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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento refere-se ao Relatório Ambiental (RA) do Plano de Pormenor da Zona Industrial de 

Penamacor – Ampliação Sul (adiante designado PPZIP), constituindo este o documento que consubstancia a 

segunda fase de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) associada ao referido Plano. 

O PPZIP destina-se à ampliação da atual Zona Industrial de Penamacor, incluída na Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão U8 definida na revisão do PDM de Penamacor, aprovado no seguimento da publicação 

do Aviso n.º 14228/2015 no Diário da República n.º 237/2015, Série II, de 3 de dezembro, e abrange uma área 

de 10,6 ha, contígua à atual zona industrial, localizada junto à EN233, a via que estabelece a ligação entre 

Castelo Branco e Penamacor.  

Com o presente documento formaliza-se a primeira versão do produto que virá a ser, na sua versão final, o 

principal resultado técnico dos trabalhos da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE).  

Num primeiro momento, aquando da formalização do Relatório de Fatores Críticos para a Decisão (RFCD), 

procurou-se delimitar, ainda de forma preliminar, o âmbito e a natureza da avaliação a levar cabo, 

consubstanciando assim as bases técnicas de prossecução do processo, estruturando e focalizando a avaliação 

a desenvolver nas fases seguintes e desencadeando uma primeira reflexão sobre os seus aspetos críticos.  

O documento que agora se apresenta é constituído por uma primeira parte, em que se revisita o material 

formalizado no RFCD, que o antecedeu, mas ao qual se acrescenta a avaliação de efeitos estratégicos. 

Com base na predição do significado e amplitude dos impactes esperados, a avaliação focaliza-se na 

circunscrição dos elementos favoráveis e desfavoráveis gerados pelas propostas do Plano. Será ainda efetuada 

uma Síntese da Avaliação, que dará origem a um programa de medidas mitigadoras dos eventuais impactes 

negativos em presença, bem como a um programa de monitorização que suportará o seguimento do Plano e da 

AAE após a sua aprovação. 

O documento que agora se apresenta integra os ajustamentos ao Relatório Ambiental Preliminar, decorrentes da 

consulta às diversas Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE). 

1.1 ENQUADRAMENTO LEGAL 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um procedimento obrigatório em Portugal desde a publicação do 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, que consagra no 

ordenamento jurídico nacional os requisitos legais europeus estabelecidos pela Diretiva n.º 2001/42/CE, de 25 

de junho, aplicáveis a Planos, Programas e Políticas.  
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A aplicação da AAE aos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), como é o caso PPZIP, 

encontra-se corporizada no contexto jurídico-administrativo pelo novo Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial – RJIGT, através do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, (que revogou o Decreto-Lei n.º 

380/99, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro), em 

articulação com o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho.  

A proposta de Plano encontra-se sujeita a AAE uma vez que se enquadra na alínea a) do n.º1 do artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, e no artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 

Tomando em consideração os aspetos mencionados, a Câmara Municipal de Penamacor submete a proposta de 

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Penamacor ao processo de avaliação ambiental estratégica. 

O processo de AAE, no âmbito da elaboração dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), reporta-se 

essencialmente à análise e diagnóstico dos eventuais efeitos significativos que a concretização do Plano possa 

produzir no ambiente, através de um processo abrangido pela definição do âmbito, considerando os objetivos de 

avaliação, seguido da identificação dos efeitos significativos no ambiente, de modo a permitir uma ponderação 

das várias alternativas que conduzam à tomada de decisão. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, o responsável pela AAE, que corresponde à 

entidade responsável pela elaboração do Plano, deverá proceder à determinação do âmbito da avaliação 

ambiental a realizar, bem como do alcance e nível de pormenorização da informação a incluir no Relatório 

Ambiental (RA), à consulta de entidades sobre o âmbito e alcance da AAE, à elaboração do RA, às respetivas 

consultas institucional e pública e à elaboração e envio da Declaração Ambiental à Agência Portuguesa do 

Ambiente, I.P. 

1.2 OBJETIVOS DA AAE 

A Avaliação Ambiental Estratégica visa estabelecer um nível elevado de proteção do ambiente e promover a 

integração das questões ambientais e de sustentabilidade nas diversas fases de preparação e desenvolvimento 

de políticas, planos e programas, designadamente instrumentos de gestão territorial, que assegurem uma visão 

estratégica e contribuam para processos de decisão ambientalmente sustentáveis. 

A AAE, numa abordagem de pensamento estratégico, visa três objetivos muito concretos (APA, 2007): 

• Assegurar a integração de considerações ambientais, sociais e económicas nos processos de 

planeamento, de programação e de elaboração de política; 

• Detetar oportunidade e riscos, avaliar e comparar opções alternativas de desenvolvimento enquanto 

estas ainda se encontram em discussão; 

• Contribuir para o estabelecimento de contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras 

propostas de desenvolvimento. 
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Através destes objetivos a AAE pode contribuir para (APA, 2012): 

• Assegurar uma perspetiva estratégica, sistémica e alargada em relação às questões ambientais, dentro 

de um quadro de sustentabilidade; 

• Contribuir para a identificação, seleção e discussão de opções de desenvolvimento para decisões mais 

sustentáveis (interrelacionando sempre as questões biofísicas, sociais, institucionais e económicas); 

• Detetar oportunidades e riscos estratégicos nas opções em análise e facilitar a consideração de 

processos cumulativos; 

• Sugerir programas de seguimento, através de gestão estratégica e monitorização; 

• Assegurar processos transparentes e participativos que envolvem todos os agentes relevantes através 

de diálogos, e promover decisões mais integradas relativamente ao conjunto de pontos de vista mais 

relevantes. 

1.3 CONTEÚDO DO RELATÓRIO AMBIENTAL 

O presente Relatório Ambiental (RA) constitui o principal contributo do processo de AAE para a proposta de 

PPZIP, concretizando a recomendação exposta no Artigo 5.º da Diretiva 2001/42/CE, (com transposição no n.º 1 

do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho) “sempre que seja necessário proceder a uma 

avaliação ambiental, deve ser elaborado um relatório ambiental no qual serão identificados, descritos e avaliados 

os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano ou programa e as suas 

alternativas razoáveis que tenham em conta os objetivos e o âmbito de aplicação territorial respetivos”. 

O relatório ambiental deve incluir as informações que razoavelmente possam ser necessárias, tendo em conta 

os conhecimentos e métodos de avaliação disponíveis, o conteúdo e o nível de pormenor do plano ou do 

programa e a sua posição no processo de tomada de decisões.  

Para além do presente capítulo introdutório, em termos estruturais, o presente relatório destaca no Capítulo 2 os 

aspetos metodológicos associados ao processo de AAE.  

O Capítulo 3 apresenta o objeto de avaliação e enquadramento da proposta do Plano. 

Os resultados dos pareceres emitidos pelas entidades com responsabilidades ambientais específicas, 

consultadas no âmbito do Relatório de Fatores Críticos de Decisão (RFCD) e do Relatório Ambiental Preliminar, 

são indicados no Capítulo 4, sendo que no Capítulo 5 são apresentadas as componentes de análise da AAE. 

No Capítulo 6 procede-se à avaliação dos FCD, tendo em consideração a situação existente e a análise das 

principais tendências sem considerar a execução do Plano, sendo depois analisados os efeitos esperados com a 

concretização dos objetivos da proposta de Plano.  
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No Capítulo 7 apresentam-se as diretrizes de seguimento e orientações para a Implementação do Plano de 

Controlo, a ter em consideração pela autarquia durante a execução do Plano. 

O Capítulo 8 contempla o Quadro de Governança para a Ação com indicação das principais entidades/agentes 

intervenientes com responsabilidade em todo o processo de acompanhamento do Plano. 

No Capítulo 9 é apresentada uma síntese dos aspetos mais importantes identificados no âmbito da presente 

AAE. 
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2. METODOLOGIA DA AAE 

O procedimento de AAE garante que os efeitos ambientais são tomados em consideração durante a elaboração 

de um plano ou programa e antes da sua aprovação. A avaliação contempla assim a análise e diagnóstico dos 

eventuais efeitos significativos que o plano possa produzir no ambiente, permitindo a integração e adequação 

dos resultados da avaliação ambiental nas opções ao nível do uso, transformações e ocupação do solo. 

Desta forma, a AAE será integrada no processo de planeamento, não devendo em caso algum ser considerada 

e conduzida como um processo paralelo ou autónomo. Assim, cada uma das etapas da AAE será articulada com 

as diferentes fases do processo de elaboração do Plano a que respeita e com as respetivas metodologias. 

Tendo presente o objetivo de estabelecer uma programação articulada com o procedimento de elaboração do 

plano, distinguem-se 4 fases para o desenvolvimento da AA, nomeadamente: 

• Fase A: Definição do âmbito e do alcance da AAE.  

Elaboração do Relatório de Fatores Críticos de Decisão (RFCD). Consulta às entidades com responsabilidades 

ambientais específicas (ERAE). Os pareceres e comentários efetuados no âmbito desta consulta serão 

analisados, ponderados e incorporados no Relatório Ambiental. 

• Fase B: Elaboração do Relatório Ambiental. 

O objetivo primordial desta fase é a realização de estudos técnicos de acordo com os FCD e o nível de 

pormenorização e alcance estabelecidos na Fase A, permitindo efetuar a análise de tendências em termos 

ambientais e de sustentabilidade, bem como estabelecer diretrizes que constituam orientações ou 

recomendações da AAE e que devem ser implementadas em fase de seguimento.  

O Relatório Ambiental deverá contemplar a seguinte informação: 

o Caraterização da situação existente e análise das principais tendências na ausência da 

execução do Plano; 

o Análise dos efeitos esperados com a implementação do Plano; 

o Avaliação estratégica de oportunidades e riscos; 

o Proposta de um programa de seguimento, com diretrizes para planeamento, monitorização e 

gestão; 

o Estabelecimento de um quadro de governança para a ação; 

o Estabelecimento de orientações para a implementação de um plano de controlo para 

acompanhamento do processo. 
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o Elaboração do respetivo Resumo Não Técnico. Consulta pública e elaboração do Relatório 

Ambiental Final. 

• Fase C: Elaboração da Declaração Ambiental (DA) e aprovação do Plano. 

A DA é emitida pela Câmara Municipal em momento anterior à aprovação do plano e acompanha a proposta de 

plano a submeter à aprovação da Assembleia Municipal. 

A DA deverá conter os seguintes elementos: 

o A forma como as considerações ambientais do RA foram integradas na conceção do Plano; 

o As observações apresentadas pelas entidades consultadas e pela discussão pública previstas 

no art. 7.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, e o resultado da respetiva ponderação, 

devendo ser justificado o não acolhimento dessas observações; 

o As razões que fundamentaram a aprovação do Plano à luz de outras alternativas razoáveis 

abordadas aquando da respetiva elaboração; 

o As medidas de controlo previstas em conformidade com o art. 11.º do Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de junho. 

o O resultado da realização das consultas e a ponderação dos resultados das mesmas devem 

constar obrigatoriamente da DA e quando aceites serem vertidas para a proposta de plano. 

• Fase D: Execução e acompanhamento da execução do Plano. 

Nesta Fase procede-se à monitorização e pós-avaliação documentada dos efeitos do plano no ambiente. 

Através desta monitorização pretende-se, por um lado verificar se os efeitos produzidos pelo plano são os que 

foram previstos em fase de AAE e, por outro lado, criar condições para a eventual adoção de medidas de 

mitigação ou de correção, adicionais às que estão previstas na DA e que se revelem necessárias. 

No esquema que se apresenta seguidamente identifica-se o fluxograma de atividades e a articulação entre o 

Plano e o procedimento de AAE no sentido de esclarecer que o processo deve ser iterativo ao longo de todo o 

seu desenvolvimento, sendo esta Fase C um dos momentos mais decisivos para o efeito. 
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Consulta a entidades e Participação Pública do PP e do RA 
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Figura 1: Faseamento de elaboração do PP e da AAE 

 

A AAE desenvolvida no âmbito do PPZIP segue, metodologicamente, as linhas de orientação constantes do 

“Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica” (APA, 2012), que constitui uma versão revista e 

atualizada do anterior Guia publicado em 2007 pela APA (APA, 2007), e no documento de Orientação elaborado 

pela Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano intitulado “Guia da Avaliação 

Ambiental Estratégica dos Planos Municipais de Ordenamento do Território” (DGOTDU, 2008). 
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3. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

3.1 INTRODUÇÃO 

O objeto de avaliação da presente AAE é a Proposta do Plano de Pormenor do da Zona Industrial de Penamacor 

– Ampliação Sul, que abrange uma área de 10,6 ha e situa-se no concelho e freguesia de Penamacor, numa 

área contígua à atual zona industrial de Penamacor, localizada junto à EN233, a via que estabelece a ligação 

entre Castelo Branco e Penamacor.  

A Vila de Penamacor, sede municipal, está situada a apenas 2 km a norte da entrada da Zona Industrial, com 

acesso a partir da EN233. 

A área de intervenção não possui qualquer tipo de ocupação e destina-se à expansão da zona industrial de 

Penamacor, que se encontra imediatamente a norte e resulta da implementação do Plano de Pormenor em 

vigor, ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 48/97, de 24 de março, alterada pelo Aviso n.º 

978/2016, de 28 de janeiro. 

De acordo com o artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, (que revogou o Decreto-Lei n.º 380/99, 

de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro), “O plano de 

pormenor desenvolve e concretiza em detalhe as propostas de ocupação de qualquer área do território 

municipal, estabelecendo regras sobre a implantação das infraestruturas e o desenho dos espaços de utilização 

coletiva, a implantação, a volumetria e as regras para a edificação e a disciplina da sua integração na paisagem, 

a localização e a inserção urbanística dos equipamentos de utilização coletiva e a organização espacial das 

demais atividades de interesse geral.  O plano de pormenor abrange áreas contínuas do território municipal, que 

podem corresponder a uma unidade ou subunidade operativa de planeamento e gestão ou a parte delas” 

No caso concreto, a proposta do PPZIP destina-se à ampliação da atual Zona Industrial de Penamacor, numa 

área de 10,6ha, incluída na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão U8 (UOPG 8) definida na revisão do 

PDM de Penamacor, aprovado no seguimento da publicação do Aviso n.º 14228/2015 no Diário da República n.º 

237/2015, Série II, de 3 de dezembro. 

A área da U8 totaliza 157.408 m2, mas a área de intervenção do presente Plano de Pormenor abrange 

105.955 m2, ou seja, 63,7% da área total da U8, para assegurar um desenvolvimento harmonioso e uma justa 

repartição de encargos e benefícios, tendo sido ajustada a limites cadastrais e a limites físicos existentes. 

De acordo com o n.º 7 do artigo 87.º do Regulamento do PDM de Penamacor, a UOPG U8 destina-se à 

expansão da Zona Industrial de Penamacor e deve ser objeto de plano de pormenor ou integrar uma unidade de 

execução, e cumprir os seguintes condicionamentos e parâmetros:  
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a) Tem de ser assegurada uma correta integração paisagística e atender-se às condições morfológicas do 

terreno, sendo obrigatório proceder ao tratamento dos espaços exteriores;  

b) A criação obrigatória de uma zona de proteção envolvente da área industrial, com a largura mínima de 

50 m para além do limite exterior da zona industrial;  

c) O tratamento das áreas não impermeabilizadas como espaços verdes, preferencialmente, arborizados;  

d) O tratamento de resíduos sólidos e de efluentes em instalações próprias antes do seu lançamento na 

rede pública ou nas linhas de drenagem natural;  

e) O índice máximo de ocupação ao lote de 60 %; 

f) O índice máximo de impermeabilização ao lote de 75 %;  

g) A altura da fachada não pode ultrapassar um plano de 45°, definido a partir de qualquer limite do lote, e 

nunca poderá exceder os 10 metros, excetuando -se os casos tecnicamente justificados;  

h) A frente de lote não pode ser inferior a 20 metros;  

i) A área mínima de lote é de 800 m2 ;  

j) A obrigatoriedade de prever áreas de carga e descarga de veículos pesados. 

 

A expansão da zona industrial tem assim por objetivo estabelecer as bases de ocupação às atividades 

industriais e/ ou empresariais e funções complementares, designadamente armazenagem, logística, serviços e 

comércio, e dar resposta às seguintes orientações e premissas: 

• Prever lotes destinados à fixação de novas empresas na área de intervenção do Plano, considerando a 

expansão da Zona Industrial existente, direcionados à procura existente no local; 

• Alterar o Plano de Pormenor da Zona Industrial em vigor, em resultado da necessidade de estabelecer 

o devido enquadramento urbanístico com a respetiva área de expansão, estabelecida no PDM em 

vigor, através da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão U8. 

3.2 OBJETIVOS GERAIS DO PLANO 

A estratégia de desenvolvimento municipal estabelecida na revisão do Plano Diretor Municipal de Penamacor, 

aprovada em 2015, visa “garantir um desenvolvimento municipal equilibrado e sustentável, centrado na atração e 

fixação de população, através da promoção da atividade económica e também da valorização do património 

natural e paisagístico existente, visando assegurar uma maior coesão territorial, económica e social”, e define os 

seguintes 3 grandes objetivos estratégicos:  

1. Melhoria da qualidade de vida da população residente  

2. Dinamização e modernização da economia local  

3. Promoção de uma gestão ambiental sustentável dos recursos naturais existentes  
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O atual Plano de Pormenor, destinado à ampliação da zona industrial de Penamacor, enquadra-se no 2º objetivo 

"dinamização e modernização da economia local", que prevê a dotação de espaços infraestruturados para o 

desenvolvimento empresarial e no seguinte objetivo específico: 

• Criação de uma envolvente para o desenvolvimento - criar uma base infraestrutural no diz respeito 

às condições de desenvolvimento da indústria. Ainda que a atividade industrial não seja muito 

representativa no concelho, deve ser valorizado enquanto setor gerador de riqueza e de emprego e 

complementar do conjunto das atividades agrícolas do concelho. Neste objetivo, integra-se a 

seguinte ação:  "promover o desenvolvimento de infraestruturas ligadas à indústria, bem como 

a integração da Zona Industrial de Penamacor com Castelo Branco, Fundão e Covilhã, como 

Área de Localização Empresarial. A ampliação da zona industrial de Penamacor 

(consubstanciada na proposta de revisão do PDM) poderá permitir aumentar a atratividade e a 

competitividade específica deste espaço"; 

Considera-se que a proposta definida para a área de ampliação da Zona Industrial de Penamacor vai ao 

encontro da estratégia definida, contribuindo ainda para o desenvolvimento socioeconómico do concelho e para 

a criação de novos postos de trabalho. 

Ao nível do PPZIP, o principal objetivo visa a implementação de uma área de localização empresarial no 

concelho de Penamacor, prevendo a integração e consolidação da zona industrial existente, situada diretamente 

a norte. 

A ampliação da zona industrial de Penamacor irá permitir dar resposta à procura de solo disponível para a 

instalação de atividades industriais, armazéns, serviços e de equipamentos de suporte à atividade empresarial, e 

que simultaneamente contribua para o desenvolvimento local, para a atracão e fixação de população e para a 

criação de emprego e valorização dos recursos humanos. 

O Plano de Pormenor define a concretização da organização espacial da área de intervenção, de acordo com os 

princípios definidos pelo PDM, atendendo às seguintes linhas delineadoras: 

• Promover a ocupação, uso e transformação do solo da área destinada à ampliação da zona 

industrial num local devidamente estruturado, ancorada em conceitos de planeamento e urbanismo 

e numa gestão sustentável; 

• Definir indicadores e condicionamentos para a implementação de uma estrutura qualificada, 

apoiada numa rede viária coerente e devidamente integrada na rede preexistente, prevendo 

espaços destinados à circulação pedonal e estacionamento; 

• Contemplar uma estrutura verde que permita salvaguardar e valorizar as áreas atravessadas pelas 

linhas de drenagem, prevendo a sua integração, enquanto espaço verde de contemplação e de 

lazer. 
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• Considerar a criação de uma zona de proteção envolvente da área industrial, com a largura mínima 

de 50 m para além do limite exterior da zona industrial; 

• Dotar a área do plano com equipamentos e infraestruturas de apoio. 

• Definir uma estrutura urbana de base que permita criar condições para a fixação de atividades 

económicas, nomeadamente indústrias, serviços e comércio, e outras funções complementares. 

3.3 PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO 

De acordo com a legislação em vigor, a Planta de Implantação identifica o polígono de implantação a respeitar 

pelos edifícios propostos. Os edifícios propostos têm que se inscrever obrigatoriamente no interior do polígono 

de implantação, com respeito aos parâmetros urbanísticos máximos admitidos, estabelecidos no Plano, para 

cada parcela. 

A proposta de desenho urbano assenta numa estrutura viária definida a partir da rede viária existente, 

estabelecida e construída no âmbito do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Penamacor em vigor, situado a 

norte. Interessa salientar que a proposta do atual PP prevê a alteração do PP em vigor para retirar a cortina 

arbórea a sul e prever a expansão da zona industrial. 

Figura 2: Zonamento Proposto do PP ZI Penamacor - Ampliação Sul (Fonte: Plural, 2016) 

 

A proposta prevê a extensão da via da atual zona industrial que se desenvolve para sul, enquanto arruamento 

estruturante da área de ampliação da zona industrial de Penamacor, tendo por base a via preexistente. 

Pretende-se a adaptação desta via, num perfil adequado ao funcionamento da zona industrial, atendendo que as 

caraterísticas existentes não o permitem. Esta via atravessa a área de intervenção no limite poente, no sentido 
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norte / sul, e a intervenção prevê para além do seu alargamento a criação de dois nós, para definir a nova via 

que irá estabelecer o acesso às parcelas propostas da zona industrial, prevendo-se a implementação de uma 

rotunda no nó situado a sul, para permitir a inversão de marcha, a existência de uma maior segurança na acesso 

à zona industrial e para estabelecer a articulação com a via existente, que possui um perfil mais reduzido. 

No que se refere ao zonamento da área destinada à ampliação sul da ZI de Penamacor, a proposta define: 

• Espaços de atividades económicas - que incluem a criação de 17 parcelas destinadas a atividades 

económicas, nomeadamente indústria, armazéns, serviços e comércio, tendo por base parcelas de 

dimensão variada; 

• Espaços de uso especial - que inclui uma parcela destinada a equipamento de utilização coletiva; 

• Espaços verdes - que incluem a faixa envolvente e as áreas atravessadas pela linha de drenagem 

natural, enquanto espaços de contemplação e de recreio e lazer, e de valorização da zona industrial. 

• Espaços canais - que incluem espaços destinados à circulação viária e pedonal, estacionamento e 

infraestruturas de apoio ao funcionamento da zona industrial. 

O perfil transversal tipo das vias propostas inclui uma faixa de rodagem de 9 metros e apresenta passeios com 

largura mínima de 4,0 metros, com estacionamento longitudinal de ligeiros e pesados ao longo das vias, sendo 

que os passeios terão no mínimo de 1,6 metros de largura.  
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Figura 3: PP Zona Industrial de Penamacor - Ampliação Sul - Proposta de implantação (Fonte: Plural, 2016) 

 

 

3.4 ALTERNATIVAS À PROPOSTA DE PLANO 

O desenho do Plano visa a salvaguarda dos IGT e das servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública, bem como das principais áreas sensíveis, nomeadamente relacionadas com o relevo e os valores 

naturais. 

De acordo com a Planta de Ordenamento, o PP da Zona Industrial de Penamacor – ampliação sul (105.955 m2) 

em observação das novas disposições do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT), está 

previsto pela delimitação da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão “U8 - Expansão da zona industrial” 

A área da U8 totaliza 157.408 m2, mas a área de intervenção do presente Plano de Pormenor abrange  

105.955 m2, ou seja, 63,7% da área total da U8. A Câmara optou por esta delimitação, por forma a assegurar um 

desenvolvimento harmonioso e uma justa repartição de encargos e benefícios, tendo sido ajustada a limites 

cadastrais e a limites físicos existentes. 

Face às considerações anteriores e à escala e dimensão das intervenções previstas, considera-se suficiente 

considerar que a alternativa ao Plano é a alternativa-zero, que corresponde à sua não realização no concelho de 

Penamacor. 
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4. CONTRIBUTOS DO PERÍODO DE CONSULTA 

Na fase inicial da AAE, cabe à entidade responsável pela preparação do Plano propor o âmbito do Relatório 

Ambiental, os tipos de efeitos a avaliar, assim como o nível de pormenor a alcançar. O resultado final desta fase 

correspondeu à preparação do Relatório de Fatores Críticos para Decisão (RFCD) que serviu de apoio a uma 

primeira consulta das Entidades com Responsabilidade Ambiental Específica (ERAE), designadamente: 

• APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.; 

• CCDR Centro - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; 

• ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas; 

• IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.; 

• ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

• ARS Centro - Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. 

Das entidades consultadas nesta fase, apenas foram obtidas as respostas da CCDR Centro e do IAPMEI. 

Na tabela seguinte sintetiza-se o conteúdo de todas as participações recebidas sobre o RFCD, no que ao 

processo de AAE se referem e o modo como os seus contributos foram tidos em consideração no processo de 

AAE e no Relatório Ambiental Preliminar. 

Quadro 1: Síntese do Contributo das ERAE no âmbito da consulta ao RFCD da AAE   

Entidade Sugestões/Comentários e Assuntos Abordados 
Ponderação no Relatório 

Ambiental Preliminar 

CCDR Centro 

Ofício n.º 

DOTCN 461/17, 

de 2017/09/05 

Sugere esta entidade que sejam incluídos no QRE: 

• o Plano Nacional de Abastecimento de Água (PNSAAR 
2020); 

• o Plano de Ação Regional para o período 2014-2020; 

• a Estratégia de Especialização Inteligente (RIS3) para o 
Centro de Portugal; 

• o Programa Operacional Regional do Centro para 2014-
2020 (Centro 2020) 

As sugestões foram acolhidas no 
RA, tendo resultado numa 
atualização do Quadro de 
Referência Estratégico.  

A entidade considera que o documento não esclarece de forma 
cabal as razões que levaram à escolha dos FA e em que medida são 
relevantes nesta área. 

Considerado no RA. 
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Entidade Sugestões/Comentários e Assuntos Abordados 
Ponderação no Relatório 

Ambiental Preliminar 

No critério com a especificação “Águas” os objetivos de 
sustentabilidade deveriam ter em consideração para além da 
drenagem e tratamentos de águas residuais, as águas pluviais. 

Para melhor operacionalização da implementação do Plano os 
indicadores deverão ser objetivos e mensuráveis e ser articulados 
com os definidos na revisão do PDM. Por outro lado parecem 
excessivos face à localização / dimensão da área do Plano, 
nomeadamente os relativos à qualidade do ar e ruído. 

Na fase de RA deverão ser quantificadas metas para os indicadores 
de seguimento. 

As sugestões foram acolhidas no 
RA, tendo resultado numa 
reestruturação dos indicadores de 
avaliação e na definição de metas. 

IAPMEI 

Ofício n.º 

2608/2017/DPR-
DPLN,  

de 2017/09/08 

Esta entidade referiu que o conceito de “área de localização 
empresarial” cuja regulamentação foi publicada pela DL 72/2009, de 
31/3, foi substituído pelo de Zona Empresarial Responsável (ZER) 
regulamentada pelo DL 169/2012, de 1/8, na sua atual redação 
conferida pelo DL 73/2015, de 11/5, alertando assim para a eventual 
necessidade de alteração daquela designação, se for o caso. 

A UOPG U8 definida no PDM  
destina-se à ampliação da zona 
industrial de Penamacor.   

A nomenclatura de “área de 
localização empresarial” apenas 
foi utilizada como indicativa de 
que a zona se destina à instalação 
de empresas, não resultando do 
previsto na legislação referida. 

Na página 40 e no item “Participação Pública” é referida a Direção 
Regional da Economia do Centro, no entanto, por força da extinção 
das Direções Regionais da Economia, as competências em apreço 
foram cometidas ao IAPMEI – Agência para a Inovação. 

Retificação efetuada no RA. 

 

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

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

promova nova consulta das ERAE.  

Assim, concluída a elaboração da proposta de Plano, a Câmara Municipal promoveu uma segunda consulta às 

ERAE, para emissão de parecer sobre o Relatório Ambiental Preliminar, Resumo Não Técnico e restantes 

elementos do Plano, de acordo com o n.º 3, do artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho. Nesta 

fase, das ERAE consultadas, apenas a CCDRC se pronunciou sobre o Relatório Ambiental Preliminar. 

Os pareceres emitidos no âmbito do Relatório Ambiental Preliminar constam da Ata da Reunião de Conferência 

Procedimental de 28 de janeiro de 2018.  

Na tabela seguinte sintetiza-se o conteúdo da participação recebida da CCDRC sobre o Relatório Ambiental 

Preliminar, no que ao processo de AAE se refere e o modo como os seus contributos foram tidos em 

consideração no processo de AAE e no presente Relatório Ambiental. 
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Quadro 2: Síntese do Contributo das ERAE no âmbito da consulta ao RA Preliminar da AAE   

Entidade Sugestões/Comentários e Assuntos Abordados Ponderação no Relatório Ambiental 

CCDR Centro 

“Foram de facto tomadas em consideração as sugestões da CCDR em 
assuntos considerados mais sensíveis, (…), não se distinguindo, no 
entanto, os indicadores de seguimento dos restantes (…).” 

Na fase de seguimento, a monitorização 
assentará na recolha de informação periódica 
relativa a um conjunto de indicadores de 
seguimento que permitirá avaliar e controlar os 
impactes estratégicos decorrentes da execução 
do Plano. Todos os indicadores constantes dos 
Quadros 9 e 19, consistem em Indicadores de 
Seguimento. 

“Os indicadores são na sua generalidade claros, objetivos, mensuráveis, 
comparáveis e quantificáveis (…), mas não estão associados 
sistematicamente a valores de referência e a metas definidas em 
documentos estratégicos, pelo que se recomenda a sua 
referência/identificação no quadro 19.” 

Considerado na reformulação do Quadro 19. 

“Quanto à descrição metodológica descrita no capítulo 2 beneficiaria se 
às fases analíticas da abordagem da avaliação estratégica se 
associassem as respetivas fases de planeamento, melhorando a 
compreensão dos processos e respetivos procedimentos.” 

Introduzida Figura 1 com fluxograma de 
atividades e articulação entre o Plano e o 
procedimento de AAE. 

“Os critérios e os objetivos de sustentabilidade associados aos 
indicadores selecionados para os respetivos FCD afiguram-se, no geral, 
adequados (…). No entanto, face à natureza do Plano e ao faseamento 
previsto faria todo o sentido que se tomassem como indicadores de 
seguimento o grau de concretização das infraestruturas, nomeadamente 
rede viária/arruamentos e as infraestruturas lineares (redes de águas, 
saneamento, rede elétrica e drenagem), bem como um indicador relativo 
à evolução dos espaços verdes, (…). 

Considerado na reformulação do Quadro 19. 

“Quanto às alternativas (…) julgamos que o processo ganharia se 
tivessem sido identificadas e devidamente fundamentadas as razões 
que determinaram a delimitação da área de intervenção do plano e a 
não consideração da concretização da totalidade da U8 no PDM (…).” 

A razão da não consideração de alternativa de 
delimitação do PP prende-se com o facto do 
Município ter optado por ajustar a área aos 
limites cadastrais pertencentes à Câmara 
Municipal e a limites físicos existentes. Esta 
justificação foi acrescentada no capítulo 3.4 – 
Alternativas à proposta de Plano. 

“A título de complemento aponta-se a necessidade de cumprimento dos 
requisitos legais ambientais e recomenda-se a adoção de boas práticas 
ambientais e de técnicas e tecnologias mais limpas, na fase de 
integração e construção do edificado. Face ao disposto no n.º 2 do art.º 
13 do RJAAE, os resultados da AAE devem ser ponderados na definição 
de âmbito do estudo de impacte ambiental (EIA) do projeto.” 

Considerado no Quadro 18 do capítulo 8 do RA. 

“Sobre as ações a desenvolver identificadas e reportadas à CCDRC, 
alerta-se para o facto de que as mesmas não deverão extravasar as 
atribuições que, a esta entidade, estão cometidas, designadamente as 
estabelecidas no DL n.º 134/2007, de 27.04.” 

Considerado no capítulo 8 do RA. 

“O RNT (…). Deverá ser ajustado caso se venha a proceder a 
alterações que resultem da reformulação do RA, (…).” 

O RNT foi ajustado em função das alterações 
efetuadas ao Relatório Ambiental. 

No parecer da entidade foram ainda sugeridas algumas retificações de 
lapsos ao documento. 

Foram consideradas as devidas retificações. 
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5. DEFINIÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

A fase que antecedeu o Relatório Ambiental correspondeu à definição do âmbito da avaliação ambiental a 

realizar e do alcance e nível de pormenorização da informação a considerar. 

A determinação dos FCD resultou, numa primeira fase, da interação entre os objetivos do Quadro de Referência 

Estratégico preconizado e as Questões Estratégicas definidas na proposta de Plano. Da integração das relações 

existentes entre estas duas componentes e dos Fatores Ambientais, considerados como os mais relevantes, 

resultaram então os Fatores Críticos de Decisão, que reúnem os aspetos de ambiente e sustentabilidade 

considerados relevantes, e que servirão de base para a tomada de decisão. 

Desta forma, procede-se à construção do quadro de referência relativo a outros planos e programas com os 

quais o PPZIP se deve compatibilizar, atendendo aos seus objetivos, à informação de base recolhida através 

dos estudos de caracterização e diagnóstico, à definição do âmbito e dos objetivos da AAE, bem como dos 

Fatores Ambientais que estruturam a avaliação estratégica. 

Esta fase coincidiu e articulou-se com a atividade inicial de caracterização e diagnóstico do processo de 

planeamento, da qual se destacam as seguintes iniciativas:  

• Identificação de condicionalismos à ocupação, utilização e transformação do solo e justificação dos 

principais objetivos estratégicos do instrumento de gestão territorial;  

• Construção do quadro de referência relativo a outros planos e programas com os quais o Plano se deva 

compatibilizar;  

• Reconhecimento dos problemas, ameaças e oportunidades em função do enquadramento territorial 

existente e dos objetivos estratégicos do Plano;  

• Definição dos objetivos de desenvolvimento tendo em consideração a avaliação de impactes de todas 

as intervenções que se pretendem concretizar na área do Plano;  

• Fixação das prioridades e das estratégias territoriais;  

• Definição de uma estratégia em função das opções de desenvolvimento consideradas adequadas;  

• Seleção dos fatores ambientais relevantes, com base nos elementos de diagnóstico que suportam a 

elaboração do plano, na legislação e informação de base aplicável e em indicadores de referência;  

• Identificação das questões ou domínios que devam ser avaliados, em matéria de sustentabilidade 

ambiental, nos termos do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, recorrendo a indicadores. 

 

Com base na informação recolhida, o trabalho incidiu na definição de um conjunto de fatores de natureza 

estratégica que permitiu definir o âmbito da avaliação a realizar. 
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A determinação dos FCD torna-se fundamental, porquanto estes estruturam a avaliação estratégica e decorrem 

do contexto e da escala em que a AAE é realizada. Os fatores são identificados em função dos seguintes 

elementos: 

i) Questões Estratégicas fundamentais, que traduzem os objetivos e linhas de força do plano e o seu 

potencial com implicações ambientais; 

ii) Quadro de Referência Estratégico (QRE) para a AAE com as macro-orientações de política 

nacional e os objetivos e metas de longo prazo estabelecidos em matéria de ambiente e 

sustentabilidade nos domínios relevantes para a avaliação; 

iii) Fatores Ambientais (FA) pertinentes para a avaliação, selecionados em fase de alcance e da 

escala das intervenções estratégicas do plano no ambiente.  

A determinação dos FCD resulta, numa primeira fase, da interação entre os objetivos do QRE estabelecido e as 

Questões Estratégicas (QE) definidas na proposta do PPZIP. 

A análise de interação entre os objetivos dos instrumentos do QRE e as QE determina o grau de convergência 

dos objetivos estratégicos do Plano com os objetivos de ambiente e sustentabilidade preconizados nos 

instrumentos do QRE. 

Esta análise permitiu evidenciar as questões de sustentabilidade ambiental que se prefiguram como 

determinantes para integrarem os FCD que devem ser avaliados, por forma a contribuir para o processo de 

tomada de decisão e promover o alcance do(s) objetivo(s) de sustentabilidade ambiental pretendidos na 

execução do Plano.  

Da análise das relações existentes entre as duas componentes referidas, e da integração dos Fatores 

Ambientais (FA), estabelecidos pela legislação e considerados importantes nesta avaliação, resultaram os 

Fatores Críticos de Decisão (FCD), que reúnem os aspetos de ambiente e sustentabilidade relevantes que 

servirão de base para a tomada de decisão. 

 

 

 

 

Figura 4: Fatores Críticos para a Decisão como elemento integrador e estruturante em AAE (Fonte: APA, 2007) 

 

Nesta fase foram também definidas as Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE) e o 

público relevante para o envolvimento e participação no processo de AAE. 
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5.1 QUESTÕES ESTRATÉGICAS 

Considerando que Questões Estratégicas (QE) são aquelas que expressam as linhas de força às quais o Plano 

deve dar resposta. Atendendo aos objetivos estratégicos definidos no PDM de Penamacor, aos 

condicionamentos e parâmetros definidos para a UOPG U8, aos objetivos gerais definidos do Plano de 

Pormenor, e à análise da situação de referência, foi possível determinar as seguintes QE do PPZIP: 

• QE 1: Desenvolvimento socioeconómico 

o Definir uma estrutura urbana de base que permita criar condições para a fixação de atividades 

económicas, nomeadamente indústrias, serviços e comércio, e outras funções 

complementares. 

• QE 2: Estruturação e qualificação do território 

o Promover a ocupação, uso e transformação do solo da área destinada à ampliação da zona 

industrial num local devidamente estruturado, ancorada em conceitos de planeamento e 

urbanismo e numa gestão sustentável;  

o Definir indicadores e condicionamentos para a implementação de uma estrutura qualificada, 

apoiada numa rede viária coerente e devidamente integrada na rede preexistente, prevendo 

espaços destinados à circulação pedonal e estacionamento; 

o Dotar a área do plano com equipamentos e infraestruturas de apoio. 

• QE 3: Preservação da qualidade do ambiente e da qualidade de vida das populações 

o Contemplar uma estrutura verde que permita salvaguardar e valorizar as áreas atravessadas 

pelas linhas de drenagem, prevendo a sua integração, enquanto espaço verde de 

contemplação e de lazer; 

o Considerar a criação de uma zona de proteção envolvente da área industrial, com a largura 

mínima de 50 m para além do limite exterior da zona industrial. 

5.2 QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

O Quadro de Referência Estratégico (QRE) para a AAE identifica as macro-orientações de política nacional e os 

objetivos de longo prazo estabelecidos em matéria de ambiente e sustentabilidade.  

O PPZIP deve articular-se assim com os planos de diversas áreas, consubstanciando estratégias efetivas de uso 

e transformação do solo à escala municipal.  

De seguida apresenta-se a lista de instrumentos de ordem superior que constituem o QRE, sobre o qual se vai 

desenvolver a matriz de convergência de cada instrumento com os objetivos estratégicos do plano (Quadro 3). 
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A filosofia subjacente a estes instrumentos assenta no reconhecimento de que os objetivos económicos, sociais 

e ambientais podem reforçar-se mutuamente, avançando metodologicamente num conjunto.  

Quadro 3: Quadro de Referência Estratégico 

DESIGNAÇÃO DO INSTRUMENTO 

Âmbito Nacional 

PNPOT Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

ENDS Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 

Portugal 2020 Acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia 

PAR Centro Plano de Ação Regional para a Região Centro – 2014 - 2020 

RIS3 - Centro Estratégica de Especialização Inteligente (RIS3) para a Região Centro 

Centro 2020 Programa Operacional Regional do Centro para 2014 - 2020 

PENSAAR 2020 
Plano Estratégico Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas 
Residuais 

PNA Plano Nacional da Água 

PERSU 2020 Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 

PNAC 
2020/2030 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas 

PNUEA Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água 

ENE 2020 Estratégia Nacional para a Energia 2020 

PGRH do Tejo 
e Ribeiras do 
Oeste 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica do Tejo e 
Ribeiras do Oeste (RH5) 

PROF BIS Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Sul 

Âmbito Municipal 

PDM 
Penamacor 

Plano Diretor Municipal de Penamacor  

PP ZIP Plano de Pormenor da Zona Industrial de Penamacor  

PMEPC Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil  

PMDFCI Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio 

 

A síntese dos objetivos de sustentabilidade dos instrumentos de referência que constituem o QRE da presente 

AAE apresenta-se no Anexo I ao presente Relatório. 

Foi analisada a interação entre os objetivos do QRE estabelecido (Anexo I) e as QE definidas no presente 

Relatório de Fatores Críticos para a Decisão, com o objetivo de verificar o cumprimento de orientações 

estratégicas nacionais relevantes e a coerência no cumprimento das mesmas.  

A referida análise permitiu a construção do quadro síntese (Quadro 4) de modo a verificar a conformidade das 

QE com o QRE. 
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Quadro 4: Convergência entre os instrumentos do QRE com as QE definidas 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS 

QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 
QE1 QE2 QE3 

Â
m

b
it

o
 N

ac
io

n
al

 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território - PNPOT    

Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável - ENDS    

PORTUGAL 2020    

Plano de Ação Regional para a Região Centro – 2014 - 2020    

Estratégica de Especialização Inteligente (RIS3) para a Região Centro    

Programa Operacional Regional do Centro para 2014 - 2020    

Plano Estratégico Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas 
Residuais – PENSAAR 2020 

   

Plano Nacional da Água - PNA    

Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos – PERSU 2020    

Programa Nacional para as Alterações Climáticas – PNAC 2020/2030    

Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água - PNUEA    

Estratégia Nacional para a Energia 2020 – ENE 2020    

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste – PGRH 
Tejo e Ribeiras do Oeste 

   

Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Sul – PROF BIS    

Â
m

b
it

o
 M

u
n

ic
ip

al
 Plano Diretor Municipal de Penamacor - PDMP    

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Penamacor    

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios  PMDFCI    

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil - PMEPC    

Legenda: 

 Relação Forte (os objetivos do QRE são considerados nas Questões Estratégicas definidas) 

 Relação Média (os objetivos do QRE são considerados nas Questões Estratégicas definidas) 

 Não existe relação (os objetivos do QRE são integrados nas Questões Estratégicas definidas) 

Esta análise permite evidenciar as questões de sustentabilidade ambiental que se prefiguram como 

determinantes para integrarem os FCD que devem ser avaliados, por forma a contribuir para o processo de 

tomada de decisão e promover o alcance do(s) objetivo(s) de sustentabilidade ambiental pretendidos no PPZIP. 

A análise do quadro anterior evidencia que as Questões Estratégicas definidas no presente Relatório encontram-

se compatibilizados com as grandes opções estratégicas definidas no QRE. Destaca-se sobretudo a afinidade 
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das referidas Questões Estratégicas com os seguintes instrumentos do QRE: PNPOT, ENDS, PORTUGAL 2020, 

PAR Centro, RIS3 Centro, Centro 2020, PNRGRM, PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste, ENRG RM, PROF BIS, 

PMDFCI, PDM, PPZIP e PMEPC.  

5.3 FATORES AMBIENTAIS 

Os fatores ambientais considerados na presente análise foram orientados por uma exigência legal e enquadram-

se no definido pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na alínea e), n.º 1, artigo 6º, no que respeita à 

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

materiais, património cultural, incluindo o património arquitetónico e arqueológico, paisagem e a inter-relação 

entre todos estes fatores”.  

Os fatores ambientais considerados relevantes na presente análise para o PPZIP definem o âmbito ambiental 

relevante no contexto territorial do Plano e contribuem para a definição dos Fatores Críticos para a Decisão 

específicos para o território em questão. Desta forma, a determinação dos fatores ambientais relevantes para a 

proposta do Plano é orientada pelos fatores ambientais legalmente estabelecidos, sendo a sua escolha 

condicionada pelo reconhecimento prévio das especificidades do território abrangido pelo plano conjugada com 

o conhecimento das opções definidas pelo plano.  

Desta forma, na avaliação ambiental, deve-se procurar aferir os eventuais efeitos positivos e negativos dos 

objetivos estratégicos do PP, sobre os fatores ambientais que estão previstos na legislação: biodiversidade, 

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

cultural, património arquitetónico e arqueológico, e paisagem. 

No quadro seguinte apresenta-se a relação dos fatores ambientais estabelecidos na legislação com os objetivos 

estratégicos decorrentes do PPZIP, que consubstanciam as questões estratégicas e as opções do plano.  

Quadro 5: Relação entre as QE e os Fatores Ambientais definidos na Legislação 

Matriz de relação Fatores Ambientais estabelecidos na legislação 

Questões Estratégicas 

B
io

di
ve

rs
id

a

de
 

P
op

ul
aç

ão
 

S
aú

de
 

H
um

an
a 

F
au

na
 

F
lo

ra
 

S
ol

o
 

Á
gu

a
 

A
tm

os
fe

ra
 

F
at

or
es

 

C
lim

át
ic

os
 

B
en

s 

M
at

er
ia

is
 

P
at

rim
ón

io
 

C
ul

tu
ra

l 

P
ai

sa
ge

m
 

QE 1: Desenvolvimento 
socioeconómico 

+ + + + + + + +/- +/- +/- - + 

QE 2: Estruturação e 
qualificação do território 

+ + + + + + + + + + - + 

QE 3: Preservação do 
ambiente e da qualidade de 

vida das populações 

 

+ + + + + + + + + + - + 

Legenda: Relação Forte (+); Relação Média (+/-); Não existe Relação (-) 
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Dos fatores ambientais considerados, destacam-se a paisagem e água, população e saúde humana, e o solo, 

que obtiveram maior número de relações. 

Em relação ao Património Cultural (Património Arquitetónico e Arqueológico), não tendo sido identificada, para a 

área de intervenção, nenhum elemento de valor patrimonial ou qualquer outro fator de génese cultural com valor 

significativo, não foi considerado relevante na Avaliação Ambiental Estratégica considerar-se este fator 

ambiental. 

Entre os Fatores Ambientais (FA) legalmente definidos, identificam-se, no quadro seguinte, os que se 

consideram pertinentes para orientar o consequente processo de AAE do PPALEPM. 

Quadro 6: Quadro demonstrativo dos Fatores Ambientais relevantes na proposta de PP 

Fatores Ambientais Relevantes 
estabelecidos no D.L. n.º 232/2007 

Fatores Ambientais 
considerados relevantes 

Biodiversidade Sim 

População Sim 

Saúde humana Sim 

Fauna Sim 

Flora Sim 

Solo Sim 

Água Sim 

Atmosfera Sim 

Fatores climáticos Sim 

Bens materiais Sim 

Património cultural Não 

Paisagem Sim 

Dos Fatores Ambientais definidos no diploma legal mencionado, apenas não se considerou relevante para a 

presente AAE o Património Cultural. 

5.4 FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

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

AAE se deve debruçar nas suas principais abordagens e conclusões, estruturam a análise e a avaliação de 

oportunidades e riscos em AAE e resultam de uma análise integrada essencialmente entre o as Questões 

Estratégicas (QE) do Plano, o Quadro de Referência Estratégico (QRE) e os Fatores Ambientais (FA). A 

definição dos FCD permitirá estruturar a análise e avaliação estratégica, estabelecendo o alcance da avaliação 

ambiental, o contexto institucional e o quadro de agentes a envolver, bem como a estratégia de comunicação. 
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Da análise das relações apresentada no capítulo anterior, e da integração dos Fatores Ambientais (FA) 

determinantes para a área de incidência do PP ZIP resultou a determinação dos Fatores Críticos de Decisão que 

reúnem os aspetos de ambiente e sustentabilidade considerados relevantes, e que servirão de base para a 

tomada de decisão.  

Os FCD são assim, os domínios de estudo que constituem as dimensões do modelo de desenvolvimento 

sustentável que serão adotados para estudar as implicações do Plano e deverão assegurar uma focagem 

estratégica. 

Os FCD a considerar no âmbito da AAE do PPZIP, são os que se apresentam e sintetizam no quadro seguinte. 

Quadro 7: Fatores Críticos para Decisão 

Fatores Críticos para a Decisão Descrição sumária 

Desenvolvimento Socioeconómico  

Visa avaliar o contributo da proposta de Plano para a 
geração de valor social e económico concelhio, 
designadamente através da dinamização da atividade 
industrial e atividades conexas. Serão ainda avaliadas as 
consequências da dinamização económica na atração e 
fixação de população, através da criação e promoção de 
postos de trabalho. 

Ordenamento e Qualificação do Território 

Visa avaliar o modo como é proposta a reclassificação do 
solo, por forma a garantir a atividade extrativa e as 
atividades transformadores adjacentes. Visa ainda avaliar a 
influência da proposta de Plano sobre a qualidade de vida 
das populações vizinhas. 

Qualidade Ambiental e Recursos Naturais 

Visa aferir os efeitos da proposta Plano na qualidade 
ambiental e paisagística, nomeadamente ao nível da 
utilização eficiente dos recursos naturais e na proteção, 
recuperação e valorização do património natural e da 
paisagem.  

Riscos Ambientais e Tecnológicos 

Visa analisar a forma como o Plano considera os riscos 
ambientais, bem como identificar e avaliar a ocorrência e 
prevenção de riscos tecnológicos associados às atividades 
desenvolvidas. 

 

De forma a avaliar o grau de convergência entre os FCD definidos e os Fatores Ambientais estabelecidos no 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, apresentam-se de seguinte o quadro síntese que reflete a relação 

entre estas duas componentes.  
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Quadro 8: Relação entre os FA e os FCD definidos 

Fatores Ambientais 
considerados 

relevantes na AAE 

(DL 232/2007) 

FCD 

Desenvolvimento 
Socioeconómico 

Ordenamento do 
Território 

Qualidade Ambiental 
Recursos e Naturais 

Riscos 
Ambientais e 
Tecnológicos 

Biodiversidade, fauna, 
flora 

  X X 

População X X X X 

Saúde humana X X X X 

Solo  X X X 

Água  X X X 

Atmosfera  X X X 

Fatores Climáticos  X X X 

Bens materiais X X X X 

Paisagem  X X X 

Conclui-se efetivamente haver vários vetores de ligação entre os FCD e os FA propostos legalmente, facto que 

viabiliza a obtenção de um cenário de diagnóstico.  

Importa ainda aferir a relação entre os QRE e os FCD definidos, por forma a demonstrar que existe uma relação 

direta com o cumprimento dos objetivos genéricos dos vários instrumentos identificados no quadro de referência 

(Quadro 9).  

Quadro 9: Relação entre os FCD definidos e o QRE 

FCD / 

QRE 

Desenvolvimento 
socioeconómico 

Ordenamento do 
Território 

Qualidade 
Ambiental e 

Recursos 
Naturais 

Riscos 
Ambientais e 
Tecnológicos 

PNPOT X X X X 

ENDS X X X X 

Portugal 2020 X X X X 

PAR Centro X  X  

RIS3 - Centro X  X  

Centro 2020 X  X  

PENSAAR 2020 X X X  

PNA X X X  

PNAC   X X 

PERSU 2020  X X  

PNUEA 2020/2030   X  

ENE 2020  X X X 

PGRH Tejo e Ribeiras 
do Oeste 

X X X  

PROF BIS  X X X 

PDM Penamacor X X X X 

PP ZIP X X X X 

PMDFCI   X X 

PMEPC  X X X 
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Realça-se a intensa relação dos objetivos genéricos definidos nos vários instrumentos do QRE com o FCD 

Qualidade Ambiental e Recursos Naturais. 

Seguidamente para cada FCD procedeu-se à identificação dos domínios, dos objetivos de sustentabilidade e dos 

indicadores, de modo a melhor definir as tarefas analíticas e de abordagem para as fases seguintes da AAE.  

Os domínios incidem em questões pertinentes associadas a cada FCD e que influenciem a estruturação e 

conteúdo da análise. A estes associam-se então objetivos de sustentabilidade, que representam os propósitos 

associados a cada uma das áreas temáticas definidas, e os respetivos indicadores, que mais diretamente 

permitem avaliar de forma mensurável as propostas apresentadas no PPZIP. 

Construiu-se, assim, a grelha de avaliação apresentada no Quadro 10 (Fatores Críticos, Domínios, Objetivos e 

Indicadores para a Avaliação), correspondente a um passo metodologicamente relevante para a prossecução 

dos trabalhos, pois permitirá avaliar a viabilidade e sustentabilidade da estratégia preconizada nas grandes 

opções da proposta de Plano, contribuindo para uma tomada de decisão consciente e adequada.  

A grelha que agora se apresenta corresponde a uma primeira listagem, que poderá evoluir posteriormente 

através da sua aferição e aperfeiçoamento sucessivo, tendo como base as seguintes preocupações: 

Adequação à informação disponível, ou seja, avaliação da possibilidade de conseguir elementos de análise, 

quantitativos ou qualitativos, que permitam à equipa proceder a uma classificação de efeitos; 

Adequação ao âmbito do Plano, considerando o seu conteúdo e objeto e as especificidades que daí advêm; 

Adequação à escala de trabalho, tendo em conta que o nível de desagregação da informação tratada, das 

propostas produzidas e da sua tradução em termos territoriais limita determinadas avaliações; 

Contributo para a avaliação, ou seja, possibilidade de diferenciação de efeitos suficientemente expressivos que 

permitam uma efetiva valoração comparativa das eventuais alternativas a analisar. 
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Quadro 10: Domínios, Objetivos de Sustentabilidade e Indicadores por FCD 

Critérios Objetivos de Sustentabilidade Indicadores 

FCD Desenvolvimento Socioeconómico 

Desenvolvimento 
Económico 

Aumentar a competitividade e atratividade do 
concelho no contexto regional e nacional 

Contribuir para o desenvolvimento económico de 
empresas associadas a atividades conexas 

Criar condições de atratividade e fixação de novas 
empresas, inovadoras e competitivas 

Empresas instaladas na ZIP (N.º) / Ramo de 
atividade 

Produção anual das instalações industriais da ZIP 
face à produção anual regional e nacional 
relativamente ao setor dos agregados (%) 

Faturação anual das instalações industriais da ZIP 
(€) 

Evolução do PIB no concelho (€) 

Movimentação de mercadorias (t) 

Comércio Internacional - exportações (€) 

Empresas com Certificação Ambiental (%) 

Emprego 

Garantir a criação de emprego 

Aumentar da qualificação humana  

Atrair e fixar população 

Criação de postos de trabalho na ZIP (N.º) 

Qualificações profissionais na ZIP (% formações 
superiores e % de formação especializada) 

População residente na freguesia e concelho de 
Penamacor (N.º residentes) 

Local de residência da população empregada nas 
empresas do PP 

FCD Ordenamento e Qualificação do Território 

Ordenamento e 
Qualificação do 
território 

Fomentar a organização espacial do território na 
área do Plano 

Promover um correto ordenamento biofísico e 
paisagístico, através da preservação e consolidação 
de espaços integrados na estrutura ecológica 

Melhorar a eficiência da circulação viária a pedonal 
no perímetro do Plano 

Assegurar as deslocações em meios de transporte 
coletivos 

Criação de infraestruturas vocacionadas para a 
instalação de atividades económicas e adequadas 
às exigências ambientais  

Melhorar a qualidade vida das populações 

Concretização do espaço afeto a atividades 
industriais (m2) 

Concretização de lugares de estacionamento público 
(N.º lugares) 

Concretização da Rede Viária prevista e 
arruamentos (%) 

Concretização de passeios e circulação pedonal 
(m2) 

Concretização dos Espaços Verdes de Integração 
Paisagística (m2 e %) 

Concretização das redes de águas e de saneamento 
(%) 

Concretização da rede elétrica (%) 

Taxa de cobertura da rede de águas construída (%) 

Taxa de cobertura da rede de saneamento 
construída (%) 

Taxa de cobertura da rede elétrica construída (%) 

Cobertura da rede de transportes coletivos (N.º 
carreiras diárias) 
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Critérios Objetivos de Sustentabilidade Indicadores 

Medidas de Incentivo ao uso de transportes 
coletivos (N.º de medidas) 

Instalação de equipamentos de utilização coletiva 
(N.º) 

FCD Qualidade Ambiental e Recursos Naturais 

Paisagem 

Garantir o enquadramento paisagístico da ZIP 

Proteção e Salvaguarda da Paisagem 

Garantir a preservação e consolidação de espaços 
integrados na estrutura ecológica 

Investimento em ações de valorização e integração 
paisagística (€) 

Concretização dos Espaços Verdes de Integração 
Paisagística (m2) 

Alinhamentos arbóreos concretizados 

Espécies autóctones plantadas (N.º árvores) 

Água 

Garantir o fornecimento de água potável de 
qualidade para consumo humano 

Promover o uso racional e eficiente da água 

Garantir os serviços de drenagem e tratamento de 
águas residuais e pluviais 

Garantir a proteção e conservação dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos 

Reduzir os níveis de poluição da água  

Utilização de água na área da ZIP, por setor de 
atividade (Indústria, comércio, serviços) (m3) 

Águas residuais domésticas produzidas na ZIP (m3) 

Águas residuais tratadas face ao total produzido na 
ZIP (m3) 

Medidas adotadas para uso eficiente da água (N.º 
de medidas) 

Reutilização de águas residuais e pluviais tratadas 
em rega e outros usos compatíveis (m3) 

Investimento em ações de limpeza e 
descontaminação de linhas de água (€) 

Ar 
Assegurar uma gestão adequada da qualidade do ar 
que salvaguarde a saúde humana 

Emissão de Gases com Efeito de Estufa (t/km2) 

Queixas da população relativamente à qualidade do 
ar (N.º de queixas) 

Ruído  

Assegurar a qualidade do ambiente sonoro por 
forma a salvaguardar a saúde humana e bem-estar 
das populações vizinhas 

Diminuir os níveis de ruído ambiente  

População exposta a níveis sonoros LAeq acima dos 
valores limite (N.º de recetores) 

Medidas adotadas para reduzir a emissão de ruído 
(N.º de medidas) 

Queixas da população relativamente ao ruído (N.º 
de queixas) 

Resíduos  
Promover a gestão integrada e sustentável dos 
resíduos 

Produção de resíduos na área do Plano (ton) 

Resíduos Sólidos Urbanos recolhidos seletivamente 
(ton) 

Energia 
Aumento da eficiência energética dos equipamentos 

Utilização racional de energia 

Consumo de energia elétrica (kW/consumidor)  

Consumo de energia elétrica por tipo de consumo 
(kW) 

Produção de energia através de recursos renováveis 
(kW) 
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Critérios Objetivos de Sustentabilidade Indicadores 

Consumo de combustíveis fósseis (l) 

FCD Riscos Ambientais e Tecnológicos 

Riscos Naturais 
Prever e mitigar a ocorrência de riscos naturais 

Prevenir a ocorrência de incêndios florestais  

Ocorrência de incêndios (N.º ocorrências) 

Área ardida (ha) 

Ocorrência de cheias/ inundações (N.º) 

Cumprimento das medidas do PMDFCI (N.º de 
medidas) 

Custos associados a reparação de danos 
provocados por acidentes naturais (€) 

Acidentes 
industriais e 
profissionais 

Prever e mitigar a ocorrência de risco de acidentes 
industriais, queda de equipamentos, derrames 
acidentais de poluentes 

Prever e mitigar a ocorrência de acidentes 
profissionais, como riscos de queda, acidentes com 
explosivos, exposição a ruído, vibrações e poluentes 
gasosos 

Ocorrência de acidentes industriais (N.º ocorrências) 

Área de terreno afetada por ocorrência de derrame 
acidental de poluentes (m2) 

Medidas para prevenção de acidentes tecnológicos 
(N.º) 

Estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 
150/2015, de 5 de agosto 

Acidentes no trabalho (N.º acidentes) 
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6. AVALIAÇÃO AMBIENTAL POR FCD 

Uma vez identificados no ponto anterior os Fatores Críticos para a Decisão, considerando as propostas 

efetuadas pelas ERAE, apresentadas de forma sintética no Capítulo 4, os mesmos são utilizados para balizar a 

avaliação das implicações ambientais do PPZIP. 

Neste sentido, o procedimento da AAE prossegue com a avaliação ambiental por FCD, através da seguinte 

metodologia: 

• Caracterização da situação existente e análise das principais tendências na ausência da execução do 

Plano. Refere-se que não se pretende descrever de forma exaustiva a situação atual e tendencial, mas 

sim destacar os aspetos críticos relevantes para o desenvolvimento da AAE, que permitam avaliar a 

sustentabilidade das propostas do PP, contribuindo para a tomada de decisão. 

• Análise das principais tendências de evolução da área de influência do Plano, na ausência do PPZIP, 

através do recurso a uma análise do tipo SWOT, sobre as vertentes socioeconómicas, ambientais e do 

ordenamento do território, identificando, para isso, um conjunto de pontos fortes e fraquezas, que se 

refletem num conjunto de oportunidades e ameaças decorrentes da implementação do Plano. 

• Análise dos efeitos esperados com a implementação do Plano, através da identificação das 

oportunidades e dos riscos, em termos de sustentabilidade ambiental, na qual é avaliada a sua 

contribuição para a prossecução dos objetivos estratégicos estabelecidos, e analisados os potenciais 

efeitos negativos decorrentes da implementação dos objetivos estratégicos do Plano. 

 

6.1 DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO 

6.1.1 Situação Atual 

Socio-demografia 

 

Situação Atual 

 População residente no concelho de Penamacor (2011): 5682 habitantes. 

 Variação da população no concelho de Penamacor 2001/2011: -9,11%. 

 Em 2011, 30,27% da População é ativa, dos quais: 54% no setor terciário; 24,5% no setor secundário; 10,5% no 
setor primário e 11% desempregada. 

 Em 2011, 21,3% não possuía qualquer nível de ensino, 62,6% da população não possuía mais do que o 1º ciclo do 
ensino básico e apenas 5,7% um grau de qualificação superior.  

 Dos 424 estabelecimentos registados no INE em 2014, 20% correspondem a “Comércio por grosso e a retalho; 
reparação de veículos automóveis e motociclos”, 19,3% correspondem a “Agricultura, produção animal, caça, floresta 
e pesca”, 14,8% correspondem a empresas de “Construção”. 

 Entre 2010 e 2014 registou-se uma redução de 5% das empresas registadas no concelho. 
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Demografia 

A área de intervenção do Plano de Pormenor está situada no concelho e freguesia de Penamacor, onde está 

sediada a Vila de Penamacor. O concelho ocupa uma área de 556Km2 e a freguesia de Penamacor abrange 

67,2% do seu território. À semelhança da maioria concelhos da região da Beira Baixa (NUT III), da qual faz parte 

juntamente com Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão, Penamacor 

tem vindo a perder população, tendo perdido 13.178 pessoas entre 1950 e 2011 (de 18.860 habitantes, em 

1950, passou para 5.682 habitantes em 2011). 

Figura 5: localização da área do Plano no concelho de Penamacor 

 

Fonte: Plural 

A freguesia de Penamacor acompanhou esta tendência, tendo verificado na última ação censitária, entre 2001 e 

2011, um decréscimo de 9,11% do seu total populacional, ou seja, menos 158 pessoas. Foi, no entanto, uma 

das freguesias que menos perdeu face ao contexto municipal.  
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No quadro e gráfico seguinte, apresentam-se os dados populacionais referentes à freguesia e concelho de 

Penamacor. 

Quadro 11: Variação da População Residente no concelho de Penamacor, por freguesia, entre 1970 e 2011 

Zona Geográfica 
População Residente Taxa de Variação (%) 

1970 1981 1991 2001 2011 70/81 81/91 91/01 01-11 

Freguesia de Penamacor 2295 2300 1966 1735 1577 0,2 -14,5 -11,7 -9,11 

Concelho de Penamacor 12290 9524 8115 6658 5682 -22,5 -14,8 -18 -14,66 

Fonte: INE – Portugal, Recenseamentos Gerais da População, 1970 a 2011 (Resultados Definitivos) / PDM de Penamacor 

O concelho de Penamacor tem registado um envelhecimento geral da população, com a diminuição da 

população jovem e com o aumento dos idosos, no entanto a freguesia de Penamacor é aquela que, apesar do 

contexto global, apresenta uma população mais jovem e um menor peso de idosos.  

População Ativa 

No que se refere ao contexto económico, de acordo com os censos de 2011, a população do concelho apresenta 

uma taxa de atividade de 30,27%, ou seja, dos 5.682 residentes, 1.720 encontram-se ativos, existindo uma 

maior percentagem de ativos empregados no setor terciário (54%). No que se refere à população residente na 

freguesia de Penamacor, apresenta uma taxa de atividade superior, de 37,4% (590 habitantes ativos), 

concentrados essencialmente no setor terciário (65,6%).  

Contudo, salienta-se que a percentagem de 

população ativa em 2011 sem atividade, ou seja, 

desempregada, é de 11,0% para o concelho e 

ligeiramente inferior para a freguesia de 

Penamacor, de 8,9%.  

No que se refere ao setor secundário, mais 

relacionado com a atividade industrial presente 

na área do Plano, verifica-se que a população 

ativa do concelho empregada neste setor é de 

24,5%, enquanto que na freguesia é de 17,4%. 

Neste sentido, verifica-se que a Zona Industrial 

de Penamacor se insere num território que apresenta uma população com potencial económico e com 

necessidade de criar novos postos de trabalho, para contribuir para a redução da taxa de desemprego existente. 

 

 

Gráfico 1: População Residente Economicamente Ativa (Sentido 
Restrito) e Empregada, segundo o Ramo de Atividade, em 2011 

10,5%

24,5%

54,0%

11,0%

Primário Secundário Terciário Desempregada  

Fonte: INE – Portugal, Recenseamentos Gerais da População, 2011  
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Qualificação da população  

No que se refere ao grau de qualificação e das habilitações literárias da população, que são um fator muito 

importante no arranque e na sustentação de processos de desenvolvimento, o concelho de Penamacor 

apresenta ainda sérias lacunas, apesar da década de 90 ter sido palco de uma evolução positiva. Em 2011, 

cerca de 21,3% não possuía qualquer nível de ensino, 62,6% da população não possuía mais do que o 1º ciclo 

do ensino básico e apenas 5,7% um grau de qualificação superior.  

Gráfico 2: População Residente segundo o Nível de Escolaridade  
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Fonte: CENSOS 2011 -  Instituto Nacional de Estatística 

Atividades Económicas 

No que se refere às atividades económicas, o concelho tem apresentado uma evolução positiva, embora tímida, 

já que o sector terciário se apresenta como dominante na estrutura económica concelhia (53.4%), registando a 

freguesia de Penamacor um maior nível de terciarização, por corresponder à sede municipal, com maior 

concentração os serviços e comércio. 

De acordo com os dados disponíveis do INE, para 2014, relativos ao número de empresas existentes no 

concelho por atividade económica do CAE, dos 424 estabelecimentos registados, verifica-se que existe maior 

número de empresas registadas como “Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 

motociclos” (20% - 86 estabelecimentos) e como “Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca” (19,3% - 

82 estabelecimentos), sendo que em terceiro lugar surgem as registadas como “Construção” (14,8% - 63 

estabelecimentos). Esta informação é possível verificar no Gráfico 3. 

Ao longo dos últimos anos, o número de empresas no concelho tem vindo a reduzir, tendo entre 2010 e 2014 

registado menos 23 empresas, ou seja -5%. 
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Gráfico 3: N.º de Empresas (N.º), por Atividade económica (CAE Rev. 3), em 2014 
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Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) 

De uma forma geral, o concelho tem tentado reunir as melhores condições para a criação e estabelecimento 

efetivo de empresas na região, nomeadamente com a criação e investimento nas zonas industriais existentes no 

concelho de Penamacor. 
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6.1.2 Análise de Tendências 

Evolução sem a implementação do PP 

 Será mantida a situação existente na atual área da Zona Industrial de Penamacor, onde são desenvolvidas 
atividades industriais. 

 Esta situação levará a que se mantenham os atuais níveis de emprego e desemprego, uma vez que não será 
construído a ampliação para a Zona Sul. Também se deverá manter a tendência de diminuição de população. 

 Quanto à dinâmica empresarial, manter-se-á a tendência de diminuição das empresas existentes no município, uma 
vez que não serão criadas condições para a implantação de novas indústrias e empresas num novo espaço criado 
para o efeito. 

 Manter-se-á a tendência de diminuição dos postos de trabalho no concelho. 

 

A análise SWOT que se segue pretende diagnosticar as tendências existentes (Forças e Fraquezas), caso não 

seja levado a cabo o PPZIP- Ampliação Sul, identificando-se igualmente um conjunto de Oportunidades e 

Ameaças resultantes da implementação do Plano, associadas ao FCD em análise. 

Análise SWOT 

Sem 
implementação 

do PP 

Forças Fraquezas 

 Existência de área disponível para a ampliação 
da Zona Industrial, para instalação de novas 
empresas. 

Tendência de diminuição de postos de 
trabalho no concelho. 

Tendência de diminuição das empresas 
instaladas no município. 

Com 
implementação 

do Plano 

Oportunidades Ameaças 

Ampliar a zona industrial de Penamacor, 
permitindo dar resposta à procura de solo 
disponível para a instalação de atividades 
industriais, armazéns, serviços e de 
equipamentos de suporte à atividade 
empresarial. 

Atracão e fixação de população, criação de 
emprego e valorização dos recursos humanos. 

Limitações à capacidade de investimento das 
empresas. 

Debilidades económicas do país. 

 

6.1.3 Efeitos Esperados com a Proposta de Plano 

Os objetivos estratégicos assumidos na proposta de Plano consubstanciam diferentes oportunidades e riscos ao 

nível dos fatores críticos definidos.  

O próximo quadro sistematiza a análise dos efeitos esperados, com a aplicação da proposta de PPZIP sobre os 

diferentes critérios do FCD Desenvolvimento Socioeconómico.  

Quadro 12 - Efeitos esperados sobre o FCD Desenvolvimento Socioeconómico 
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Questões Estratégicas do Plano: 
QE 1 – Desenvolvimento Socioeconómico 
QE 2 – Estruturação e qualificação do território 
QE 3 – Preservação do ambiente e da qualidade de vida das populações 

CRITÉRIO: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

Objetivos de Sustentabilidade: 

• Aumentar a competitividade e atratividade do concelho no contexto regional e nacional 

• Contribuir para o desenvolvimento económico de empresas associadas a atividades conexas 

• Criar condições de atratividade e fixação de novas empresas, inovadoras e competitivas 

Questão 
Estratégica 

Oportunidades Riscos 

QE1 (++) A potenciação das atividades no setor secundário e terciário 
terá um forte contributo para o desenvolvimento económico do 
concelho. 

(++) Aumento da competitividade e produtividade, quer regional 
quer municipal. 

(0) 

QE2 (++) Criação de um espaço devidamente infraestruturado para a 
prática da atividade industrial, comércio, armazéns e serviços, e 
instalação de equipamentos de utilização coletiva, constitui um 
fator muito importante para a atratividade e fixação de empresas, 
dinamizando a estrutura funcional da zona industrial. 

(++) A criação de áreas providas das redes de infraestruturas 
básicas, promove uma maior atratividade do município à fixação 
de novos residentes e investimentos empresariais. 

(0)  

 

QE3  (++) A adoção de medidas de preservação do ambiente e 
qualidade de vida das populações através da infraestruturação 
adequada no novo espaço de atividades económicas, a criação 
de espaços verdes e de alinhamentos arbóreos, bem como 
medidas de salvaguarda ambiental previstas no Plano, terão um 
forte contributo para a atratividade da zona à fixação de novas 
empresas. 

(0) 

Nota: (-, --) Riscos; (+, ++) Oportunidades; (0) Sem relação 

CRITÉRIO: EMPREGO 

Objetivos de Sustentabilidade: 

• Garantir a criação de emprego 

• Aumentar da qualificação humana  

• Atrair e fixar população  
 

Questão 
Estratégica 

Oportunidades Riscos 

QE1 (++) A potenciação das atividades no setor secundário e terciário 
e a instalação de novas empresas terão um efeito direto e 
significativo na criação de emprego. 

(++) A dinamização do tecido empresarial e industrial terá 
reflexos positivos ao nível do crescimento e do emprego. 

(0) 

QE2 (++) A infraestruturação da zona industrial e a consequente 
instalação de novas empresas, resultará também num aumento 
dos postos de trabalho, atratividade para a mão-de-obra 
qualificada, e para a fixação de população. 

(0)  
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QE3 (+) Também a adoção de medidas de preservação do ambiente e 
da qualidade de vida das populações na futura zona industrial, 
refletir-se-á numa atratividade para a fixação de população ativa 
no concelho.  

(0)  

Nota: (-, --) Riscos; (+, ++) Oportunidades; (0) Sem relação 

6.2 ORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 

6.2.1 Situação Atual 

Estrutura Urbana 

 

Situação Atual 

 O terreno de implantação da ZIP-Ampliação Sul, apresenta atualmente um desnível suave, uma vegetação rasteira 
e é pontuado pela presença de sobreiros (Quercus suber), que surgem isoladamente, dispersos pelos matos.  

 A atual ZIP é ocupada exclusivamente por instalações industriais. 

 O acesso à atual ZIP é possibilitado a partir de um nó criado na antiga EN233, que estabelece a ligação à rotunda e 
que permite a distribuição do tráfego pelas diversas ruas, nomeadamente rua A, B, C, D e E. 

A área de intervenção ainda não foi intervencionada, não integrando qualquer tipo de estrutura urbana, com 

exceção do atravessamento da via que estabelece a ligação entre a zona industrial de Penamacor a sul, e que 

corresponde ao ponto de acesso à área de expansão da zona industrial existente.  

Neste sentido, e atendendo que a área de intervenção do Plano se destina à ampliação sul da zona industrial de 

Penamacor, interessa perceber a situação atual da zona existente, situada na área confinante a norte.  

A zona industrial de Penamacor (ZIP) situa-se a sul da Vila de Penamacor, junto à ant. EN233, e resultou da 

implementação de um plano de pormenor, aprovado em 1997 e alterado em 2016, para se adaptar à realidade e 

necessidades existentes. Destinada à instalação de unidades industriais e atividades de apoio, a ZIP encontra-

se praticamente implementada, existindo, porém, alguns lotes ainda por ocupar. Para enquadrar a recente 

alteração ao plano de pormenor, terá que ser construído, ao nível da rede viária, um impasse de acesso a alguns 

dos novos lotes. Os lotes da ZIP possuem áreas que variam entre os 1.237m2 e os 5.792 m2. 

Da análise do nível de execução do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Penamacor (ZIP), de acordo com 

estudo efetuado no âmbito da revisão do PDM em vigor, conclui-se que assistiu a um incremento inicial, seguido 

de estagnação, motivado pelo mau dimensionamento das áreas de implantação e pela incorreta adjudicação de 

lotes a empresários que acabaram por não concretizar as suas intenções de investimento.  
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Figura 6: situação existente (Fonte: Plural, 2016) 

 

No que se refere à estrutura urbana que configura a zona industrial, é de salientar que a malha urbana é 

composta por uma estrutura de lotes que definem uma rede viária de traçado regular, que define dois quarteirões 

de configuração retangular, e lotes situados nas 

imediações do limite da área de intervenção do 

Plano. Para responder às necessidades das 

atividades instaladas na ZIP, verifica-se que em 

diversas situações houve a agregação de 1 ou mais 

lotes.  

O acesso à ZIP é possibilitado a partir de um nó 

criado na antiga EN233, que estabelece a ligação à 

rotunda onde se encontra implantado o depósito de 

água elevado e que permite a distribuição do 

tráfego pelas diversas ruas, nomeadamente rua A, 

B, C, D e E. O perfil das vias é largo, com duas 

faixas de rodagem em cada sentido, e encontram-

se enquadradas por uma faixa verde arborizada ou por espaços destinados a estacionamento. Com a alteração 

recente do Plano, a área destinada à ETAR, conforme identificada na Fotografia 1, foi transformada em lotes 

destinados a usos industriais por não haver necessidade da sua existência neste local, atendendo que foi 

construída numa área exterior à ZIP. 

Fotografia 1:  Planta da Zona Industrial de Penamacor (ZIP) 
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Fotografia 2: ZIP – rua A / via de ligação à ant. EN233 

     

Fotografia 3: ZIP – rua B/ via de ligação à área de ampliação sul da ZIP  

   
 

Fotografia 4: ZIP – rua D 

 

Fotografia 5: ZIP - rua E 

 

Fotografia 6: ZIP – rua C 

 

 

Atualmente o principal objetivo da ZIP é prever a sua consolidação, com a ocupação dos lotes disponíveis por 

novas atividades económicas relacionadas com usos industriais, e prever a sua expansão numa área onde seja 

permitida a instalação de outras atividades económicas para além das relacionadas com o uso industrial, 

nomeadamente armazéns, comércio e serviços. 

Neste sentido, a ZIP já prevê o ponto de ligação à área de expansão, a partir da rua B, que se desenvolve no 

sentido sul, e que já se encontra construída e em bom estado de conservação, devendo, no entanto, ser 

adaptado ao perfil a prever no âmbito do presente plano de pormenor. 

Este arruamento é o único elemento construído no interior da área de intervenção do plano de pormenor da zona 

industrial – ampliação sul. A restante área encontra-se no estado naturalizado, verificando-se, no entanto, que 
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houve alteração do terreno para permitir a formação de um plano de água artificializado, para concentração de 

água de apoio à atividade pecuária em regime extensivo, construído na década de 80 e que atualmente se 

encontra abandonado. 

O terreno apresenta um desnível suave, uma vegetação rasteira e é pontuado pela presença de sobreiros 

(Quercus suber), que surgem isoladamente, dispersos pelos matos.  

Fotografia 7: ZIP – ampliação sul – via existente/ vista no 
sentido norte  

 

Fotografia 8: ZIP – ampliação sul – via existente/ vista no 
sentido sul 

 

Fotografia 9: ZIP – ampliação sul – plano de água 

 

 

No interior da área de intervenção é de referir a presença das traseiras dos lotes implantados na rua D da zona 

industrial existente, que resultam em espaços descaraterizados e que devem ser devidamente integrados no 

âmbito do presente plano de pormenor.  

Refira-se ainda, que junto ao limite poente do PP, identifica-se e existência de uma propriedade ocupada por um 

armazém e habitação, cujo o acesso é possibilitado a partir do arruamento existente no interior da área de 

intervenção.  
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Fotografia 10: ZIP – ampliação sul – traseiras dos lotes da rua D da ZIP 
 

 

Fotografia 11:Propriedade existente a 
poente 

 

 

Condicionantes Legais 

 

Situação Atual 

 Na área de implantação da ZIP-Ampliação Sul verifica-se a existência de condicionantes relacionadas com o 
Domínio Hídrico, “leito e margens das águas não navegáveis nem flutuáveis”. 

De acordo com o RJIGT, a Planta de Condicionantes “identifica as servidões e restrições de utilidade pública em 

vigor que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento”. 

Para a identificação das condicionantes legais com 

incidência na área do Plano de Pormenor da Zona Industrial 

de Penamacor – Ampliação Sul, tomou-se como ponto de 

partida a consulta à Planta de Condicionantes aprovada no 

âmbito da revisão do PDM de Penamacor, cujos extratos 

são apresentados nas peças desenhadas que 

acompanham o presente Relatório. 

Da análise desta Planta verifica-se que na área de 

intervenção se identificam condicionantes relacionadas com 

o Domínio Hídrico, “leito e margens das águas não 

navegáveis nem flutuáveis”, tal como representado na 

planta de condicionantes do presente Plano de Pormenor 

(peça desenhada n.º 11): 

A constituição de servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública relativas ao domínio hídrico segue o 

regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece titularidade dos recursos hídricos, na Lei 

n.º 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a lei da água, e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, 

Fotografia 12: extrato da planta de condicionantes do 
PDM de Penamacor em vigor 

 

 

Fonte: www.cm-penamacor.pt 
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alterado pelo Decreto-Lei n.º 391-A/2007, de 21 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 93/2009, de 4 de junho, que 

estabelecem o regime de utilização dos recursos hídricos.  

A área de intervenção do Plano de Pormenor é atravessada por uma linha de drenagem natural de 3º nível, de 

acordo com a classificação da cartografia do Instituto Geográfico do Exército, constituindo um pequeno afluente 

de um afluente à ribeira das Taliscas que atravessa a Sul, a cerca de 1 km de distância. 

O traçado da linha de drenagem existente na área de intervenção PP, resulta da identificação das ribeiras, linhas 

de água e valas definidas na cartografia propriedade da Associação de Municípios da Cova da Beira, à escala 

1.2000, elaborada pela Municípia em 2015 e homologada pela DGT em 2016 (processo n.º 360), conforme 

comprovativos apresentados em anexo. 

A proposta do PP considera uma faixa de proteção com largura de 5 metros, medidos a partir do eixo. 

Cadastro e Rede Viária 

 

Situação Atual 

 A área de implantação da ZIP-Ampliação Sul integra 2 artigos distintos da propriedade da CMP.  

 Dentro do limite destinado à ampliação da ZIP existe uma via pavimentada que dá continuidade à Rua B do 
loteamento existente, e que deverá ser reconfigurada de modo a satisfazer as necessidades viárias da proposta a 
apresentar. 

A área de intervenção destinada à ampliação da Zona Industrial de Penamacor integra 2 artigos distintos, 

nomeadamente 277 e 381, ambos propriedade da Câmara Municipal de Penamacor. 

Artigo / ID Área Proprietário 

277 31.750 
CM Penamacor 

381 72.440 

Via pública 1.765 Domínio público 

TOTAL 105.955 - 
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Figura 7: ZIP – Ampliação sul -  Secção cadastral AG  

 

Fonte: http://www.dgterritorio.pt/cadastro 

Dentro dos limites do Plano de Pormenor destinado à ampliação da Zona Industrial de Penamacor apenas existe 

uma via pavimentada que dá continuidade à Rua B do loteamento existente, e que deverá ser reconfigurada de 

modo a satisfazer as necessidades viárias da proposta a apresentar. 

Infraestruturas Urbanas 

 

Situação Atual 

 A área do PP não possui redes de infraestruturas. 

 O abastecimento de água à ZIP-Ampliação Sul será efetuado através do reservatório existente na atual ZIP.  

 Será construído um sistema de recolha de águas residuais e encaminhamento para a ETAR existente. 

 Será construído um sistema de recolha e encaminhamento das águas pluviais para a linha de água próxima do 
limite Sudeste da ZIP. 

 No interior da área de intervenção do PP, serão instalados novos Postos de Transformação, os quais serão 
alimentados a partir da rede de Média Tensão existente. 

 Na área do PP, prevê-se a ligação à rede de telecomunicações existente, adjacente à zona de intervenção. 

Infraestruturas de Abastecimento de Água 

Ao nível do abastecimento de água para a zona de ampliação, uma vez que não existe nenhuma conduta 

abastecedora no local, o abastecimento deverá fazer-se através do reservatório existe na atual Zona Industrial, 

havendo para isso necessidade de aumentar a secção da tubagem existente do reservatório até à área de 

intervenção. 

Infraestruturas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 

Dado que não existe na área do PP nenhum sistema de recolha e tratamento de águas residuais, estas deverão 

ser recolhidas e posteriormente encaminhadas para a ETAR já existente. 
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Também não existe dentro dos limites do PP nenhum sistema de recolha e encaminhamento de águas pluviais 

pelo que a proposta será feita no sentido do seu encaminhamento para a Linha de água mais próxima do limite. 

Infraestruturas Elétricas 

No interior da área de intervenção do PP, não há qualquer infraestrutura elétrica, pelo que se prevê a instalação 

de novos Postos de Transformação, os quais serão alimentados a partir da rede de Média Tensão existente, 

adjacente à zona de intervenção, nomeadamente a rede MT que alimenta o PTD0047/PNC, instalado no centro 

da atual Zona Industrial. 

A partir dos novos Postos de Transformação será construída a Rede de Baixa Tensão, em montagem 

subterrânea, a qual alimentará os novos lotes a construir. 

Infraestruturas de Comunicações 

Na área do PP, destinada à ampliação da zona industrial existente, não há qualquer infraestrutura de 

telecomunicações, pelo que se prevê a ligação à rede de telecomunicações existente, adjacente à zona de 

intervenção. 

A rede a construir deverá ser do tipo subterrânea, dotada de tubos e caixas de visita, devendo a mesma ser 

dimensionada para poder servir os diversos operadores de telecomunicações. 

6.2.2 Análise de Tendências 

Evolução sem a implementação do PP 

 Será mantida a situação existente na atual área da Zona Industrial de Penamacor, onde são desenvolvidas 
atividades industriais, nem existem redes de infraestruturas. 

 Continuará a verificar-se a atual ocupação do solo através de matos e alguns exemplares de sobreiro. 

 

A análise SWOT que se segue pretende diagnosticar as tendências existentes (Forças e Fraquezas), caso não 

seja levado a cabo o PPZIP- Ampliação Sul, identificando-se igualmente um conjunto de Oportunidades e 

Ameaças à implementação do Plano, associadas ao FCD em análise. 
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Análise SWOT 

Sem 
implementação 

do PP 

Forças Fraquezas 

Existência de redes de infraestruturas nas 
proximidades do local, que possibilitam a ligação 
à nova área empresarial. 

Proximidade à antiga EN233. 

Boa acessibilidade externa da freguesia. 

Forte conetividade local. 

Mau dimensionamento das áreas de 
implantação e pela incorreta adjudicação de 
lotes da atual ZIP, a empresários que 
acabaram por não concretizar as suas 
intenções de investimento. 

Com 
implementação 

do Plano 

Oportunidades Ameaças 

Oportunidade de criação de uma área 
empresarial devidamente infraestruturada para a 
instalação de outras atividades económicas para 
além das relacionadas com o uso industrial, 
nomeadamente armazéns, comércio e serviços. 

- 

 

6.2.3 Efeitos Esperados com a Proposta de Plano 

Os objetivos estratégicos assumidos na proposta de Plano consubstanciam diferentes oportunidades e riscos ao 

nível dos fatores críticos definidos.  

O próximo quadro sistematiza a análise dos efeitos esperados, com a aplicação da proposta de PPZIP sobre os 

diferentes critérios do FCD Ordenamento e Qualificação do Território. 

Quadro 13 - Efeitos esperados sobre o FCD Ordenamento e Qualificação do Território 

Questões Estratégicas do Plano: 
QE 1 – Desenvolvimento Socioeconómico 
QE 2 – Estruturação e qualificação do território 
QE 3 – Preservação do ambiente e da qualidade de vida das populações 

CRITÉRIO: ORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO 

Objetivos de Sustentabilidade: 

• Fomentar a organização espacial do território na área do Plano 

• Promover um correto ordenamento biofísico e paisagístico, através da preservação e consolidação de espaços 
integrados na estrutura ecológica 

• Melhorar a eficiência da circulação viária a pedonal no perímetro do Plano 

• Assegurar as deslocações em meios de transporte coletivos 

• Criação de infraestruturas vocacionadas para a instalação de atividades económicas e adequadas às exigências 
ambientais  

Questão 
Estratégica 

Oportunidades Riscos 

QE1 (0) (-) O desenvolvimento económico e a 
instalação de novas empresas poderá 
constituir um risco para o ordenamento 
da zona, caso não sejam devidamente 



 
 

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Penamacor – Ampliação Sul – Avaliação Ambiental Estratégica 
Relatório Ambiental  

46 

fiscalizadas todas as ações e 
atividades desenvolvidas na ZIP 

QE2 (++) Criação de um espaço devidamente infraestruturado para a 
atividade empresarial reflete-se num contributo muito positivo 
para o ordenamento e qualificação do território na área da ZIP. 

(-) Inutilização de Solo Rústico, 
nomeadamente de solos de uso 
múltplo agrícola e florestal. 

QE3  (++) A adoção de medidas de preservação do ambiente e 
qualidade de vida das populações, através da infraestruturação 
adequada no novo espaço de atividades económicas e a criação 
de espaços verdes, terá igualmente um forte contributo para o 
ordenamento e qualificação do território da área do ZIP. 

(0) 

Nota: (-, --) Riscos; (+, ++) Oportunidades; (0) Sem relação 

6.3 QUALIDADE AMBIENTAL E RECURSOS NATURAIS 

6.3.1 Situação Atual 

Análise Biofísica 

 

Situação Atual 

 A área de implantação da ZIP-Ampliação Sul, apresenta inclinações suaves do terreno, com cotas que 
variam entre os 409m e os 426m.  

 A área de intervenção caracteriza-se por índices significativos de insolação, possuindo uma exposição 
favorável (sudeste, sul e sudoeste), com reflexos ao nível de conforto bioclimático e adequada aptidão para 
a estadia humana, em cerca de 53,8% da mesma, possuindo uma exposição sudeste, sul e sudoeste.  

 A área de intervenção do PP corresponde a um espaço bastante naturalizado, composto por áreas afetas 
a pastagens permanentes (87,7%), alguns afloramentos rochosos e areias (8,6%), uma reduzida área de 
territórios artificializados ou alterados correspondentes à via de acesso local e à parcela onde se encontra 
instalada uma “atividade económica”. Existe ainda um plano de água construído na década de 80 para 
apoio à atividade pecuária em regime extensivo. 

Do ponto de vista geomorfológico a área de intervenção do Plano localiza-se na Superfície planáltica de Castelo 

Branco, numa zona de cariz granítica.  

Hipsometria 

A análise da Hipsometria, representada na Figura 8, visa compreender o desenvolvimento em termos de altitude 

do território. A distribuição e o recorte dos limites das classes hipsométricas permitem perceber a fisiografia do 

terreno, nomeadamente a localização e encaixe das principais linhas de água. 

A área em estudo situa-se, aproximadamente, entre os 409 m, na vertente sudeste, e os 426 m, no extremo 

norte, evidenciando, genericamente, um aumento de cotas altimétricas de sudeste para noroeste e norte, 

resultando num desnível de inclinação suave. 

A área mais elevada da área de intervenção, em termos de cotas, localiza-se a norte, no local onde se encontra 

implantada a zona industrial de Penamacor existente. 
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Figura 8: Hipsometria (Fonte: Plural, 2016) 

 

Declives 

A análise de declives visa constituir um parâmetro auxiliar para a avaliação de aptidões, potencialidades e 

condicionalismos relativamente à preservação dos valores naturais e à implementação de atividades humanas.  

Os limites estabelecidos para as classes de análise atendem a diversos critérios, designadamente, risco de 

erosão e estabilidade física, conforto para utilização humana e capacidade de absorção visual. 

Quadro 14: Classes estabelecidas para os Declives 

Classes Descrição Caracterização 

0 a 5% Plano Áreas aptas para a prática de qualquer atividade; Sem condicionalismos 

5 a 8% Suave 
Limites aceitáveis para atividades de recreio, nomeadamente circulação pedestre em 
condições de comodidade; Sem condicionalismos 

8 a 16% Moderado  
Limitação moderada para circulação pedestre; Limite máximo para 
edificação/agricultura sem necessidade de terraceamento; Risco mínimo de erosão 

16 a 25% Elevado 
Limitação severa para circulação pedestre e outras a atividades de recreio; 
Necessidade de terraceamento para edificação/agricultura; Risco médio de erosão; 
Reduzida capacidade de absorção visual 

>25% Muito Elevado 
Limitação severa de qualquer atividade com exceção de uso florestal; Risco elevado 
de erosão; Reduzida capacidade de absorção visual 
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Classes Descrição Caracterização 

Figura 9: Declives 

 

Fonte: Plural 

Os declives da área de intervenção, permitem perceber que apresenta declives inferiores a 16%, resultando em 

declives aceitáveis para a ocupação prevista, que oscilam entre declives moderados a situações quase plano. 

De um modo geral, as zonas mais planas correspondem a áreas de menor cota associadas às linhas de 

drenagem natural. As zonas com maior inclinação são as que se encontram em redor do plano de água situado 

a norte, resultante da alteração natural do terreno. 

Assim sendo, a área do plano possui condições favoráveis para a implantação quer de edificação, quer de 

acessibilidades viárias e pedonais a indivíduos de mobilidade condicionada. 

Exposição solar 

O estudo da orientação de encostas constitui um importante parâmetro de análise do território por permitir 

compreender, entre outros aspetos, as condições de conforto humano, a distribuição e características das 

comunidades biológicas e, também, a capacidade de regeneração da vegetação, no que se relaciona com 

limitações hídricas ao nível do solo. Possibilita, ainda, aferir a capacidade de absorção visual, atendendo a que 

uma menor iluminação corresponde a uma maior capacidade de absorção visual. 

A área de intervenção, como ilustrado na Figura 10, apresenta vertentes com orientação bem definidas, apesar 

da ténue variação que existe quando se passa de umas para as outras devido ao relevo ondulado suave, pelo 

que se optou por considerar as classes principais de acordo com os quatro pontos cardeais: 
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Quadro 15: Classes principais estabelecidas para a Orientação Solar 

Classes Caracterização 

Norte 
Mais fria; Maior capacidade de absorção visual; Maior capacidade de 
regeneração da vegetação 

Sul 
Mais quente; Menor capacidade de absorção visual; Menor 
capacidade de regeneração da vegetação 

Este/Oeste Situação média 

 

As restantes classes, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste, têm características climáticas intermédias das 

classes principais que lhe dão origem. Relativamente à classe “Plano” corresponde a zonas praticamente 

aplanadas, onde é recebida luz solar de todas as orientações. 

Figura 10: Exposições 

 

Fonte: Plural 

Dentro da área em análise é percetível a variação entre as exposições em encostas que recebem maior 

quantidade de radiação ao longo do ano com as encostas que apresentam valores mais baixos de radiação. 

Esta transição é feita pelas linhas de cumeada e pelas linhas de água presentes no território, pois estas são a 

linhas definidoras da morfologia, marcando os pontos de viragem. A classificação das exposições solares varia 

ao longo de toda a área em estudo, não existindo um padrão de distribuição. 

A área de intervenção caracteriza-se por índices significativos de insolação, possuindo uma exposição favorável 

(sudeste, sul e sudoeste), com reflexos ao nível de conforto bioclimático e adequada aptidão para a estadia 

humana, em cerca de 53,8% da mesma, possuindo uma exposição sudeste, sul e sudoeste.  
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Ocupação do solo 

A caraterização do uso do solo teve por base a Cartografia à escala 1.2000, elaborada pela Municípia em 2015 e 

homologada pela DGT em 2016 (processo n.º 360), conforme comprovativos apresentados em anexo, e do 

levantamento local, sendo que dada a dinâmica própria que ocorre no território, é frequentemente verificar-se a 

sua desatualização. Esta informação encontra-se apresentada na peça desenhada n. º8 “Planta da Ocupação do 

Solo” que acompanha o presente relatório. 

Figura 11: Ocupação do solo 

 

Fonte: Cartografia da Municípia/ Plural 

Gráfico 4: Ocupação do solo 

0,6%

87,7%

1,3%
8,6%

1,8%

Atividade económica

Pastagens permanentes

Rede viária e espaços associados

Rochas e areias

Planos de água

 

Fonte: Cartografia da Municípia/ Plural 

A área de intervenção do Plano de Pormenor corresponde a um espaço bastante naturalizado, composto 

maioritariamente por áreas afetas a pastagens permanentes (87,7%), integrando, de acordo com o levantamento 

cartográfico existente, alguns afloramentos rochosos e areias (8,6%). No que se refere a territórios 

artificializados ou alterados, identifica-se a via que a partir da zona industrial existente se desenvolve para sul, de 

acesso local, a parcela onde se encontra instalada uma “atividade económica”, situada a poente desta via, e o 
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plano de água existente a norte, construído na década de 80 para apoio à atividade pecuária em regime 

extensivo. 

Fotografia 13: vista sobre a área de intervenção do Plano (de norte para sul) / 
pastagens permanentes e plano de água 

 

Fotografia 14: rede viária e parcela destinada a 
atividades económicas (armazém)  

 

 

6.3.2 Análise de Tendências 

Evolução sem a implementação do PP 

 Será mantida a situação existente na atual área da Zona Industrial de Penamacor, bem como na área do 
PP relativamente à qualidade ambiental e recursos naturais. 

 Continuará a verificar-se a utilização da área do PP para pastoreio. 

 

A análise SWOT que se segue pretende diagnosticar as tendências existentes (Forças e Fraquezas), caso não 

seja levado a cabo o PPZIP- Ampliação Sul, identificando-se igualmente um conjunto de Oportunidades e 

Ameaças à implementação do Plano, associadas ao FCD em análise. 

Análise SWOT 

Sem 
implementação 

do PP 

Forças Fraquezas 

Existência de linhas de água na área do Plano. 

Não existem usos sensíveis ao ruído na 
envolvente imediata da área do 
Plano. 

Contaminação dos Recursos hídricos atrravés 
das atividades de pastoreio atualmente 
verificadas no local. 

Com 
implementação 

do Plano 

Oportunidades Ameaças 

Qualificação do território e preservação dos 
Recursos naturais existentes. 

Aplicação de uma gestão da qualidade do ar 
cada vez mais eficaz. 

Aplicação de medidas de proteção dos Recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos 

Risco de contaminação dos recursos hídricos. 
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6.3.3 Efeitos Esperados com a Proposta de Plano 

Os objetivos estratégicos assumidos na proposta de Plano consubstanciam diferentes oportunidades e riscos ao 

nível dos fatores críticos definidos.  

O próximo quadro sistematiza a análise dos efeitos esperados, com a aplicação da proposta de PPZIP sobre os 

diferentes critérios do FCD Qualidade Ambiental e Recursos Naturais. 

Quadro 16 - Efeitos esperados sobre o FCD Qualidade Ambiental e Recursos Naturais 

Questões Estratégicas do Plano: 
QE 1 – Desenvolvimento Socioeconómico 
QE 2 – Estruturação e qualificação do território 
QE 3 – Preservação do ambiente e da qualidade de vida das populações 

CRITÉRIO: PAISAGEM 

Objetivos de Sustentabilidade: 

• Garantir o enquadramento paisagístico da ZIP 

• Proteção e Salvaguarda da Paisagem 

• Garantir a preservação e consolidação de espaços integrados na estrutura ecológica   

Questão 
Estratégica 

Oportunidades Riscos 

QE1 (0) (-) O desenvolvimento económico e a 
instalação de novas empresas poderá 
constituir um risco para a paisagem 
local, caso não sejam devidamente 
fiscalizadas todas as ações e 
atividades desenvolvidas na ZIP e 
adotadas as disposições do 
Regulamento relativas à Estrutura 
Ecológica.  

QE2 (+) A qualificação do território contribui de forma positiva para a 
preservação da qualidade da paisagem, através das disposições 
relativas à Estrutura Ecológica, nomeadamente a criação de 
espaços verdes de proteção e enquadramento que integram as 
áreas adjacentes à linha de água existente na ZIP e áreas de 
enquadramento da rede viária. Nestes espaços está prevista a 
preservação dos valores paisagísticos, através de plantações a 
integrar as áreas verdes, medidas de engenharia natural, 
iluminação e mobiliário urbano. 

(++) A criação de uma faixa verde de proteção de 50 metros que 
circunda a zona industrial tem como função de proteção contra 
incêndios, mas resulta também na minimização de impacte visual 
da zona industrial, através da manutenção de uma faixa de 
vegetação existente e da criação de caminhos pedonais e 
cicláveis. 

(++) Os alinhamentos arbóreos previstos nas zonas de circulação 
pedonal e nas zonas de estacionamento, constituem também um 
contributo positivo para a qualificação do espaço urbano e 
valorização da Paisagem. 

(++) O ordenamento proposto para a ZIP evita a edificação 
dispersa, a ocupação de áreas condicionadas e impactes 
significativos sobre a paisagem. 

(0)  
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QE3 (++) As orientações de proteção e valorização ambiental 
preconizadas no Plano, não só as referidas na QE2 relacionadas 
com a Estrutura Ecológica, mas também a implantação de redes 
de drenagem de águas residuais e pluviais, a gestão de resíduos 
e os sistemas de combate à poluição, contribuem para a 
salvaguarda e valorização dos espaços naturais e da paisagem. 

(0) 

Nota: (-, --) Riscos; (+, ++) Oportunidades; (0) Sem relação 

CRITÉRIO: ÁGUA 

Objetivos de Sustentabilidade: 

• Garantir o fornecimento de água potável de qualidade para consumo humano 

• Promover o uso racional e eficiente da água 

• Garantir os serviços de drenagem e tratamento de águas residuais e pluviais 

• Garantir a proteção e conservação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

• Reduzir os níveis de poluição da água   

Questão 
Estratégica 

Oportunidades Riscos 

QE1 (0) (-) O desenvolvimento económico e a 
instalação de novas empresas poderá 
induzir o aumento dos riscos de 
contaminação dos solos e da 
qualidade da água, bem como o 
aumento do consumo de água, caso 
não sejam adotadas as disposições 
constantes no Regulamento do Plano, 
bem como a legislação ambiental 
aplicável. 

(-) Aumento dos níveis de 
impermeabilização do solo e 
consequente diminuição da recarga de 
aquíferos. 

QE2 (+) Criação de um espaços devidamente infraestruturado para a 
prática da atividade empresarial, previne a afetação dos vários 
parâmetros ambientais, nomeadamente os recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos e o solo. A criação e manutenção das 
redes de drenagem de águas residuais e pluviais, bem como 
uma correção gestão de resíduos sólidos, reduzem estes riscos 
de contaminação.  

(+) Também a criação de espaços verdes de proteção e 
enquadramento que integram as áreas adjacentes à linha de 
água existente na ZIP, constituem uma oportunidade muito 
positiva para a salvaguarda dos recursos hídricos. 

 

 

QE3 (++) As orientações de proteção e valorização ambiental 
preconizadas no Plano, relacionadas com a Estrutura Ecológica, 
com a implantação de redes de drenagem de águas residuais e 
pluviais, com a gestão de resíduos e os sistemas de combate à 
poluição, contribuem para a salvaguarda e valorização dos 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

(0) 

Nota: (-, --) Riscos; (+, ++) Oportunidades; (0) Sem relação 
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CRITÉRIOS: AR E RUÍDO 

Objetivos de Sustentabilidade: 

• Assegurar uma gestão adequada da qualidade do ar que salvaguarde a saúde humana  

• Assegurar a qualidade do ambiente sonoro por forma a salvaguardar a saúde humana e bem-estar das populações 
vizinhas 

• Diminuir os níveis de ruído ambiente   

Questão 
Estratégica 

Oportunidades Riscos 

QE1 (0) (-) O desenvolvimento económico e a 
instalação de novas empresas induzirá 
localmente o aumento das emissões 
de poluentes atmosféricos e de ruído, 
resultantes de atividades industriais e 
do incremento do tráfego rodoviário. 

QE2 (+) A criação de um espaços devidamente infraestruturados para 
a prática da atividade empresarial, evita a instalação de 
atividades industriais poluentes em zonas habitacionais, 
salvaguardando assim a saúde humana e bem-estar das 
populações. 

(0)  

 

QE3 (++) As medidas relacionadas com os sistemas de combate à 
poluição, exigidos aos estabelecimentos industriais, contribuem 
para a minimização das emissões de poluentes atmosféricos, 
odores e de ruído. 

(0) 

Nota: (-, --) Riscos; (+, ++) Oportunidades; (0) Sem relação 

CRITÉRIO: RESÍDUOS 

Objetivos de Sustentabilidade: 

• Promover a gestão integrada e sustentável dos resíduos  

Questão 
Estratégica 

Oportunidades Riscos 

QE1 (0) (-) O desenvolvimento económico e a 
instalação de novas empresas poderá 
induzir o aumento dos riscos de 
contaminação ambiental, caso não 
sejam adotadas as disposições 
constantes no Regulamento do Plano, 
bem como a legislação ambiental 
aplicável à gestão de resíduos. 

QE2 (++) Criação de um espaços devidamente infraestruturado para a 
prática da atividade empresarial, contribui para uma gestão 
adequada de resíduos e previne a contaminação ambiental. 

(0)  

 

QE3 (++) As empresas detentoras de resíduos, qualquer que seja a 
sua natureza e origem, devem promover a sua recolha, 
armazenagem, transporte e eliminação ou utilização de tal forma 
que não ponham em perigo a saúde humana nem causem 
prejuízo ao ambiente. Esta medida contribui para a minimização 
dos riscos de contaminação ambiental decorrentes de indevida 
deposição de Resíduos. 

(0) 

Nota: (-, --) Riscos; (+, ++) Oportunidades; (0) Sem relação 
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CRITÉRIO: ENERGIA 

Objetivos de Sustentabilidade: 

• Aumento da eficiência energética dos equipamentos 

• Utilização racional de energia  

Questão 
Estratégica 

Oportunidades Riscos 

QE1 (0) (-) O desenvolvimento económico e a 
instalação de novas empresas 
resultará num aumento de consumos 
energéticos. 

QE2 (+) A criação de espaços devidamente infraestruturados para a 
prática da atividade industrial, promove a eficiência energética e 
a redução de emissões de GEE. 

(0)  

 

QE3 (0) (0) 

Nota: (-, --) Riscos; (+, ++) Oportunidades; (0) Sem relação 

6.4 RISCOS AMBIENTAIS E TECNOLÓGICOS 

6.4.1 Situação Atual 

Áreas de Risco 

 

Situação Atual 

 Na área do PP não se identificam áreas de risco de uso do solo. 

A Lei de Bases da Proteção Civil determina que “os instrumentos de gestão territorial devem estabelecer os 

comportamentos suscetíveis de imposição aos utilizadores do solo, tendo em conta os riscos para o interesse 

público relativo à proteção civil, designadamente nos domínios da construção de infraestruturas, da realização 

de medidas de ordenamento e da sujeição a programas de fiscalização”. 

De acordo com o art.º 13º do RJIGT, os planos territoriais identificam e ”delimitam as áreas perigosas e de risco, 

identificam os elementos vulneráveis para cada risco e estabelecem as regras e as medidas para a prevenção e 

minimização de riscos, em função da graduação dos níveis de perigosidade e de acordo com os critérios a 

estabelecer pelas entidades responsáveis em razão da matéria”. 

De acordo com a informação disponibilizada na revisão do PDM de Penamacor, recentemente aprovada, 

atendendo ao devido enquadramento das áreas de risco identificadas no PROT Centro e PMEPC, na área de 

intervenção do Plano de Pormenor não se identificam áreas de risco ao uso do solo. 
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6.4.2 Análise de Tendências 

Evolução sem a implementação do PP 

 Será mantida a situação existente na atual área da Zona Industrial de Penamacor, relativamente aos riscos naturais 
e industriais. 

 

A análise SWOT que se segue pretende diagnosticar as tendências existentes (Forças e Fraquezas), caso não 

seja levado a cabo o PPZIP- Ampliação Sul, identificando-se igualmente um conjunto de Oportunidades e 

Ameaças à implementação do Plano, associadas ao FCD em análise. 

Análise SWOT 

Sem 
implementação 

do PP 

Forças Fraquezas 

Não existência de zonas de elevado risco de 
incêndio. 

Não existência de zonas de risco de inundação. 

Risco de Incêndio. 

Risco de ocorrência de acidentes industriais 
na atual área da ZIP. 

Com 
implementação 

do Plano 

Oportunidades Ameaças 

Oportunidade de criação de uma área 
empresarial devidamente infraestruturada, onde 
são contempladas medidas de combate a 
incêndio, de acordo com o estabelecido no 
PMDFCI. 

Risco de incêndio. 

Risco de ocorrência de acidentes industriais. 

 

6.4.3 Efeitos Esperados com a Proposta de Plano 

Os objetivos estratégicos assumidos na proposta de Plano consubstanciam diferentes oportunidades e riscos ao 

nível dos fatores críticos definidos.  

O próximo quadro sistematiza a análise dos efeitos esperados, com a aplicação da proposta de PPZIP sobre os 

diferentes critérios do FCD Riscos Ambientais e Tecnológicos. 

Quadro 17 - Efeitos esperados sobre o FCD Riscos Ambientais e Tecnológicos 

Questões Estratégicas do Plano: 
QE 1 – Desenvolvimento Socioeconómico 
QE 2 – Estruturação e qualificação do território 
QE 3 – Preservação do ambiente e da qualidade de vida das populações 

CRITÉRIO: RISCOS NATURAIS 

 

Objetivos de Sustentabilidade: 

• Prever e mitigar a ocorrência de riscos naturais 

• Prevenir a ocorrência de incêndios florestais   
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Questão 
Estratégica 

Oportunidades Riscos 

QE1 (0) (0) 

QE2 (+) A criação de espaços devidamente infraestruturados para a 
prática da atividade empresarial, dotados de adequados sistemas 
de drenagem pluvial, previne os riscos de inundação. 

(++) A criação de uma faixa verde de proteção de 50 metros que 
circunda a zona industrial, resulta das disposições do PMDFCI e 
tem como função de proteção contra incêndios. Nesta área 
deverá ser mantida a vegetação existente, devendo ser sujeita a 
ações de limpeza para salvaguardar a zona industrial do risco de 
incêndio. 

(0)  

 

QE3 (++) As orientações de proteção e valorização ambiental 
preconizadas no Plano, não só as referidas na QE2 relacionadas 
com a faixa de proteção, mas também a implantação das 
medidas de segurança contra riscos de incêndio previstas na 
legislação em vigor e em especial as definidas no Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e no Plano 
Operacional Municipal, contribuem para a redução do risco de 
incêndio. 

(0) 

Nota: (-, --) Riscos; (+, ++) Oportunidades; (0) Sem relação 

CRITÉRIO: ACIDENTES INDUSTRIAIS E PROFISSIONAIS 

Objetivos de Sustentabilidade: 

• Prever e mitigar a ocorrência de risco de acidentes industriais, queda de equipamentos, derrames acidentais de 
poluentes 

• Prever e mitigar a ocorrência de acidentes profissionais, como riscos de queda, acidentes com explosivos, 
exposição a ruído, vibrações e poluentes gasosos  

Questão 
Estratégica 

Oportunidades Riscos 

QE1 (0) (-) O aumento da atividade industrial 
implica, à partida, um aumento do risco 
de incêndio, ou derrame, associado às 
atividades desenvolvidas. 

QE2 (++) A criação de espaços devidamente infraestruturados para a 
prática da atividade industrial e outras atividades económicas, 
dotados de adequados sistemas de prevenção e de atuação em 
caso de acidente industrial, constitui um importante contributo 
para a mitigação de risco de ocorrência destes acidentes.  

(0)  

 

QE3 (+) As orientações de proteção e valorização ambiental 
preconizadas no Plano, não só relacionadas com a faixa de 
proteção, mas também a implantação das medidas de segurança 
contra riscos de incêndio previstas na legislação em vigor, 
contribuem para a redução do risco de incêndio. 

(0) 

Nota: (-, --) Riscos; (+, ++) Oportunidades; (0) Sem relação 
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7. DIRETRIZES PARA O SEGUIMENTO 

Para que a proposta de Plano de Pormenor da ZIP – Ampliação Sul apresente uma contribuição efetiva e 

positiva para o desenvolvimento sustentável local, regional e global, deverá ser adotado um conjunto de medidas 

de planeamento e gestão, complementares às propostas apresentadas no Plano, que permitam minimizar ou 

eliminar os efeitos negativos identificados, de forma a assegurar um bom desempenho ambiental, de acordo com 

os objetivos de sustentabilidade. 

As medidas de planeamento e gestão são apresentadas seguidamente para cada FCD. 

Quadro 18: Medidas de Planeamento e Gestão 

Domínios Medidas de Planeamento e Gestão 

Medidas Transversais a todos os FCD 

• Cumprimento dos requisitos legais ambientais  

• Adoção de boas práticas ambientais e de técnicas e tecnologias mais limpas, na fase de integração e construção do 
edificado.  

• Os resultados da AAE devem ser ponderados na definição de âmbito do estudo de impacte ambiental (EIA) dos projetos 
das empresas a instalar, quando abrangidas pelo Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

FCD Desenvolvimento Socioeconómico 

Desenvolvimento 
Económico  

• Promover um correto ordenamento dos espaços de atividades económicas, dotando-os de todas as 
infraestruturas necessárias. 

• Garantir a disponibilidade e o acesso de todas as unidades empresariais instaladas a todas as 
infraestruturas, bem como incentivar a incorporação de princípios de eco-eficiência e de 
sustentabilidade ambiental. 

• Estimular a dinâmica e o empreendorismo da base económica local, desenvolvendo e 
implementando ações de apoio e de incentivo ao tecido empresarial. 

• Desenvolver programas de fomento do empreendedorismo e da iniciativa empresarial. 

Emprego  • Promover a qualificação profissional dos recursos humanos orientada para as necessidades e 
especificidades do concelho e da região. 

• Promover políticas de qualificação progressiva da população ativa desempregada. 

FCD Ordenamento e Qualificação do Território 

Ordenamento e 
Qualificação do 
território 

• Garantir a correta gestão e conservação e limpeza dos espaços verdes na área do Plano. 

• Favorecer a utilização destes espaços pela população, através da criação de espaços de lazer e 
percursos pedonais. 

• Promover a construção de espaços verdes no interior dos lotes industriais. 

• Acompanhar a evolução do estado de conservação da rede viária existente.  

• Garantir um espaço público atrativo e confortável. 
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Domínios Medidas de Planeamento e Gestão 

FCD Qualidade do Ambiente e Recursos Naturais 

Paisagem • Valorização dos recursos naturais existentes através da qualificação/diversificação da paisagem e 
das espécies florestais, privilegiando as espécies autóctones nas áreas verdes a criar. 

• Garantir a manutenção e limpeza dos espaços verdes públicos Estrutura Ecológica. 

• Promover a construção de espaços verdes nas zonas industriais. 

Água • Assegurar a conservação e sustentabilidade dos recursos hídricos. 

• Combater as descargas de águas residuais clandestinas de forma a promover a qualidade dos 
recursos hídricos.  

• Assegurar o licenciamento de captações de água subterrânea 

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

• Promover ações que visem o uso eficiente e racional da água. 

• Implementação de sistemas que identifiquem as perdas existentes na rede de distribuição. 

• Garantir a manutenção das redes de infraestruturas de modo a minimizar as perdas e fugas. 

• Assegurar que os sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais se encontram a funcionar 
de forma adequada. 

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

• Assegurar o cumprimento da legislação em termos de emissões para a atmosfera. 

• Criação de condições que favoreçam a adoção de meios de transporte mais sustentáveis 
(mobilidade sustentável) que apresentam benefícios em termos de qualidade do ar e acústica. 

Ruído • Cumprimento dos níveis de ruído estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído.  

• Assegurar que a emissão de níveis de ruído não perturbem a saúde humana e o bem-estar das 
populações. 

Resíduos • Garantir a inscrição no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER) pelas 
unidades industriais implantadas. 

• Diminuir a quantidade de resíduos valorizáveis com destino final o aterro. 

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

• Promover ações de sensibilização de separação de resíduos relativas à implementação de boas 
práticas de gestão de resíduos no âmbito da recolha seletiva, e promoção da redução, reutilização e 
reciclagem dos resíduos produzidos.  

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

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

• Fomentar a implementação de sistemas de gestão de energia, através da avaliação de consumos  

• Fomentar a racionalização e utilização de energia nomeadamente quando se verificar a 
necessidade de cumprimento do Regulamento de Gestão do Consumo de Energia (RGCE).  

• Promover ações de sensibilização relativas à poupança de energia. 

• Cumprir a legislação em vigor relativa à Certificação Energética de Edifícios, principalmente nas 
novas construções e remodelações. 
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Domínios Medidas de Planeamento e Gestão 

Riscos Naturais e Tecnológicos 

Riscos Naturais • Assegurar o cumprimento das medidas estabelecidas no PMDFCI, bem como a sua monitorização. 

• Garantir a implementação das normas de higiene e segurança dos edifícios a instalar. 

• Garantir a existência de corporações de bombeiros que respondam às necessidades. 

• Garantir a limpeza e desassoreamento das linhas de água. 

• Garantir a operacionalização dos planos de emergência em caso de ocorrência de inundação. 

Riscos 
Tecnológicos 

• Garantir a implementação de planos de emergência das indústrias instaladas e a instalar. 

• Garantir a implementação do PMPC. 
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8. QUADRO DE GOVERNANÇA PARA A AÇÃO 

O quadro de governança para a ação é fundamental para o sucesso da implementação da proposta de PPZIP, 

uma vez que identifica as responsabilidades institucionais dos vários intervenientes na AAE e em todo o 

processo de implementação do próprio Plano.  

Entendendo-se governança “como o conjunto de regras, processos e práticas que dizem respeito à qualidade do 

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

eficácia”, (Partidário 2007), identifica-se um quadro de governança para a implementação do Plano, que garanta 

o cumprimento dos objetivos definidos relativamente aos FCD definidos, bem como à concretização das medidas 

de planeamento e gestão propostas.  

Desta forma, são identificadas no quadro seguinte as entidades e os agentes que se considera terem um papel 

primordial na operacionalização, monitorização e gestão das ações previstas na alteração, auferindo-lhes os 

conceitos de sustentabilidade ambiental e territorial. 

Quadro 19: Quadro de Governança para a Ação 

Entidades de governança Orientações gerais 

Entidade de liderança na implementação do PPZIP 
/ Câmara Municipal de Penamacor 

Garantir a implementação dos objetivos estratégicos definidos no âmbito do 
PPZIP e analisados na presente AAE, em parceria e com a cooperação das 
várias entidades envolvidas. 

Manter o diálogo institucional com as várias entidades competentes e com as 
empresas a instalar. 

Manter atualizados os diagnósticos, as perspetivas de desenvolvimento e as 
orientações estratégicas e as metas definidas a nível municipal e assegurar o 
seu enquadramento nas orientações regionais e nacionais. 

Garantir o cumprimento das medidas que venham a ser impostas na 
Declaração Ambiental. 

Implementar o plano de controlo que avalie as metas definidas no PPZIP, 
garantindo o cumprimento das diretrizes de planeamento, de gestão, de 
monitorização e avaliação previstas. 

Empresas a instalar no PPZIP Adotar soluções ambientalmente mais adequadas para a sua atividade.  

Cumprir o estabelecido no PPZIP. 

ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil Acompanhar a execução do Plano. 

Assegurar a atividade de planeamento civil de emergência. 

Promover a previsão, análise e avaliação dos riscos coletivos de origem 
natural ou tecnológica e o estudo, normalização e aplicação de técnicas 
adequadas de prevenção e socorro. 

Fiscalizar no âmbito da segurança contra incêndios. 

Acompanhar todas as operações de proteção e socorro, prevendo a 
necessidade de intervenção de meios complementares e assegurar a 
coordenação horizontal de todos os agentes de proteção civil com 
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Entidades de governança Orientações gerais 

intervenção ou responsabilidades de proteção e socorro. 

APA - Agência Portuguesa do Ambiente Acompanhar a execução do Plano na sua área territorial de competência. 

Definir políticas e macro-estratégias de ambiente e desenvolvimento 
sustentável e assegurar a sua integração nas diversas políticas setoriais e a 
nível municipal. 

Manter atualizados os diagnósticos, as perspetivas de desenvolvimento e as 
orientações estratégicas e as metas definidas em termos de ambiente e 
desenvolvimento sustentável. 

Disponibilizar estatísticas, indicadores e informação atualizada. 

ARS Centro – Administração Regional de Saúde do 
Centro 

Acompanhar a execução do Plano na sua área territorial de competência. 

CCDR Centro – Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro 

Acompanhar a execução do Plano. 

Promover e garantir a articulação intersetorial. 

Fiscalizar o cumprimento da política de ambiente e ordenamento do território. 

Apoiar tecnicamente o município. 

IAPMEI – Agência para a Competitividade e 
Inovação, I.P. 

Acompanhar a execução do Plano na sua área territorial de competência. 

ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das 
Florestas 

Acompanhar a execução do Plano na sua área territorial de competência. 

Informar e sensibilizar a população, os agentes e as organizações para a 
importância dos valores naturais. 

Autoridade para as Condições do Trabalho Controlo do cumprimento da legislação relativa à segurança e saúde no 
trabalho. 
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9. ORIENTAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANO DE CONTROLO 

As orientações para a implementação de um Plano de Controlo inseridas na fase de seguimento ou de 

monitorização do processo da AAE, pretendem acompanhar os efeitos da execução do PPZIP no território e 

avaliar o desempenho da estratégia definida. 

Para tal foi definido um quadro de metas que o Município/Entidade Gestora da ZIP, pretende alcançar para cada 

indicador de sustentabilidade apresentado no capítulo 5.4, definidas pela Autarquia/ Entidade Gestora da ZIP 

para o período de vigência do Plano. 

No Quadro 20 apresentam-se os indicadores de sustentabilidade e respetivas metas que servirão de base à 

implementação do Plano de Controlo, durante o período de execução do Plano. 

Apesar de não ter sido possível obter o valor base, para todos os indicadores identificados, considera-se 

importante desenvolver estudos que garantam a informação necessária para a fase de monitorização, pelo que 

foram incluídos na Tabela. 

Tendo em conta o referido no Artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, os resultados das ações 

previstas no Plano de Controlo (designadamente as ações de monitorização) deverão ser atualizados com uma 

periodicidade mínima anual pela entidade responsável (Câmara Municipal de Penamacor / Entidade Gestora da 

ZIP), e divulgados pela entidade referida através de meios eletrónicos e posteriormente remetidos à APA. 

É desejável que o processo de avaliação e monitorização da execução e implantação da proposta deva constituir 

um processo dinâmico ao longo do tempo. Aquando da revisão do Plano de Controlo, deverá ser realizada uma 

nova ponderação relativa à evolução de cada indicador, e deverão ser ponderadas as medidas preconizadas, de 

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

revisão, adição ou ajuste dessas mesmas medidas e metas. 

A Figura 12 resume e identifica as etapas que devem ser seguidas durante a Fase de Seguimento do Plano. 
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Figura 12: Esquema das etapas que constituem o Plano de Controlo da Fase de Seguimento 
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Quadro 20: Indicadores e Metas por FCD 

Critérios Indicadores 
Valor base / Ano a 

que se refere 

Meta a atingir 

(Valores de base em 
documentos 
estratégicos) 

Entidades 
detentoras de 

informação 

Periodicidade do 
controlo 

FCD Desenvolvimento Socioeconómico 

Desenvolvimento 
Económico 

Empresas instaladas na ZIP (N.º) / Ramo de atividade 0 / 2018 18 CMP Anual 

Produção anual das instalações industriais da ZIP face à produção anual regional 
e nacional relativamente ao setor dos agregados (%) 

0 / 2018 * INE Anual 

Faturação anual das instalações industriais da ZIP (€) 0 / 2018 * INE Anual 

Evolução do PIB no concelho (€) 0 / 2018 * INE Anual 

Movimentação de mercadorias (t) 0 / 2018 * 
CMP/ Entidade 
Gestora da ZIP 

Anual 

Comércio Internacional - exportações (€) 0 / 2018 * 
CMP/ Entidade 
Gestora da ZIP 

Anual 

Empresas com Certificação Ambiental (%) 0 / 2018 * 
CMP/ Entidade 
Gestora da ZIP 

Anual 

Emprego 

Criação de postos de trabalho na ZIP (N.º) 0 / 2018 * 
CMP/ Entidade 
Gestora da ZIP 

Anual 

Qualificações profissionais na ZIP (% formações superiores e % de formação 
especializada) 

0 / 2018 * INE Anual 

População residente na freguesia e concelho de Penamacor (N.º residentes) 0 / 2018 * INE Anual 

Local de residência da população empregada nas empresas do PP 0 / 2018 * 
CMP/ Entidade 
Gestora da ZIP 

Anual 
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Critérios Indicadores 
Valor base / Ano a 

que se refere 

Meta a atingir 

(Valores de base em 
documentos 
estratégicos) 

Entidades 
detentoras de 

informação 

Periodicidade do 
controlo 

FCD Ordenamento e Qualificação do Território 

Ordenamento e 
Qualificação do 
território 

Concretização do espaço afeto a atividades industriais (m2) 0 / 2018 53.331,9 CMP Anual 

Concretização de lugares de estacionamento público (N.º lugares) 0 / 2018 
119 lugares ligeiros 

19 lugares pesados 
CMP Anual 

Concretização da Rede Viária prevista e arruamentos (%) 0 / 2018 100% CMP Anual 

Concretização de passeios e circulação pedonal (m2) 0 / 2018 4.532,6 CMP Anual 

Concretização dos Espaços Verdes de Integração Paisagística (m2 e %) 0 / 2018 38.070,4 CMP Anual 

Concretização das redes de águas e de saneamento (%) 0 / 2018 100% CMP Anual 

Concretização da rede elétrica (%) 0 / 2018 100% CMP Anual 

Taxa de cobertura da rede de águas construída (%)   0 / 2018 100% CMP Anual 

Taxa de cobertura da rede de saneamento construída (%) 0 / 2018 100% CMP Anual 

Taxa de cobertura da rede elétrica construída (%) 0 / 2018 100% CMP Anual 

Cobertura da rede de transportes coletivos (N.º carreiras diárias) 0 / 2018 100% CMP/ Operadores Anual 

Medidas de Incentivo ao uso de transportes coletivos (N.º de medidas) 0 / 2018 * 
CMP/ Entidade 
Gestora da ZIP 

Anual 

Instalação de equipamentos de utilização coletiva (N.º) 0 / 2018 * 
CMP/ Entidade 
Gestora da ZIP 

Anual 

FCD Qualidade Ambiental e Recursos Naturais 

Paisagem Investimento em ações de valorização e integração paisagística (€) 0 / 2018 * CMP Anual 
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Critérios Indicadores 
Valor base / Ano a 

que se refere 

Meta a atingir 

(Valores de base em 
documentos 
estratégicos) 

Entidades 
detentoras de 

informação 

Periodicidade do 
controlo 

Concretização dos Espaços Verdes de Integração Paisagística (m2) 0 / 2018 * CMP Anual 

Alinhamentos arbóreos concretizados 0 / 2018 * CMP Anual 

Espécies autóctones plantadas (N.º árvores) 0 / 2018 * CMP Anual 

Água 

Utilização de água na área da ZIP, por setor de atividade (Indústria, comércio, 
serviços) (m3) 

0 / 2018 

Reduzir 

(Reduzir - PENSAAR 
2020) 

CMP / AdCL Anual 

Águas residuais domésticas produzidas na ZIP (m3) 0 / 2018 * CMP / AdCL Anual 

Águas residuais tratadas face ao total produzido na ZIP (m3) 0 / 2018 100% CMP / AdCL Anual 

Medidas adotadas para uso eficiente da água (N.º de medidas) 0 / 2018 * 
CML/ Entidade 
Gestora do ZIP 

Anual 

Reutilização de águas residuais e pluviais tratadas em rega e outros usos 
compatíveis (m3) 

0 / 2018 

Aumentar 

(Aumentar - 
PENSAAR 2020) 

CMV/ Entidade 
Gestora do ZIP 

Anual 

Investimento em ações de limpeza e descontaminação de linhas de água (€) 0 / 2018 * 
CMV/ Entidade 
Gestora do ZIP 

Anual 

Ar 
Emissão de Gases com Efeito de Estufa (t/km2) 0 / 2018 

* 

(Reduzir 18% a 23% 
em 2020 e 30% a 
40% em 2030, em 
relação a 2005 – 

PNAC) 

CCDRC/APA Anual 

Queixas da população relativamente à qualidade do ar (N.º de queixas) 0 / 2018 0 CMP/APA Anual 
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Critérios Indicadores 
Valor base / Ano a 

que se refere 

Meta a atingir 

(Valores de base em 
documentos 
estratégicos) 

Entidades 
detentoras de 

informação 

Periodicidade do 
controlo 

Ruído  

População exposta a níveis sonoros LAeq acima dos valores limite (N.º de 
recetores) 

0 / 2018 0 CMP Anual 

Medidas adotadas para reduzir a emissão de ruído (N.º de medidas) 0 / 2018 * 
CMP/ Entidade 
Gestora da ZIP 

Anual 

Queixas da população relativamente ao ruído (N.º de queixas) 0 / 2018 0 CMP/APA Anual 

Resíduos  

Produção de resíduos na área do Plano (ton) 0 / 2018 * 
CMP/ Entidade 
Gestora da ZIP 

Anual 

Resíduos Sólidos Urbanos recolhidos seletivamente (ton) 0 / 2018 

* 

(Aumentar para 50% 
a taxa de preparação 

de resíduos para 
reutilização e 

reciclagem – PERSU 
2020) 

CMP/ Entidade 
Gestora da ZIP 

Anual 

Energia 

Consumo de energia elétrica (kW/consumidor)  0 / 2018 

* 

(Reduzir 20% em 
2020, face a 2010 – 

ENE2020) 

CMP/INE/ Entidade 
Gestora da ZIP 

Anual 

Consumo de energia elétrica por tipo de consumo (kW) 0 / 2018 * 
CMP/INE/ Entidade 

Gestora da ZIP 
Anual 

Produção de energia através de recursos renováveis (kW) 0 / 2018 * 
CMP/INE/ Entidade 

Gestora da ZIP 
Anual 

Consumo de combustíveis fósseis (l) 0 / 2018 * INE Anual 
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Critérios Indicadores 
Valor base / Ano a 

que se refere 

Meta a atingir 

(Valores de base em 
documentos 
estratégicos) 

Entidades 
detentoras de 

informação 

Periodicidade do 
controlo 

FCD Riscos Ambientais e Tecnológicos 

Riscos Naturais 

Ocorrência de incêndios (N.º ocorrências) 0 / 2018 0 CMP Anual 

Área ardida (ha) 0 / 2018 0 CMP Anual 

Ocorrência de cheias/ inundações (N.º) 0 / 2018 0 CMP Anual 

Cumprimento das medidas do PMDFCI (N.º de medidas) 0 / 2018 * CMP Anual 

Custos associados a reparação de danos provocados por acidentes naturais (€) 0 / 2018 * 
CMP/ Entidade 
Gestora da ZIP 

Anual 

Acidentes 
industriais e 
profissionais 

Ocorrência de acidentes industriais (N.º ocorrências) 0 / 2018 * 
CMP/ANPC/ 

Entidade Gestora da 
ZIP 

Anual 

Área de terreno afetada por ocorrência de derrame acidental de poluentes (m2) 0 / 2018 0 
CMP/ANPC/ 

Entidade Gestora da 
ZIP 

Anual 

Medidas para prevenção de acidentes tecnológicos (N.º) 0 / 2018 * 
CMP/ Entidade 
Gestora da ZIP 

Anual 

Estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto 0 / 2018 * CMP/APA Anual 

Acidentes no trabalho (N.º acidentes) 0 / 2018 0 
CMP/ Entidade 
Gestora da ZIP 

Anual 

* Indicadores importantes para efeito de monitorização na Fase de Seguimento, mas para os quais não foram, nesta fase, definidas metas 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

Zona Industrial de Penamacor – Ampliação Sul.  

O processo de Avaliação Ambiental Estratégica da proposta de PPZIP-Ampliação Sul foi suportado na análise de 

quatro FCD – o Desenvolvimento Socioeconómico; o Ordenamento e Qualificação do Território; a Qualidade 

Ambiental e Recursos Naturais; os Riscos Ambientais e Tecnológicos.  

No processo de AAE foram tidos em consideração os objetivos estratégicos da proposta de PPZIP, assentes em 

3 questões estratégicas, designadamente QE1 – Desenvolvimento Socioeconómico; QE2 - Estruturação e 

qualificação do território; QE3 - Preservação da qualidade do ambiente e da qualidade de vida das populações. 

No decurso da avaliação de cada FCD foi verificada a consideração dos objetivos de sustentabilidade 

identificados nos instrumentos que constituem o Quadro de Referência Estratégico no processo de planeamento, 

facto reforçado através do regulamento da proposta de Plano, obrigando ao cumprimento de determinadas 

medidas que garantam a sustentabilidade ambiental. 

Durante o processo de AAE, constatou-se que o PPZIP contribui de forma muito significativa para a 

sustentabilidade ambiental da área de inserção, em várias vertentes, nomeadamente através da qualificação de 

espaços industriais e empresariais infraestruturados e da promoção da qualidade ambiental.  

Espera-se ainda que a presente proposta de Plano, venha a promover níveis de dinâmica e de desenvolvimento 

económico municipal, capazes de produzir efeitos positivos na economia local e regional, atraindo e fixando mais 

investimentos, gerando mais emprego e mais qualificado, bem como contribuir para a melhoraria da qualidade 

de vida das populações, não introduzindo desequilíbrios ambientais e paisagísticos. 

Salienta-se que a proposta de orientações de seguimento apresentada no Relatório Ambiental para cada FCD 

assenta numa lógica de sustentabilidade que permitira ao Município fazer uma leitura permanente e 

ambientalmente correta dos efeitos da execução do Plano. 

Evidencia-se, ainda, a importância do acompanhamento da implementação do Plano, através da atualização 

periódica do Plano de Controlo proposto, de forma a monitorizar a evolução dos principais indicadores de 

sustentabilidade face a metas estabelecidas, que poderão ter influência direta nas questões relacionadas com o 

ordenamento do território e na qualidade ambiental da área de análise. 
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ANEXOS 

Anexo I – Instrumentos do Quadro de Referência Estratégico  
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ANEXOS I – Instrumentos do Quadro de Referência Estratégico  

Âmbito Nacional 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território - PNPOT 

O PNPOT, aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, é um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza 

estratégica que estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território nacional, consubstancia o 

quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial e constitui um instrumento de 

cooperação com os demais Estados membros para a organização do território da União Europeia. 

Objetivos Estratégicos 

A PNPOT apresenta os seguintes objetivos estratégicos:                                                                                                                                               

• Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo 

sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos. 

• Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu e global  

• Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas de suporte à 

integração e à coesão territoriais  

• Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos e a 

universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social  

• Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua crescente 

utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública  

• Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, ativa e 

responsável dos cidadãos e das instituições. 

 

Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável - ENDS 

A ENDS 2005-2015, que transpõe para o quadro nacional a Estratégia de Gotemburgo – a qual pretende operacionalizar 

uma integração harmoniosa das dimensões ambiental, social e económica na conceção e implementação das diferentes 

políticas públicas – foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007, de 20 de agosto. 

Objetivos  

A ENDS apresenta os seguintes objetivos principais: 

• Preparar Portugal para a «Sociedade do Conhecimento»; 

• Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência Energética; 

• Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural; 

• Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social; 
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• Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território; 

• Um Papel Ativo de Portugal na Construção Europeia e na Cooperação Internacional; 

• Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada. 

 

PORTUGAL 2020 

O Programa PORTUGAL 2020 consiste no acordo de parceria adotado entre Portugal e a Comissão Europeia, que reúne a 

atuação dos 5 Fundos Europeus Estruturais e de Investimento - FEDER, Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP - no 

qual se definem os princípios de programação que consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial 

para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020. Estes princípios de programação estão alinhados com o Crescimento 

Inteligente, Sustentável e Inclusivo, prosseguindo a ESTRATÉGIA EUROPA 2020. 

Os principais objetivos das políticas a prosseguir no Portugal 2020 são: o estímulo à produção de bens e serviços 

transacionáveis, o incremento das exportações, a transferência de resultados do sistema científico para o tecido produtivo, o 

cumprimento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos, a redução dos níveis de abandono escolar precoce, a integração 

das pessoas em risco de pobreza e combate à exclusão social, a promoção do desenvolvimento sustentável numa ótica de 

eficiência no uso dos recursos, o reforço da coesão territorial, particularmente nas cidades e em zonas de baixa densidade 

e a racionalização, modernização e capacitação da Administração Pública.  

Objetivos  

O Programa Portugal 2020 apresenta os seguintes objetivos: 

• Estimular a produção de bens e serviços transacionáveis e à internacionalização da economia, (...) e à 

qualificação do perfil de especialização da economia portuguesa; 

• Reforçar o investimento na educação, incluindo a formação avançada, e medidas e iniciativas dirigidas à 

empregabilidade; 

• Reforçar a integração das pessoas em risco de pobreza e o combate à exclusão social; 

• Promover a coesão e competitividade territoriais, particularmente nas cidades e em zonas de baixa 

densidade;  

• Apoiar o programa da reforma do Estado, assegurando que os fundos possam contribuir para a 

racionalização, modernização e capacitação institucional da Administração Pública e para a reorganização 

dos modelos de provisão de bens e serviços públicos. 

 

 

 

 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/1.%20AP_Portugal%202020_28julho.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_pt.htm
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Plano de Ação Regional – 2014 – 2020 e Estratégia de Especialização Inteligente - RIS 3 para a Região Centro 

A CCDR Centro procedeu ao desenvolvimento do Plano de Ação Regional (PAR), de modo a assegurar a existência de um 

quadro estratégico capaz de garantir a utilização eficiente dos recursos que serão colocados à disposição da região pela 

União Europeia, no próximo período de programação (2014-2020), documento que não foi ainda aprovado. 

 

Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente – RIS3 para o Centro de Portugal 

A especialização inteligente no contexto RIS3 consiste numa abordagem estratégica ao desenvolvimento económico, 

através do apoio focalizado na investigação e inovação. Este conceito assenta no princípio de que a concentração de 

recursos do conhecimento e a sua ligação a um número limitado de atividades económicas prioritárias permitirá aos países 

e às regiões serem, e manterem‐se, competitivas na economia global. As Estratégias RIS3 constituem agendas de 

transformação económica integradas de base local, que partem da identificação das características e ativos específicos de 

cada região para, através de um processo participado por todas as partes interessadas, estabelecerem uma visão de futuro 

sustentável para o território. São, por isso, uma resposta a desafios de desenvolvimento complexos adaptando a política ao 

contexto regional. 

Visão  

A Região Centro pretende reforçar a sua condição de laboratório vivo, focalizadamente diversificado, orientado pelas 

necessidades e bases territoriais específicas, a convergir para Innovation Leader, conseguindo‐o:  

o tirando partido dos seus múltiplos recursos endógenos, das infraestruturas existentes, dos territórios e 

dos agentes regionais;  

o potenciando a capacidade de criação de conhecimento, assente em recursos humanos qualificados, 

reforçando a intensidade tecnológica na produção de bens e serviços orientados para cadeias de valor 

globais e aproximando o sistema científico das atividades económicas, sociais e criativas;  

o consolidando‐se enquanto espaço inovador, mobilizador, libertador do potencial individual e coletivo, 

gerador de emprego, valor económico, social e territorial;  

o reforçando a produtividade, a coesão territorial e afirmando a Competitividade Responsável, 

Estruturante e Resiliente enquanto verdadeiro Desígnio Central suportado pelas dinâmicas RIS3.  

 

Programa Operacional Regional do Centro 2014 – 2020 (CENTRO 2020) 

O Programa Operacional Regional (POR) contempla uma breve apresentação da Região Centro face ao contexto nacional, 

uma síntese das principais fragilidades e necessidades regionais, incluindo as suas assimetrias territoriais, as principais 

forças que devem ser mobilizadas para inverter e combater fragilidades, enuncia a situação da região face às metas da 

Estratégia EUROPA 2020 (e seu desdobramento, tanto para Portugal, como para a Região Centro), os principais elementos 

da estratégia regional, e, finalmente, as propostas de ação preconizadas para o programa (eixos prioritários de intervenção), 

sua articulação com os objetivos temáticos e prioridades de investimento selecionados, à luz da Estratégia de 
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Desenvolvimento Regional delineada no Plano de Ação Regional (PAR). 

Eixos prioritários  

• Eixo 1: Competitividade e internacionalização da economia regional (COMPETIR)  

• Eixo 2: Investigação, desenvolvimento e inovação (IDEIAS)  

• Eixo 3: Desenvolver o potencial humano (APRENDER)  

• Eixo 4: Promover e dinamizar a empregabilidade (EMPREGAR E CONVERGIR)  

• Eixo 5: Fortalecer a coesão social e territorial (APROXIMAR E CONVERGIR)  

• Eixo 6: Afirmar sustentabilidade de territórios e recursos (SUSTENTAR)  

• Eixo 7: Reforçar a capacitação institucional das entidades regionais (CAPACITAR)  

• Eixo 8: Apoiar a mobilidade regional (MOVIMENTOS)  

• Eixo 9: Assistência técnica   

 

Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 2020 – PENSAAR 2020 

A proposta do PENSAAR 2020 define a nova Estratégia para o Setor de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas 

Residuais aprovada através do Despacho n.º 4385/2015, de 30 de abril.  

Eixos Estratégicos  

• Eixo 1 - Proteção do ambiente e melhoria da qualidade das massas de água 

• Eixo 2 - Melhoria da qualidade dos serviços prestados 

• Eixo 3 - Otimização e gestão eficiente dos recursos 

• Eixo 4 – Sustentabilidade económico-financeira e social 

• Eixo 5 - Condições básicas e transversais 

 

 

PLANO NACIONAL DA ÁGUA - PNA 

 O Plano Nacional da Água (PNA) define a estratégia nacional para a gestão integrada da água. Estabelece as grandes 

opções da política nacional da água e os princípios e as regras de orientação dessa política, a aplicar pelos planos de 

gestão de regiões hidrográficas e por outros instrumentos de planeamento das águas. 

Encontra-se em fase de conclusão a revisão do PNA de acordo com a Lei da Água (Decreto-Lei nº58/2005, de 29 de 

Dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-lei n.º 130/2012, de 22 de junho). 
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Objetivos  

Os objetivos estratégicos gerais do PNA são: 

• Promover a sustentabilidade ambiental, económica e financeira das utilizações dos recursos hídricos 

como forma de gerir a procura e garantir as melhores condições ambientais futuras; 

• Assegurar a gestão integrada do domínio hídrico, promovendo a integração da componente recursos 

hídricos nas outras políticas setoriais e assegurando a integridade hídrica das regiões hidrográficas, bem 

como a integração dos aspetos da quantidade e da qualidade da água e dos recursos hídricos 

subterrâneos e superficiais; 

• Promover a gestão sustentável da procura da água, baseada na gestão racional dos recursos e nas 

disponibilidades existentes em cada bacia hidrográfica e tendo em conta a proteção a longo prazo dos 

meios hídricos disponíveis e as perspetivas socioeconómicas; 

• Promover o estabelecimento de soluções integradas, com dimensão territorial que assegure uma gestão 

equilibrada da água, de forma a assegurar uma gestão integrada entre os sistemas de abastecimento e de 

drenagem e tratamento de águas residuais domésticas e industriais; 

• Promover o aumento do conhecimento, do estudo e da investigação aplicada dos sistemas hídricos; 

• Promover a aplicação efetiva do regime económico-financeiro ao domínio público hídrico, nomeadamente 

os princípios do utilizador-pagador e do poluidor-pagador e ainda estabelecer um sistema de preços da 

água; 

• Promover a racionalização, a otimização e a eficácia do quadro institucional, a adequação do quadro 

normativo nacional às novas exigências da gestão e planeamento em matéria de recursos hídricos e o 

cumprimento da legislação nacional, comunitária e das convenções e acordos internacionais subscritos 

por Portugal, nomeadamente a Convenção de Albufeira; 

• Promover a informação e a participação das populações e das instituições representativas nos processos 

de planeamento e gestão dos recursos hídricos.  

 

Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos – PERSU 2020 

O PERSU 2020, aprovado através da Portaria n.º 187-A/2014, de 17 de setembro, define a política, orientações e 

prioridades para os resíduos urbanos, geridos no âmbito dos sistemas de gestão de resíduos urbanos. 

Visão e Objetivos 

Visão: 

• Resíduos geridos como recursos endógenos, minimizando os seus impactes ambientais e aproveitando o 

seu valor socioeconómico. 

• Eficiência na utilização e gestão dos recursos primários e secundários, dissociando o crescimento 

http://www.apambiente.pt/_zdata/DESTAQUES/2014/Portaria_PlanoEstrategico_PERSU2020_final.pdf
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económico do consumo de materiais e da produção de resíduos. 

• Eliminação progressiva da deposição de resíduos em aterro, com vista à erradicação da deposição direta 

de RU em aterro até 2030. 

• Aproveitamento do potencial do setor dos RU para estimular economias locais e a economia nacional: 

uma atividade de valor acrescentado para as pessoas, para as autarquias e para as empresas, com 

capacidade de internacionalização, no quadro de uma economia verde. 

• Envolvimento direto do cidadão na estratégia dos RU, apostando -se na informação e em facilitar a 

redução da produção e a separação, tendo em vista a reciclagem. 

Objetivos: 

• Prevenção da produção e perigosidade dos RU 

• Aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da qualidade dos recicláveis 

• Redução da deposição de RU em aterro 

• Valorização económica e escoamento dos recicláveis e outros materiais do tratamento dos RU 

• Reforço dos instrumentos económico-financeiros 

• Incremento da eficácia e capacidade institucional e operacional do setor 

• Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico, da inovação e da internacionalização do setor 

• Aumento do contributo do setor para outras estratégias e planos nacionais. 

 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas - PNAC  

O PNAC configura o instrumento de política do Governo que suporta o cumprimento do Protocolo de Quioto pelo Estado 

Português. No decorrer da década passada, o PNAC foi sofrendo sucessivas atualizações por forma a assegurar o 

cumprimento das metas assumidas por Portugal, destacando -se em particular as decorrentes do PNAC 2004, do PNAC 

2006 e das metas de 2007 para políticas e medidas dos setores da oferta da energia e dos transportes do PNAC 2006. 

O PNAC 2020/2030 visa garantir o cumprimento das metas nacionais em matéria de alterações climáticas dentro das áreas 

transversais e de intervenção integrada tendo em vista uma organização das medidas mais vocacionada para a sua 

implementação. É considerado um plano de “2.ª geração” que aposta na integração da política climática nas políticas 

setoriais e uma maior responsabilização dos setores alicerçado no nível de maturidade alcançado pela política nacional de 

clima.  

Objetivos 

O PNAC 2020/2030 define os seguintes objetivos:  

• Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e emprego; 

• Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE de forma a alcançar uma meta de 
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-18% a -23% em 2020 e de -30% a -40% em 2030, em relação a 2005, garantindo o cumprimento dos 

compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos europeus e com o 

Acordo de Paris; 

• Promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais (mainstreaming). 

 

Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água - PNUEA  

O PNUEA tem como principal finalidade a promoção do uso eficiente da água em Portugal, especialmente nos sectores 

urbano, agrícola e industrial, contribuindo para minimizar os riscos de escassez hídrica e para melhorar as condições 

ambientais nos meios hídricos. 

Objetivos específicos 

O PNUEA apresenta os seguintes objetivos estratégicos: 

• Criar uma atitude duradoura de preservação da água junto dos cidadãos e, em particular, na população 

infantil e juvenil, como garante do potencial transformador de comportamentos; 

• Criar uma consciência nos cidadãos em geral e em particular nos gestores dos sistemas de abastecimento 

de água, quanto à importância do uso eficiente da água;  

• Habilitar e capacitar os agentes responsáveis pela conceção e gestão dos sistemas de abastecimentos e 

dos equipamentos, através da produção e disponibilização de ferramentas de informação e de suporte à 

formação; 

• Eliminar os desperdícios de água e reduzir a níveis aceitáveis as perdas de água nos sistemas, dando 

prioridade para os que são potencialmente mais significativos (sistemas de natureza pública e/ou coletiva);  

• Promover iniciativas concretas com base em parcerias entre entidades públicas e/ou privadas;  

• Garantir a avaliação periódica e sistemática das ações que permitam conhecer a evolução do PNUEA.  

 

Estratégia Nacional para a Energia – ENE 2020 

A ENE constitui um fator importante de crescimento da economia portuguesa e da sua competitividade, para além de ser 

uma peça vital ao desenvolvimento sustentável do País. A ENE 2020, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 29/2010, de 15 de abril, compõe-se de 10 medidas que visam relançar a economia e promover o emprego, apostar na 

investigação e desenvolvimento tecnológicos e aumentar a nossa eficiência energética. 

Objetivos 

A ENE 2020 estabelece os seguintes objetivos principais:  

• Reduzir a dependência energética do País face ao exterior para 74 % em 2020, produzindo, nesta data, a 

partir de recursos endógenos, o equivalente a 60 milhões de barris anuais de petróleo, com vista à 
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progressiva independência do País face aos combustíveis fósseis;  

• Garantir o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no contexto das políticas europeias de 

combate às alterações climáticas, permitindo que em 2020 60 % da eletricidade produzida e 31 % do 

consumo de energia final tenham origem em fontes renováveis e uma redução do 20 % do consumo de 

energia final nos termos do Pacote Energia-Clima 20-20-20;  

• Reduzir em 25 % o saldo importador energético com a energia produzida a partir de fontes endógenas 

gerando uma redução de importações de 2000 milhões de euros;  

• Criar riqueza e consolidar um cluster energético no sector das energias renováveis em Portugal, 

assegurando em 2020 um valor acrescentado bruto de 3800 milhões de euros e criando mais 100 000 

postos de trabalho a acrescer aos 35 000 já existentes no sector e que serão consolidados. Dos 135 000 

postos de trabalho do sector, 45 000 serão diretos e 90 000 indiretos. O impacto no PIB passará de 0,8 % 

para 1,7 % até 2020;  

• Desenvolver um cluster industrial associado à promoção da eficiência energética assegurando a criação 

de 21 000 postos de trabalho anuais, gerando um investimento previsível de 13 000 milhões de euros até 

2020 e proporcionando exportações equivalentes a 400 milhões de euros;  

• Promover o desenvolvimento sustentável criando condições para o cumprimento das metas de redução de 

emissões assumidas por Portugal no quadro europeu. 

 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a região hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5) – 

PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste 

O PGBH do Tejo e Ribeiras do Oeste, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-F/2016, de 22 de março, 

constitui um instrumento que visa o planeamento, a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das 

águas ao nível da região hidrográfica a que respeita. 

Nos termos da Diretiva Quadro da Água (DQA) e da Lei da Água (LA), o planeamento de gestão das águas está estruturado 

em ciclos de 6 anos. Assim, o primeiro PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste esteve em vigor até ao final de 2015. A 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, republicada Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, 

de 18 de novembro, veio aprovar o 2.º ciclo de planeamento dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica de Portugal 

Continental para o período 2016-2021.  

Objetivos 

O PGRH da RH5 pretende contribuir, de forma integrada e articulada com as demais figuras de planeamento, para orientar 

a proteção e a gestão das águas e a compatibilização das suas utilizações com as respetivas disponibilidades de forma a:  

• Garantir a utilização sustentável da água, assegurando a satisfação das necessidades das gerações 

atuais sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades;  

https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/Legislacao/Comunitaria/DQA/DQA_Diretiva2000_60_CE_23Out.pdf
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2005/12/249A00/72807310.PDF
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• Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo em conta o valor económico 

de cada um deles, bem como assegurar a harmonização da gestão das águas com o desenvolvimento 

regional e as políticas sectoriais, os direitos individuais e os interesses locais; 

• Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das águas. 

 

Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Sul – PROF BIS 

O PROF BIS, publicado através do Decreto-Regulamentar n.º 10/2016, de 20 de julho,  assume-se como um instrumento de 

política sectorial que incide sobre os espaços florestais e visa enquadrar e estabelecer normas específicas de uso, 

ocupação, utilização e ordenamento florestal, por forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e o 

desenvolvimento sustentado destes espaços. 

O Plano assume uma abordagem multifuncional, integrando as funções de produção, proteção, conservação de habitats, 

fauna e flora, silvo-pastorícia, caça e pesca em águas interiores, recreio e enquadramento paisagístico. 

Princípios orientadores e Objetivos Gerais 

O PROF BIS obedece aos seguintes princípios orientadores: 

• Promover e garantir um desenvolvimento sustentável dos espaços florestais; 

• Promover e garantir o acesso à utilização social da floresta, promovendo a harmonização das múltiplas 

funções que ela desempenha e salvaguardando os seus aspetos paisagísticos, recreativos, científicos e 

culturais; 

• Constituir um diagnóstico integrado e permanentemente atualizado da realidade florestal da região; 

• Estabelecer a aplicação regional das diretrizes estratégicas nacionais de política florestal nas diversas 

utilizações dos espaços florestais, tendo em vista o desenvolvimento sustentável; 

• Estabelecer a interligação com outros instrumentos de gestão territorial, bem como com planos e 

programas de relevante interesse, nomeadamente os relativos à manutenção da paisagem rural, à luta 

contra a desertificação, à conservação dos recursos hídricos e à estratégia nacional de conservação da 

natureza e da biodiversidade; 

• Definir normas florestais ao nível regional e a classificação dos espaços florestais de acordo com as suas 

potencialidades e restrições; 

• Potenciar a contribuição dos recursos florestais na fixação das populações ao meio rural.  

No sentido de promover os princípios que o norteiam, determina os seguintes objetivos gerais: 

a) Otimização funcional dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas potencialidades:  

i) Desenvolver a a4tividade cinegética e a pesca de águas interiores de forma sustentável e geradora de 

riqueza; 

ii) Dinamizar o aproveitamento dos espaços florestais para recreio e lazer; 
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iii) Desenvolver a silvo-pastorícia; 

iv) Melhorar a eficácia da exploração dos produtos florestais não lenhosos; 

v) Gerir os espaços florestais de forma a promover a diversidade faunística e florística; 

vi) Adequar a distribuição da floresta de produção às zonas com maior potencial produtivo; Explorar o 

potencial produtivo da região, na produção de madeira e de cortiça com qualidade para transformação 

em produtos de maior valor acrescentado;  

vii) Promover formas de exploração dos espaços florestais que sejam geradoras de emprego na região. 

c) Eliminar as vulnerabilidades dos espaços florestais:  

i) Implementar soluções de compartimentação da vegetação, reduzindo a sua continuidade horizontal; 

ii) Garantir um coberto florestal adequado em zonas suscetíveis à desertificação; 

iii) Promover a criação de áreas com dimensão que permita a viabilidade da gestão florestal; 

iv) Aumentar o conhecimento técnico na gestão florestal; 

v) Fomentar modelos de silvicultura que permitam a maior valorização dos produtos florestais. 

 

Âmbito Municipal 

Plano Diretor Municipal de Penamacor – PDM Penamacor 

O PDM de Penamacor, cuja revisão foi publicada através do Aviso n.º 14228/2015, de 3 de dezembro, constitui um 

instrumento tem por objeto estabelecer as regras a que deverá obedecer a ocupação, uso e transformação do território 

municipal e definir as normas gerais de gestão urbanística a utilizar na implementação do Plano, tendo em vista o 

desenvolvimento socioeconómico do concelho, a preservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida da 

população. 

Objetivos Estratégicos 

O PMD estabelece os seguintes Objetivos estratégicos: 

• Melhoria da qualidade de vida da população residente  

• Dinamização e modernização da economia local  

• Promoção de uma gestão ambiental sustentável dos recursos naturais existentes  

 

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Penamacor – PP ZIP 

O PP ZIP foi publicado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/97, de 24 de março e alterada através do 

Aviso n.º 978/2016, de 28 de janeiro e tem por objetivo estabelecer as regras e orientações a que deverá obedecer a 
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ocupação e uso do solo dentro dos limites da sua área de intervenção.  

As empresas a instalar na área de intervenção do Plano de Pormenor ficam sujeitas às regras disciplinadoras do exercício 

da atividade industrial, seguindo os princípios da prevenção dos riscos e inconvenientes resultantes da laboração dos 

estabelecimentos industriais, tendo em vista a salvaguarda da saúde pública e dos trabalhadores, a segurança de pessoas 

e bens, a higiene e segurança dos locais de trabalho, o correto ordenamento do território e a qualidade do ambiente.  

Objetivos  

O PPZIP estabelece os seguintes Objetivos: 

• Prevenção dos riscos e inconvenientes resultantes da laboração dos estabelecimentos industriais 

• Salvaguarda da saúde pública e dos trabalhadores 

• Salvaguarda da segurança de pessoas e bens, e da higiene e segurança dos locais de trabalho 

• Correto ordenamento do território e a qualidade do ambiente 

 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Penamacor - PMDFCI 

O plano municipal de defesa da floresta contra incêndios (PMDFCI) de Penamacor é um instrumento operacional de 

planeamento, programação, organização e execução de um conjunto de ações de prevenção, pré-supressão e reabilitação 

de áreas ardidas, que visam concretizar os objetivos estratégicos definidos e quantificados no Plano Nacional de Defesa da 

Floresta contra Incêndios (PNDFCI). 

Objetivos 

O PMDFCI estabelece os seguintes objetivos principais: 

• Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais 

• Redução da incidência dos incêndios 

• Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios 

• Recuperar e reabilitar os ecossistemas 

• Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz 

 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Penamacor - PMEPCP 

O  PMEPCP, publicado em 2012, constitui o instrumento que organiza a resposta operacional  dos agentes responsáveis e 

apoiantes da atividade de proteção civil, de forma a maximizar a eficiência de uma atuação articulada. 

Os objetivos do plano consistem na definição e organização da atuação preventiva e reativa dos agentes de proteção civil e 

demais entidades no território de Penamacor e em caso de eminência ou ocorrência de catástrofe. 



 
  

 

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Penamacor – Ampliação Sul – Avaliação Ambiental Estratégica 
Relatório Ambiental  15 

Objetivos 

O PMEPCP estabelece os seguintes objetivos: 

• Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios indispensáveis à minimização 

dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe; 

•  Definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a 

empenhar em operações de proteção civil;  

• Definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações a desenvolver;  

• Coordenar e sistematizar as ações de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de intervenção das 

entidades intervenientes;  

• Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ou catástrofe;  

• Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes graves ou catástrofes e 

restabelecer o mais rapidamente possível, as condições mínimas de normalidade;  

• Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado de todos 

os meios e recursos disponíveis num determinado território, sempre que a gravidade e dimensão das 

ocorrências o justifique;  

• Habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem o grau de preparação e de prontidão necessárias à 

gestão de acidentes graves ou catástrofes;  

• Promover a informação das populações através de ações de sensibilização, tendo em vista a sua 

preparação, a assunção de uma cultura de autoproteção e o entrosamento na estrutura de resposta à 

emergência. 

  


