 4 

Agroturismo Casa do Perdigoto 6 2 

Casa de Campo Casa dos Castelejos 12 6 

Casa de Campo Casa dos Castelejos II 6 3 

Casa de Campo Fonte da Perdiz 14 7 

Agroturismo Fontes Barbaras 12 6 

Hotel Hotel A Esteva 64 32 

Hotel Hotel Vila Verde 34 21 

Casa de Campo Jorge Rodrigo Nunes de 

Vasconcelos de 

Lencastre Bobone 

8 4 

Casa de Campo Monte da Ameixa Country 

House 

14 7 

Casa de Campo The Lodge - Herdade do 

Zambujal 

22 11 

TOTAL  218 112 
Fonte: Registo Nacional de Turismo, acedido em 29/04/2020 

 

 

 

Quadro 4.4. Estabelecimentos, camas e unidades de alojamento 

  
N.º 

estabelecimentos 
% 

N.º 

camas 
% 

N.º 

unidades 
% 

TER 10 83,3 120 55,0 59 52,7 

EH 2 16,7 98 45,0 53 47,3 

Total 12 100,0 218 100,0 112 100,0 

Fonte: Registo Nacional de Turismo, acedido em 29/04/2020. 

 

Conclui-se assim, que a capacidade de alojamento do concelho de 

Castro Verde (218 camas) é significativamente inferior ao valor 

da Intensidade Turística Máxima  (ITM)1 definida no PROTA – 3867 

                       
1
 ITM corresponde à relação ponderada entre o número de camas turísticas e o número de 

habitantes residentes e visa contribuir para a preservação de elevados níveis de 

sustentabilidade ambiental a nível regional, garantir elevados padrões de identidade 
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camas
1
, estando ainda por atribuir um total de 3649 camas. 

Contudo, o saldo será positivo
2
 em relação à situação que se 

verificava aquando da elaboração do PDM. 

 

4.2.6. A CONCRETIZAÇÃO DE PROJETOS POR DOMÍNIO 

SETORIAL  

 

 DO SISTEMA VIÁRIO 

 

Inserido num dos objetivos
3
 do PDM93, o sistema viário do 

concelho de Castro Verde é abordado como componente fundamental 

de competitividade socioeconómica. Nesse sentido, as ações 

propostas neste domínio foram pautadas pela melhoria do estado 

de conservação das vias e pelo aumento da conectividade 

intraconcelhia. 

 

Através do Quadro 4.5 verifica-se que as ações propostas foram 

executadas quase na sua totalidade, sendo ainda de referir que 

no caso do alargamento das faixas a maioria não resultou de um 

alargamento integral da via, mas sim na criação de áreas de 

paragem de emergência ao longo dos troços. Note-se que, neste 

domínio, a única ação não executada refere-se à via pedonal. 

 

 

Quadro 4.5. Ações propostas no domínio do sistema viário 

Descrição Estado 

Ligação Entradas/Carregueiro 100% 

Ligação Entradas/ S. Marcos/ Guerreiro/ Penilhos 50% 

                                                                  
cultural das comunidades e dos territórios e induzir uma equilibrada distribuição 

territorial da atividade turística na região (PROT Alentejo, 2010). 
1
 https://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/ordenamento-

turistico/Ficha-PROT-alentejo-18-jul-2017.pdf - consultado a 29/04/2020 
2
 Na impossibilidade de obter os dados relativos à data de elaboração do PDM, esta 

hipótese será, no âmbito da revisão do PDM, alvo da devia avaliação. 
3
 “Inventariar a necessidade de infraestruturas e equipamentos e promover a 

rentabilização dos existentes.” 

https://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/ordenamento-turistico/Ficha-PROT-alentejo-18-jul-2017.pdf
https://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/ordenamento-turistico/Ficha-PROT-alentejo-18-jul-2017.pdf
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Prolongamento da EM 550 até á EN 122 (Aracelis) 100% 

Alargamento da faixa dos troços: 

100% 

          EM 550 – S. Marcos da Ataboeira/Salto 

          CM 1113 – Entre a EM535 e Almeirim 

          CM 1134 – Entre o IP2 e Piçarras 

          CM 1135 – Entre a EN 123-2 e a EM 508 

          CM 1138 – Entre a Galeguinha e Montes Viseus 

          CM 1339-1 Entre St.ª Bárbara de Padrões e 

Beringelinho 

          CM 1142 – Entre Alcaria do Coelho e o limite do 

concelho 

          CM 123-2 – Entre EN 123 e S. Pedro das Cabeças 

Via Pedonal  

Remodelação de arruamentos existentes 100% 

Expansão Nordeste 100% 

Expansão Oeste 100% 

Expansão Sul 100% 

Vias propostas 100% 

A avaliação do grau de execução dos projetos previstos no PDM tem por base a validação 

dos mesmos por parte da CMCV. Assim, encontram-se a verde as ações executadas na 

integra; a amarelo as intervenções executadas parcialmente; a vermelho os projetos não 

executados e que, até ao momento, não se encontram em curso; e, por último, a branco 

os projetos em curso.  

Fonte: Adaptado de PDM, CMCV, 1993. 

 

No que diz respeito ao estado de conservação das vias acresce, 

às devidas melhorias feitas à rede viária no decorrer do período 

de vigência do plano, o facto da SOMICOR ter dado início ao 

transporte do minério através da rede ferroviária. Contudo, 

atualmente ainda há vias em mau estado de conservação muito por 

conta do transporte de minério no trajeto Aljustrel – Ayamonte. 

 DA REDE DE ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E RSU 

 

As redes de abastecimento, saneamento e recolha de resíduos 

sólidos são também um importante fator na qualidade de vida da 

população, que aquando da elaboração do PDM estimava-se vir a 

ter um crescimento progressivo. Tal como observado no Capítulo 

3.1, estimava-se que o concelho de Castro Verde tivesse, em 

2018, 6 946 habitantes (menos 727 que os indivíduos existentes em 

1993) o que vem sublinhar a importância de uma estratégia 

municipal que promova a fixação de população no concelho. Esta 
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necessidade reforça o papel das redes de abastecimento, 

saneamento e recolha de resíduos sólidos. 

 

Consequente da grande extensão de área integrada no município, 

patente no modelo de distribuição populacional concentrado, e a 

inexistência de origens de água com disponibilidade adequada 

replicavam-se pelo concelho vários sistemas de abastecimento 

independentes, designadamente: Entradas, Stª. Bárbara de 

Padrões, Sete, Beringelinho, Lombador, S. Marcos da Ataboeira, 

Neves e Corvo, Viseus, Guerreiro, Namorados, Salto, Figueirinha, 

Rolão, Piçarras, Alcaria do Coelho e Sorraias.  

 

Atualmente, a almejada integração dos sistemas independentes no 

sistema do Monte da Rocha ainda não se verifica. Contudo, não se 

poderá afirmar que as redes de abastecimento tenham sido 

negligenciadas pelo Município. Tanto a execução total das ações 

propostas para a rede de abastecimento no PDM93, como o atual 

processo de unificação em que se encontram as redes de 

abastecimento ligadas a fontanários (i.e. Salto, Figueirinha, 

Rolão, Piçarras, Alcaria do Coelho e Sorraias), revelam o 

interesse com que a CMCV tem procurado elevar a qualidade das 

infraestruturas (vd. Quadro 4.6). 

 

Verifica-se ainda, segundo os dados disponibilizados pelo 

Relatório Anual dos Serviços de Água e Resíduos em Portugal 

(RASARP), que a taxa de cobertura da rede de abastecimento, em 

2018, era de 91,9% (superior à taxa de cobertura estimada em 

1993, em apenas 1,9%). 
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Quadro 4.6. Ações propostas para a rede de abastecimento do concelho 

Descrição Estado 

Execução de obras do projeto do Monte da Rocha 100% 

Distribuição de Água (ampliação e reservatório de Castro Verde) 100% 

Construção de captações, órgão reguladores., redes domiciliárias. 

(Piçarras, Rolão, Guerreiro, Salto, Figueirinha) 
100% 

Reforço do abastecimento de água (Entradas) 100% 

Reforço do abastecimento de água (Sete, St.ª Bárbara, Lombador e 

Beringelinho) 
100% 

A avaliação do grau de execução dos projetos previstos no PDM tem por base a validação 

dos mesmos por parte da CMCV. Assim, encontram-se a verde as ações executadas na 

integra; a amarelo as intervenções executadas parcialmente; a vermelho os projetos não 

executados e que, até ao momento, não se encontram em curso; e, por último, a branco 

os projetos em curso. 

Fonte: Adaptado de PDM, CMCV, 1993. 

 

Contrariamente ao sucedido na rede de abastecimento, no 

saneamento seguiu-se o princípio “de dotar com redes de drenagem 

e órgãos de tratamento as povoações que dispõem de abastecimento 

domiciliário de água” (CMCV, 1993). Com efeito, as ações 

propostas para o decorrer da vigência do plano vão no sentido de 

concluir as redes de drenagem e melhorar o desempenho das ETAR, 

nomeadamente, de Corvo, Stª. Bárbara de Padrões e Castro Verde. 

Atentando no Quadro 4.7 verifica-se que, as quatro ações 

propostas foram executadas na totalidade, nas diferentes 

localidades. 

 

De salientar que, segundo os dados disponibilizados pelo RASARP 

(2018), a taxa de cobertura da rede de saneamento era de cerca 

de 92%, valor significativamente superior ao registado em 1993 

(80%).  
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Quadro 4.7. Ações propostas para a rede de saneamento do concelho 

Descrição Estado 

Execução e/ou conclusão órgãos de tratamento das redes (S. 

Marcos, Estação de Ourique e Geraldos) 
100% 

Ampliação ETAR (Corvo e Stª. Bárbara) 100% 

Construção de redes de drenagem e órgãos de tratamento 

(Piçarras, Rolão, Guerreiro, Salto e Figueirinha) 
100% 

Conversão e ampliação da ETAR de Castro Verde 100% 

A avaliação do grau de execução dos projetos previstos no PDM tem por base a validação 

dos mesmos por parte da CMCV. Assim, encontram-se a verde as ações executadas na 

integra; a amarelo as intervenções executadas parcialmente; a vermelho os projetos não 

executados e que, até ao momento, não se encontram em curso; e, por último, a branco 

os projetos em curso. 

Fonte: Adaptado de PDM, CMCV, 1993. 

 

No que concerne aos resíduos sólidos urbanos (RSU) sabe-se, 

através do Quadro 4.8, que a estratégia, que conduziu à 

definição dos cinco objetivos apresentados, foi assente na 

otimização da recolha e armazenamento. Relativamente ao aterro 

sanitário intermunicipal, atualmente desativado, a ampliação foi 

executada quando este ainda se encontrava em funcionamento. 

Destaca-se ainda que, das cinco ações (vd. Quadro 4.8), apenas a 

aquisição da viatura de lavagem de contentores não foi possível. 

 

De grosso modo, segundo os dados disponibilizados pelo RASARP 

(2018), a taxa de cobertura da rede de recolha de resíduos 

sólidos é de 100%. No entanto, analisando a capacidade de 

atendimento por tipo de recolha (indiferenciada e seletiva), 

constata-se que a recolha indiferenciada regista uma cobertura 

de atendimento de 99,8%, enquanto a recolha seletiva é de apenas 

71,9% dos alojamentos existentes. 
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Quadro 4.8. Ações propostas para a rede de recolha de resíduos sólidos do 

concelho 

Descrição Estado 

Viatura de recolha de lixo 100% 

Viatura de lavagem de contentores  

Varredoura mecânica 100% 

Ampliação do aterro sanitário intermunicipal (Alcaria Ruiva)  100% 

Projeto de recolha de papel e cartão usados 100% 

A avaliação do grau de execução dos projetos previstos no PDM tem por base a validação 

dos mesmos por parte da CMCV. Assim, encontram-se a verde as ações executadas na 

integra; a amarelo as intervenções executadas parcialmente; a vermelho os projetos não 

executados e que, até ao momento, não se encontram em curso; e, por último, a branco 

os projetos em curso. 

Fonte: Adaptado de PDM, CMCV, 1993. 

 

3. DA CONCRETIZAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS 

 

Outro fator de importante relevância, tanto para a fixação de 

população residente como no apoio à população presente no 

concelho, são os equipamentos. Como concluído na análise à 

dinâmica demográfica, a população residente no concelho de 

Castro Verde não teve o crescimento esperado, no entanto a rede 

de equipamentos, que outrora se mostrava suficiente, não 

responde às necessidades atuais.  

 

Essa evolução é verificada, sobretudo, na rede de equipamentos 

de apoio à infância que, no início da década de 90, o PDMCV 

descrevia a respetiva oferta como “longe de ser ultrapassada a 

capacidade total dos equipamentos” (CMCV, 1993). Constata-se, 

contudo, através do Quadro 4.9, que mais de metade das ações 

propostas foram executadas. No entanto, atualmente, devido à 

crescente procura por parte da população empregada no concelho, 

todas as instituições têm lista de espera de, pelo menos, um ano 

letivo. 

 

Por seu turno, a rede de equipamentos de saúde e apoio à 3.ª 

idade registou uma evolução significativamente positiva 

acompanhando as necessidades da população. À data do PDM de 
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primeira geração, no concelho existia apenas o centro de saúde, 

na vila de Castro Verde, e cinco extensões (Casével, Entradas, 

Monte Sete, São Marcos da Ataboeira e Santa Bárbara). O concelho 

era ainda dotado de um lar e centro de dia (na vila de Castro 

Verde). Resultante da quase integral execução das ações 

propostas, e das demais intervenções feitas no período de 

vigência do plano, acresce atualmente, aos equipamentos 

mencionados, o serviço de emergência básico, cerca de cinco 

postos médicos distribuídos pelo concelho (Entradas, Stª. 

Bárbara de Padrões, Sete, Casével e S. Marcos da Ataboeira) e 

quatro lares e centros de dia com apoio domiciliário (Entradas, 

Casével e Stª. Bárbara de Padrões – este último presta serviços 

a São Marcos da Ataboeira). 

 

No que concerne aos equipamentos de ensino, as ações propostas 

incidem maioritariamente sobre a manutenção dos equipamentos já 

adquiridos, não obstante á necessidade de aquisição da escola 

preparatória. Atualmente, com as significativas perdas de 

população são apenas sete os equipamentos de ensino que integram 

o Agrupamento de Escolas de Castro Verde, dos quais apenas 

quatro são de ensino primário, valor muito inferior aos 19 

estabelecimentos ativos no início da década de 90. Relativamente 

ao nível de execução das ações propostas o mesmo mostra-se 

positivo, ainda que com um nível de execução geral de 42,6%1 

(vd. Quadro 4.9). 

 

Salienta-se ainda, no domínio dos equipamentos de ensino, que 

tanto a escola preparatória como a escola secundária passarão 

para a administração do município em setembro de 2020 

permitindo, deste modo, a agilização da execução das 

intervenções necessárias. 

                       
1
 Para o cálculo considerou-se: a) foram apresentadas 14 intervenções; b) cada ação 

representa 7,1% da execução total, do respetivo domínio (100/14); c) por fim, foram 

executadas seis ações. 
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Por último, os equipamentos religiosos, culturais, desportivos, 

recreativos e de lazer tiveram grande importância na estratégia 

do PDM, uma vez que são os equipamentos com maior número de 

ações propostas (19). Quanto ao nível de execução observa-se, 

através do Quadro 4.9, que apenas três das intervenções 

propostas não foram executadas. De referir que algumas ações 

podem ter sido executadas e não ter adquirido o nome previsto, é 

o caso do museu da arqueologia que se traduz no território como 

o museu da lucerna. 

 

De anotar ainda que algumas escolas primárias, agora inativas, 

foram convertidas em pequenos núcleos museológicos, ou cedidas 

para o exercício de outras atividades, como é o caso da escola 

de Almeirim. Assim, é notória a preocupação do Município de 

Castro Verde em manter o seu património edificado em boas 

condições. 

 

Quadro 4.9. Ações propostas para a rede de equipamentos do concelho 

Domínio 
Descrição Estado 

Apoio à 

Infância 

Jardim de Infância e Creche de Entradas 
50% 

Jardim de Infância e Creche – adaptar salas existentes 

(Casével e Sete) 
50% 

Uma sala de Jardim de Infância em Castro Verde 
100% 

Uma sala de Creche em Castro Verde 
100% 

Saúde e 

Apoio Social 

Centro de Saúde de Castro Verde 
100% 

Instalação de extensão de saúde em edifício próprio 

(Entradas e Casével) 
100% 

Criação de sub-extensão do centro de saúde (Lombador e 

Aivados) 
 

Lar e Centro de Dia para Idosos – com apoio 

domiciliário (Castro Verde e Entradas) 100% 

Centro de Dia com apoio domiciliário (Stª. Bárbara de 

Padrões e S. Marcos da Ataboeira) 100% 

Centro Social Polivalente (Corvo, Geraldos, Almeirim, 

Figueirinha e Neves) 
100% 
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Centro de Tempos Livres – equipamento (Castro Verde) 
100% 

Ensino 

Espaço Polivalente no logradouro da Escola Primária 

(Castro Verde, Entradas, S. Marcos da Ataboeira, Stª. 

Bárbara de Padrões, Casével, Sete, Lombador, Corvo, 

Aivados e Piçarras) 
50% 

Ampliação das Escolas Primárias (Castro Verde) 
100% 

Escola Preparatória – aquisição (Castro Verde) 
 

Escola Secundária – ampliação (Castro Verde) 
 

Centro de Formação Profissional (Castro Verde)  

Religiosos, 

Culturais, 

Desportivos, 

Recreio e 

Lazer 

Parque Urbano Municipal (Castro Verde) 
100% 

Museu do Tesouro da Basílica Real (Castro Verde) 
100% 

Museu de Arte Sacra – Capela da Misericórdia (Castro 

Verde) 
 

Museu de Arqueologia (Castro Verde) 
100% 

Museu da Etnologia (Castro Verde) 
 

Parque Municipal de Feiras e Exposições (Castro Verde) 
100% 

Parque verde (zona norte de Castro Verde) 
100% 

Jardim da Praça A. C. Oliveira (Castro Verde) 
100% 

Biblioteca Municipal e Centro de Ocupação de Tempos 

Livres (Castro Verde) 
100% 

Jardim da Av. Na. Sra. Da Esperança (Entradas) 100% 

Recuperação dos interiores da Basílica Real (Castro 

Verde) 
100% 

Recuperação da Igreja das Chagas do Salvador (Castro 

Verde) 
100% 

Recuperação da Igreja Matriz (S. Marcos da Ataboeira, 

Entradas e Casével) 
100% 

Recuperação da Igreja da Misericórdia (Entradas)  

Projeto de inventariação e recuperação de chaminés 

tradicionais (todo o concelho) 100% 

Sede da Sociedade Filarmónica 1.º de Janeiro (Castro 

Verde) 
100% 

Sede do Futebol Clube Castrense 100% 

A avaliação do grau de execução dos projetos previstos no PDM tem por base a validação 

dos mesmos por parte da CMCV. Assim, encontram-se a verde as ações executadas na 

integra; a amarelo as intervenções executadas parcialmente; a vermelho os projetos não 

executados e que, até ao momento, não se encontram em curso; e, por último, a branco os 

projetos em curso. 

Fonte: Adaptado de PDM, CMCV, 1993. 

4. OUTRAS PROJETOS 

 

As intervenções nos domínios da expansão do serviço de gás; das 

instalações elétricas, telefónicas e iluminação pública; 



                                                
Avaliação da execução do planeamento municipal 

  

 

 

 

85 

transportes, turismo, habitação, etc, são apresentadas no PDM93 

como “outras ações propostas”. Destes “outros projetos”, agora 

apresentados no Quadro 4.10, destaca-se o projeto do Parque 

Industrial de Castro Verde, uma vez que é o único que se 

encontra em execução, e a ampliação do cemitério municipal que, 

apesar de executado, encontra-se atualmente num novo processo de 

ampliação. Deste modo, pode-se concluir que estas ações 

atingiram, no seu conjunto, um nível de execução na ordem dos 

92%
1
. 

Quadro 4.10. Outras ações propostas 

Domínio Descrição Estado 

Zonas de Expansão do 

Serviço de Gás 

Rede de distribuição  
100% 

Instalações Elétricas, 

Telefónicas e Iluminação 

Pública 

Remodelação da rede BT e IP 100% 

Ampliação da rede BT e IP (novas 

urbanizações) 
100% 

Remodelação da rede telefónica 100% 

Ampliação da rede telefónica (novas 

urbanizações) 
100% 

Outros 

Unidade Hoteleira (Castro Verde) 100% 

Edifício de Serviços Públicos (Castro 

Verde) 
100% 

Casa Mortuária (Castro Verde) 100% 

Centro Coordenador de Transportes 

(Castro Verde) 
100% 

Instalações Privadas Municipais 

(armazém, oficina, etc.) (Castro 

Verde) 

100% 

Ampliação Cemitério Municipal (Castro 

Verde) 
100% 

Casas Mortuárias (Aglomerados + 50 

habitantes) 
100% 

Construção de Habitação Social – para 

venda ou arrendamento (Castro Verde) 
100% 

Parque Industrial (Castro Verde) Em 

curso 

A avaliação do grau de execução dos projetos previstos no PDM tem por base a validação 

dos mesmos por parte da CMCV. Assim, encontram-se a verde as ações executadas na 

integra; a amarelo as intervenções executadas parcialmente; a vermelho os projetos não 

executados e que, até ao momento, não se encontram em curso; e, por último, a branco 

os projetos em curso. 

                       
1
 Para o cálculo considerou-se: a) foram apresentadas 14 intervenções; b) cada ação 

representa 7,1% da execução total, do respetivo domínio (100/14); c) por fim, foram 

executadas 13 ações. 
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Fonte: Adaptado de PDM, CMCV, 1993. 

 

4.1.1. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDM93 

 

Avaliados os nove âmbitos em que a análise da execução do PDM de 

Castro Verde foi dividida, anotam-se as principais conclusões: 

 

1. o PDMCV estabelece claramente uma estratégia, alicerçada em 

objetivos estratégicos para o desenvolvimento do território 

municipal. Por sua vez, esses objetivos são traduzidos em 

ações nos vários domínios (turismo, rede viária, indústria, 

equipamentos, etc.) Note-se que quanto mais específicas são as 

medidas elaboradas, maior é o êxito de elaboração das mesmas. 

2. no decorrer do seu período de vigência, o PDMCV, sofreu apenas 

um procedimento de dinâmica, nomeadamente, por alteração ao 

PROT Alentejo. Assim, é evidente a necessidade de revisão do 

plano visto que a) já decorreram 27 anos desde a sua 

aprovação; b) o procedimento efetuado não teve como objeto ou 

objetivo substituir a revisão integral do PDM; c) a dinâmica 

legislativa, em matéria de ordenamento, requer per se a 

revisão do PDM; e d) porque o PDM se revela globalmente 

obsoleto e ineficaz. 

3. o PPZAE não foi operacionalizado no terreno, mantendo-se assim 

sem qualquer execução. 

4. cerca de 51% da área classificada como perímetro urbano no 

PDM93 foi executada. Verifica-se que nenhum dos 21 perímetros 

urbanos definidos pelo PDMCV foi executado na sua totalidade, 

sendo que o perímetro com maior nível de execução corresponde 

à vila de Castro Verde, com 53,2%, e os perímetros de menor 

execução, abaixo de 1%, correspondem aos aglomerados de 

Figueirinha, Rolão e Viseus. 

5. o PDM93 não previu qualquer área afeta exclusivamente ao uso 

turístico com tradução espacial no ordenamento definido para o 
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território. Porém, admitiu este uso nas áreas de solos de 

transformação condicionada. Atualmente, a capacidade de 

alojamento instalada no concelho é de apenas 218 camas, o que 

se traduz numa enorme margem de crescimento deste setor, uma 

vez que a ITM definida pelo PROTA é de 3649 camas. 

6. as ações propostas no PDM93 integram os domínios do sistema 

viário, abastecimento, saneamento, resíduos sólidos urbanos, 

equipamentos e outros projetos (i.e. transportes, turismo, 

habitação, distribuição de gás, etc.) Atentando aos níveis de 

execução por domínio de ação, destacam-se: o abastecimento, 

saneamento e RSU com uma execução ponderada em 92,3%; os 

“outros projetos” obtiveram um grau de execução de 92%; 

seguidos dos equipamentos (56%) e do sistema viário (46,6%). 

 

 

5. LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA  

 

Depois de concretizado o estado da arte sobre as características 

e execução do PDM eficaz de 1.ª geração, estão assim reunidas as 

condições mínimas para apontar algumas linhas de orientação 

estratégica sobre o PDM de 2.ª geração. Sendo preliminares, e 

amputadas de um trabalho mais extenso que prosseguirá como 

processo de revisão, são assim notas de orientação prévias.  

 

Assim, considerando a importância do PDM enquanto instrumento de 

ordenamento do território e desenvolvimento, tem-se 

preliminarmente como ambição com a revisão, sem prejuízo de 

amadurecimentos posteriores e da devida boa concertação ao longo 

do processo de revisão, nomeadamente: 
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1. refletir sobre o estado do ordenamento e desenvolvimento do 

território do concelho contextualizando-o em múltiplas escalas e 

setores da sociedade; 

2. concretizar uma estratégia para o desenvolvimento apoiada na 

identificação fraquezas e linhas de força e na oportunidade 

emergentes e na reflexão e crítica sobre o status quo; 

3. propor um modelo de ordenamento atualizado; 

4. ultrapassar os estrangulamentos do PDM eficaz do ponto de 

vista material, documental, técnico e científico, urbanístico, 

ambiental e de ordenamento do território; 

5. contribuir para uma reflexão integrada sobre mudanças no 

paradigma de desenvolvimento face à realidade e conjuntural 

atuais; 

6. promover no terreno uma praxis de governança assente no 

envolvimento dos atores locais e concretizando os princípios de 

subsidiariedade; 

10. lançar as bases para uma cultura orientada para a 

sustentabilidade, comprometida com as alterações climáticas e 

“riscos naturais e antrópicos” e para uma sociedade inclusiva.  

 

Com este pano de fundo preconiza-se, do ponto de vista geral, 

sem prejuízo do previsto na LBPPSOTU e no RJIGT e demais 

legislação complementar e de maiores amadurecimentos em sede 

própria, que o PDMCV venha a constituir, efetivamente, um 

instrumento: 

1. de ordenamento e desenvolvimento atualizado versátil, 

transparente e acessível, justo e proporcional;   

2. estratégico, i.e., comprometido com o futuro numa base 

inspiradora e desafiadora; 

3. comprometido com a execução e operacionalização; 

4. potenciador da qualidade de vida da população; 

5. facilitador da atratividade do território para viver, visitar 

e trabalhar; 
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7. que prossiga os princípios do desenvolvimento sustentável; 

8. que pondere e explore alternativas para uma sociedade muito 

dependente de uma atividade (mineira) e dos serviços; 

9. que promova o reforço da oferta turística aliada aos valores 

naturais do concelho, tirando proveito do Centro de Educação 

Ambiental de São Gonçalinho. 

10. de fácil acesso e que facilite a consulta, análise e 

interpretação, e versátil para se ajustar com facilidade às 

(crescentes) dinâmicas que a sociedade vem a sofrer, cada vez 

mais imprevisíveis. 

Neste sentido, o futuro do concelho de Castro Verde deverá 

assentar numa procura progressiva de harmonia e de equilíbrio 

nos domínios social, económico, ambiental e da governança. Para 

o efeito, a revisão do PDM deverá identificar os principais 

eixos e domínios de intervenção estratégica, orientando a ação 

do Município nos próximos anos, dos quais se destacam, a priori: 

1. a qualidade e sustentabilidade do território; 

2. a coesão social e qualidade de vida; 

3. o desenvolvimento económico, inovação e emprego; 

4. a identidade e promoção do território; 

5. a cooperação e cidadania. 

6. CONCLUSÕES 

 

Integrado na NUTIII Baixo Alentejo, o município de Castro Verde 

é caracterizado por uma rede viária maioritariamente confluente 

e de modelo radial, a partir da sede de concelho, incluem-se 

neste modelo cinco eixos de maior relevância, designadamente: 

IP1/A2, IP2, EN/ER2, IC1 e, por último, ER123. Esta 

conectividade confere ao concelho uma maior proximidade a 

centros urbanos de hierarquia superior, como é o caso de Beja, 

Sines e Faro. 
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Desde o início da década de 90, e contrariamente ao estimado no 

PDM, a tendência de perda demográfica não se alterou, tendo em 

2018 registado um decréscimo de 9,47% em relação a 1993 (ano da 

entrada em vigor do PDM). Contudo, este é um dos municípios da 

NUTIII que regista menor regressão, ficando abaixo dos valores 

registados nas NUTII e III. Ainda que, esta evolução 

demográfica tenha acentuado a macrocefalia do concelho, também 

veio reforçar o modelo de dispersão presente no território, uma 

vez que registava, em 2018, 45 lugares dos quais 35 eram de 

pequena dimensão (entre 1 e 99 habitantes). 

 

Trata-se de um concelho envelhecido, registando, em 2018, um 

índice de envelhecimento de 194,5%, valor superior ao registado 

no Baixo Alentejo, e um índice de dependência de idosos de 

35,1%. Também o índice de renovação da população em idade ativa 

(82,0%) confirma as dificuldades que se colocam à substituição 

da população ativa, devido ao menor volume de jovens, enquanto 

força de trabalho potencial, face à população que nos próximos 

anos atingirá a idade da reforma. Estes resultados são reflexo 

da referida perda de população, evidenciada na redução da 

natalidade, aumento da mortalidade e de um crescimento 

migratório ainda insuficiente para travar o envelhecimento da 

população. 

 

É certo que a população estrangeira a residir no concelho de 

Castro Verde, tem assistido a uma crescente importância. Quanto 

à sua naturalidade, trata-se de uma população com proveniências 

diversas, embora predominem as nacionalidades brasileira 

(29,3%) e ucraniana (26,3%). 

 

Pese embora a evolução francamente positiva registada entre 

2001 e 2011 nos níveis de escolaridade da população, o concelho 

enfrenta, atualmente, taxas de insucesso e de abandono escolar 
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preocupantes. Por outro lado, naquele período, também se 

registou um incremento das relações de dependência face a 

outros concelhos, sobretudo a Almodôvar, patentes no volume de 

população que diariamente se desloca por motivos de emprego ou 

estudo (23,6%, em 2011). 

 

No que ao tecido empresarial diz respeito, destaca-se que 

apesar do decréscimo do número de empresas (-0,26%) sediadas no 

concelho e do valor acrescentado bruto (-6,11%), entre 2008 e 

2018, o volume de negócios registou um ligeiro aumento na ordem 

dos 0,91%. 

 

Esta regressão da dinâmica empresarial não pode ser dissociada 

do decréscimo registado nas empresas do setor secundário (-

11,8%), bem como do decréscimo do volume de negócios alcançado 

por estas (-10,8%) e pelo sector terciário (-14,29). Assim, 

aliado ao ligeiro aumento do número de empresas e pessoal ao 

serviço do sector secundário pode concluir-se que os esforços 

reunidos pelo tecido empresarial de Castro Verde não são 

suficientes para atingir um volume de negócio positivo. 

 

As referidas alterações na estrutura produtiva do concelho 

decorrem, assim, essencialmente, de mudanças substantivas na 

ocupação do solo, ainda que se mantenha a estrutura dos usos do 

mesmo, dominada pelos usos agrícola (61,6%), agroflorestal 

(12,6%) e pastagens (11,3%). Neste contexto, destaca-se o 

crescimento do olival (17,3%), entre 1995 e 2018, e das 

florestas (163%). No que à ocupação do olival diz respeito, já 

fazem parte deste uso do solo algumas estruturas de exploração 

intensiva, no entanto as mesmas ainda não se constituem como 

constrangimento à qualidade de vida da população e dos solos no 

concelho. 
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A par com as alterações mencionadas no quadro demográfico, 

social e económico do concelho de Castro Verde, também se 

registaram, no período de vigência do atual PDM, mudanças 

significativas no quadro legal, regulamentar e de referência 

estratégico, das quais se destacam a Lei de Bases Gerais da 

Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de 

Urbanismo, a alteração ao Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial, o Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território, o Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Alentejo, entre outros, e que contribuem em 

grande medida para a necessidade de revisão do PDM. 

 

Por outro lado, o atual PDM, com 27 anos de vigência e apenas 

com um procedimento de dinâmica, encontra-se desatualizado e 

desadequado face às exigências e desafios impostos pela nova 

realidade do concelho e quadro jurídico no âmbito do 

ordenamento do território e indiretamente relacionado com este, 

além ainda de um quadro de referência estratégico impar com o 

que se verificava aquando da sua elaboração. De destacar ainda 

que o PDM se encontra documentalmente obsoleto, estando 

suportado em cartografia de pequena escala, desatualizada e em 

suporte analógico. 

 

No que concerne à execução do PDM de Castro Verde, esta foi 

estimada através da execução dos planos territoriais de âmbito 

municipal, da dinâmica urbanística observada nos perímetros 

urbanos definidos, da intensidade turística alcançada e, por 

fim, da concretização das ações definidas no PDM93. O Plano de 

Pormenor da Zona de Atividades Económicas (PPZAE) de Castro 

Verde, o único previsto pelo PDM, mantem-se eficaz sem qualquer 

operacionalização no território. Contudo, atualmente está em 

fase de lançamento do concurso para a adjudicação da empreitada.  
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Os 21 perímetros urbanos definidos para o concelho integram 

534,82 ha, sendo que apenas 51,2% (273,67 ha) desta área se 

encontra classificada como executada. Atentando em cada 

perímetro, destaca-se o de Castro Verde com uma execução de 

53,2% e os perímetros de Figueirinha, Rolão e Viseus, onde os 

níveis de execução são inferiores a 1%.  

 

Dos 12 empreendimentos turísticos do município, 83% são 

empreendimentos de Turismo em Espaço Rural (TER) e correspondem 

a 55% dos 112 alojamentos existentes no concelho. Deste modo, a 

oferta turística de Castro Verde detém 218 camas ficando a 3 649 

camas da Intensidade Turística Máxima (ITM), definida pelo PROT 

Alentejo (3 867 camas). 

 

Por fim, analisando a concretização dos projetos e ações 

concretas definidas no PDM, calcula-se que os níveis de execução 

por domínio correspondam, designadamente: redes de 

abastecimento, saneamento e RSU – 92,3%; projetos diversos – 

92%; equipamentos – 56%; e sistema viário - 46,75%. Algumas 

ações propostas em 1993 e, entretanto, executadas, pertencem a 

domínios que atualmente precisam de novas intervenções, é o caso 

da ampliação do cemitério de Castro Verde e a recuperação do 

interior da Basílica Real. 

 

Por tudo isto, não obstante à capacidade de adaptação por parte 

da Câmara Municipal de Castro Verde às novas necessidades da 

comunidade municipal, urge a necessidade de rever o Plano 

Diretor Municipal de forma a que se possa explanar, da maneira 

mais concreta e precisa possível, a estratégia municipal para os 

próximos anos.
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