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1. COMO SE ORGANIZA O RESUMO NÃO TÉCNICO? 

No presente Resumo Não Técnico pretende-se apresentar sinteticamente o processo de Avaliação 

Ambiental Estratégica da Revisão do Plano Diretor Municipal de Aljustrel, visando cumprir a 

legislação em vigor. 

O Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 

22 de Fevereiro, define na alínea c) do número 2 do artigo 86.º, que os Planos Diretores Municipais 

sejam acompanhados por um Relatório Ambiental que identifica, descreve e avalia os eventuais 

efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano e as suas alternativas razoáveis 

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

O presente documento organiza-se da seguinte forma: 

 No capítulo 2, é apresentado o objeto de avaliação, ou seja a Revisão do Plano Diretor Municipal 

de Aljustrel.  

 No capítulo 3, é apresentada a forma como se processa a avaliação ambiental estratégica, 

indicando os temas fundamentais para a decisão ou fatores críticos de decisão. 

 No capítulo 4, é sintetizada a primeira etapa da avaliação ambiental considerando os temas 

fundamentais identificados, e que consiste na caracterização da situação atual e evolução 

esperada na ausência da Revisão do Plano Diretor Municipal;  

 No capítulo 5, procede-se à identificação dos efeitos decorrentes da implementação do plano, e 

consequentes recomendações, considerando os temas fundamentais identificados.  

 No capítulo 6, é apresentada a monitorização da Avaliação Ambiental Estratégica. 

 No capítulo 7, são apresentadas as conclusões finais. 
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2. QUAL É O OBJETO DE AVALIAÇÃO? 

O objeto da Avaliação Ambiental Estratégica é a Revisão do Plano Diretor Municipal de Aljustrel, 

processo que se encontra em curso e que foi iniciado em 2002, de modo a precaver o cumprimento 

do prazo máximo de vigência de 10 anos1.  

O processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Aljustrel encontra-se organizado em três fases: 

  1.ª Fase: Estudo Prévio do Plano. 

  2.ª Fase: Proposta do Plano. 

  3.ª Fase: Versão Final do Plano. 

Na 1.ª Fase da Revisão do Plano Diretor Municipal de Aljustrel, foi já efetuada a caracterização e 

diagnóstico do concelho, considerando um conjunto alargado de estudos sectoriais, assim como a 

avaliação do Plano Diretor Municipal em vigor e as orientações de outros instrumentos de gestão 

do território com incidência no território municipal, de modo que se procede, no presente ponto, à 

identificação das principais problemáticas e oportunidades associadas ao desenvolvimento do 

concelho e à revisão do Plano Diretor Municipal. 

Quadro 2.1 – Problemáticas e Oportunidades associadas ao desenvolvimento do concelho e à revisão 
do Plano Diretor Municipal 

Problemáticas 

Inserção regional num contexto de decréscimo e envelhecimento populacional. 

Passivo ambiental associado à mina de Aljustrel - presença de resíduos minerais e contaminação das 
linhas de água, designadamente as que drenam para a ribeira do Roxo, através da produção de águas 

ácidas. 

Forte dependência do emprego no sector mineiro em Aljustrel. 

Nível educacional da população concelhia condicionado pelo envelhecimento populacional (elevada taxa 
de analfabetismo). 

Reduzida oferta de alojamento turístico. 

Subsistência de algumas necessidades infraestruturais do parque habitacional (no abastecimento da 
água relacionado com a falta de manutenção/ reabilitação dos sistemas e com a qualidade da água; nas 
zonas desprovidas de rede de águas residuais domésticas e nos sistemas sem soluções de tratamento 

adequadas). 

Persistência dos problemas relacionados com a deposição não controlada de Resíduos de Construção e 
Demolição. 

Ocorrência de necessidades ao nível dos serviços de saúde e de apoio à terceira idade.  

Apenas uma parte reduzida do património arquitetónico do concelho se encontra classificado ou em vias 
de classificação. 

Necessidade de conceção de um quadro de gestão estratégica do património arqueológico concelhio, 
com particular destaque para a elaboração de uma Carta Arqueológica e para a salvaguarda e 

valorização de sítios emblemáticos. 

 

                                                           
1 Estipulado no n.º 2 do artigo 4º do Regulamento do PDM de Aljustrel, em conformidade com o disposto pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro. 
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Problemáticas 

Oportunidades 

Situação privilegiada em termos de acessibilidades. 

Presença de depósitos minerais de grande dimensão e crescimento da atividade mineira. 

Diversidade paisagística do concelho, com a presença de alguns pontos notáveis. 

A maior parte do concelho de Aljustrel reúne condições para fazer parte da RAN, em função das 
características dos solos presentes. 

Importância dos valores de fauna e flora e da biodiversidade do concelho, reconhecida na classificação 
como Zona de Proteção Especial de Castro Verde e como Zona Importante para as Aves – IBA. 

Tendência favorável da qualidade do ar. 

Implementação do Plano de Ordenamento da Albufeira do Roxo (contributo para a promoção da 
agricultura de regadio, proteção ambiental e desenvolvimento turístico) 

Renovação e expansão da área de olival (em regime extensivo) 

Melhorias do Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, aumento da recolha seletiva e 
implementação de outras estruturas de valorização de resíduos. 

Dotação de áreas e instrumentos vocacionados para o desenvolvimento empresarial, e particularmente 
industrial. 

Presença de importantes elementos de interesse turístico, preconizando-se que o turismo se assuma 
como um vetor potencial de desenvolvimento do concelho, nas suas vertentes rural, natural e cultural. 

Melhoria na dotação de equipamentos coletivos, em particular de educação (com a implementação das 
propostas da Carta Educativa) e de saúde (com as novas instalações do Centro de Saúde de Aljustrel).  

Relevante legado histórico e arqueológico do concelho, que se reflete no número e pertinência científico-
patrimonial dos sítios arqueológicos inventariados. 

Aposta da Câmara Municipal de Aljustrel nas energias renováveis. 

 

A estratégia a contemplar na revisão do Plano Diretor Municipal encontra-se representada nas 

Linhas de Orientação Estratégica, que correspondem aos sectores emergentes do Município, e 

encontram-se associadas a objetivos específicos, como enunciados no Quadro seguinte. 
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Quadro 2.2 – Linhas de Orientação Estratégica, Objetivos Específicos e Sectores Emergentes para o 
município de Aljustrel 

Linhas de Orientação 

Estratégica 
Objetivos Específicos Sector Emergente 

A. Diversificação da Base 
Económica e 
desenvolvimento do 
tecido empresarial local 

A1. Promoção regional das zonas industriais 
existentes 

Indústria/ atividades 
económicas 

A2. Dinamização das atividades de inovação e 
formação profissional 

A3. Reforço das áreas de acolhimento empresarial 
no concelho 

A4. Promoção da articulação do triângulo turístico 
Aljustrel/Castro Verde/Beja  

A5. Desenvolvimento de atividades de animação 
turística 

A6. Aumento da capacidade e qualidade de 
alojamento turístico  

 

B. Desenvolvimento e 
afirmação da agricultura 
de regadio e das 
agroindústrias 

B1. Incentivos à Horto fruticultura e pecuária 

Regadio e 
agroindústrias 

B2. Expansão da área de regadio  

B3. Desenvolvimento do sector agroindustrial 

B4. Criação e manutenção de condições de 
competitividade 

B5. Reforçar e desenvolver o associativismo 
agrícola 

C. Reequilíbrio e 
consolidação do sistema 
urbano e afirmação de 
Aljustrel na rede urbana 
regional 

C1. Reordenamento das acessibilidades 

Aljustrel como centro 
urbano estruturante 

C2. Reforço das ligações rodoviárias internas 

C3. Melhoria e reequilíbrio da rede de 
equipamentos coletivos e de serviços sociais 

D. Desenvolvimento e 
valorização do espaço 
rural e adoção de um 
modelo de organização 
territorial 
ambientalmente 
sustentável 

D1. Promoção da biodiversidade e reforço da 
estrutura ecológica municipal 

Economia de lazer 
sustentada em valores 

naturais e culturais 

D2. Diversificação da atividade agrícola 

D3. Salvaguarda dos recursos naturais 

D4. Valorização dos espaços de floresta e de 
montado 

D5. Reforço dos aglomerados urbanos 

D6. Promoção das especificidades das freguesias 
rurais 

 

Com base nas Linhas de Orientação Estratégica, nos objetivos específicos associados, e na 

caracterização do município, foi possível definir um conjunto de propostas para a área de 

intervenção, que se apresentam sinteticamente no quadro seguinte e que são objeto de avaliação.  
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Quadro 2.3 – Síntese das propostas de plano 

Linhas de Orientação 

Estratégica 
Propostas de Plano 

Diversificar a base económica 
e desenvolver o tecido 
empresarial local 

O plano propõe um vasto leque de ações de promoção das diversas 
atividades económicas presentes e previstas no concelho, quer a nível de 
zonamento e regulamentação quer ao nível da criação de espaços 
específicos para a sua implementação. Salienta-se que neste campo foram 
abrangidas tanto as indústrias, como as atividades tradicionais da região e o 
turismo.  

Desenvolvimento e afirmação 
da agricultura de regadio e 
das agroindústrias 

Nos sectores da agricultura de regadio e das agroindústrias as ações 
propostas pelo plano passam pela possibilidade de expansão de algumas 
áreas e pelo incentivo e promoção dos produtos provenientes destas 
atividades. Ressalva-se ainda a criação e promoção de uma marca 
específica da região. 

Reequilíbrio e consolidação 
do sistema urbano e 
afirmação de Aljustrel na rede 
urbana regional 

O plano propõe intervenções ligadas à criação ou melhoria de determinadas 
redes viárias e dos equipamentos coletivos. 

Desenvolvimento e 
valorização do espaço rural e 
adoção de um modelo de 
organização territorial 
ambientalmente sustentável 

As orientações do plano para estas temáticas abrangem sobretudo a 
salvaguarda e valorização dos recursos naturais presentes, através da 
delimitação e regulamentação de espaços específicos, e a valorização dos 
produtos provenientes das atividades agrícolas e florestais. 

 

  



 
 
 
 
 
 

12 | E17088_F4_PDM_VOL_V_RNT.docx 

  

   

 

  



           

 

   

 

   

   

Revisão do Plano Diretor Municipal de Aljustrel – Fase 4 – Versão Final do Plano – Volume V – Resumo Não Técnico do 
Relatório Ambiental 

E17088_F4_PDM_VOL_V_RNT.docx | 13  

  

   

  

3. COMO SE PROCESSA A AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA? 

No âmbito da avaliação ambiental estratégica da Revisão do Plano Diretor Municipal de Aljustrel 

foram propostos os seguintes temas fundamentais para a Decisão ou Fatores Críticos de Decisão: 

 Conservação da Natureza – parte da área do concelho de Aljustrel está integrada na Zona de 

Proteção Especial de Castro-Verde, face à necessidade de proteger valores naturais de grande 

importância, nomeadamente no que se refere às populações de aves associadas a habitats com 

características de estepe. Neste sentido, torna-se indispensável avaliar os eventuais efeitos da 

implementação do Plano Diretor Municipal sobre estas comunidades. 

 Recursos Geológicos e Hidrogeológicos – esta análise tem por objetivo avaliar a maneira de 

como a revisão do Plano Diretor Municipal integra a linha estrutural e concetual dos objetivos de 

sustentabilidade ambiental e gestão de recursos hídricos. 

 Eficiência Energética e Qualidade Ambiental – esta análise visa avaliar a forma como a revisão 

do Plano Diretor Municipal responde aos objetivos de sustentabilidade ambiental, 

particularmente a eficiência energética, mas também no que respeita a qualidade do ar e a gestão 

e reutilização dos resíduos urbanos. 

 Reforço Populacional, Estruturação Urbana e Qualidade de Vida - face ao contexto de perda 

demográfica do concelho de Aljustrel e de toda a região do Alentejo, esta análise pressupõe 

necessariamente a integração do objetivo de Reforço Populacional, sendo conjugado no com a 

melhoria da Qualidade de Vida e a Estruturação Urbana.  

 Atividades Económicas – uma vez que a valorização das atividades económicas constitui um 

elemento essencial da Estratégia definida para o desenvolvimento do concelho de Aljustrel, serão 

avaliados os efeitos da Revisão do PDM no desenvolvimento dos três sectores económicos 

emergentes, que são independentemente da tradição da exploração mineira) – agricultura de 

regadio e agroindústrias, indústria transformadora e turismo.   

 Património Arquitetónico e Arqueológico – verificando-se que o património classificado constitui 

apenas uma parte reduzida do património arquitetónico do concelho, são avaliados os efeitos da 

Revisão do PDM face à conservação e valorização do património cultural, dos sítios 

arqueológicos e património etnográfico. 

 Riscos Naturais e Tecnológicos - pretende-se “identificar os riscos naturais e tecnológicos 

existentes na área geográfica do Plano e avaliar a forma como o Plano Diretor Municipal contribui 

para a redução das vulnerabilidades e para o aumento da capacidade de resposta em caso de 

acidente, garantindo que o modelo territorial proposto (ou as intervenções futuras de utilização 

do solo) não compromete a segurança da população, património e ambiente e melhore a situação 

existente.  

Estes Temas Fundamentais para a Decisão (e respetivos objetivos) serão utilizados para balizar a 

avaliação ambiental, procedendo-se à identificação dos seguintes elementos: 

 Caracterização da situação atual e evolução prevista na ausência de Plano e identificação de 

problemas ambientais. É de notar que os temas fundamentais para a decisão ou Fatores Críticos 
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de Decisão não pretendem descrever de forma exaustiva a situação atual e tendencial, mas sim 

destacar os aspetos críticos relevantes para o desenvolvimento da Avaliação Ambiental 

Estratégica, que permitam avaliar a sustentabilidade das propostas da Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Aljustrel, contribuindo para a tomada de decisão. 

 Abordagem dos efeitos decorrentes da implementação do plano, que é efetuada através da 

análise das oportunidades e dos riscos decorrentes da Revisão do Plano Diretor Municipal, 

avaliando os potenciais efeitos decorrentes da implementação da estratégia. E proposta de 

medidas destinadas a prevenir, reduzir e eliminar efeitos adversos no ambiente, ou seja 

recomendação de um conjunto de medidas para a concretização da Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Aljustrel que se articulam com as orientações decorrentes da avaliação ambiental 

estratégica.  
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4. QUAL A SITUAÇÃO ATUAL E A EVOLUÇÃO PREVISTA NA AUSÊNCIA DO 

PLANO? 

Conservação da Natureza 

Mantendo-se as tendências atuais de exploração agrícola na área do concelho inserida na Zona de 

Proteção Especial de Castro-Verde esperam-se alterações significativas na distribuição de algumas 

espécies, particularmente daquelas que estão associadas a sistemas agrícolas extensivos.  

A manutenção das tendências atuais de exploração agrícola, assim como pecuária, em particular 

uma exploração mais intensiva da pecuária de bovinos, deverá conduzir a alterações na distribuição 

a longo prazo das áreas de montado.  

Neste âmbito, são identificados como problemas ambientais as alterações do uso do solo, 

nomeadamente a intensificação da exploração agrícola a que corresponde a conversão de terrenos 

de culturas arvenses em olivais de regadio e pastagens intensivas. 

Recursos Geológicos e Hidrogeológicos 

Em 2008 foi reiniciada a atividade mineira na concessão das Minas de Aljustrel, tendo sido 

realizados avultados investimento com o intuito de preparar a mesma para a laboração.  

A atividade mineira gerou um aumento significativo do emprego concelhio e um desenvolvimento 

evidente do ponto de vista económico do concelho criando novas dinâmicas e novas oportunidades. 

As expectativas temporais são elevadas uma vez que as reservas estimadas são igualmente 

elevadas, permitindo um tempo de laboração a médio-longo prazo. 

Na ausência do Plano Diretor Municipal, a atividade mineira continuará a desenvolver-se, podendo 

contudo verificar-se alguma desarticulação das intenções de ordenamento associadas à exploração 

de recursos geológicos, e um agravamento das condições ambientais do couto mineiro. Apesar dos 

estudos realizados sobre a evolução temporal das escombreiras mineiras abandonadas, não se 

verificou propriamente a estabilização física das escombreiras e lagoas.  

Por outro lado, o couto mineiro enquanto área de património industrial mineiro tem um potencial 

extremamente elevado como dinamizador de sinergias pedagógicas, ambientais, destacando-se o 

projeto de criação do Parque Mineiro. Porém, na ausência do plano não serão garantidas as 

ferramentas legais do ponto de vista do ordenamento que possibilitem a intervenção e valorização 

dos locais afetos ao Parque Mineiro. Deste modo, tanto as áreas de interesse, bem como as 

edificações mais importantes continuarão o seu processo de degradação e eventualmente serão 

desmanteladas.  

No que respeitam os recursos hidrogeológicos, assinala-se que as extrações de água para uso 

público e industrial são extremamente reduzidas, uma vez que a primazia foi dada às águas 

superficiais. As poucas captações públicas estão fundamentalmente como reserva, e não se regista 

também risco ao nível quantitativo. Na ausência do plano mantêm-se as condições de extração de 

água subterrânea e de evolução dos nitratos. 

Eficiência Energética e Qualidade Ambiental  
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O consumo doméstico de energia elétrica por habitante, no concelho de Aljustrel, segue desde 2006 

uma tendência de crescimento ligeira, ainda abaixo da registada na região do Baixo Alentejo. 

Do mesmo modo, os resíduos urbanos tenderão a aumentar no concelho, na linha do que tem 

sucedido desde 2007, esperando-se todavia uma inversão desta tendência nos próximos anos, 

como tem sucedido na União Europeia, com a aposta na reciclagem dos resíduos sólidos urbanos 

e de construção e demolição. 

Neste âmbito espera-se o aumento da recolha seletiva de resíduos, visto que se espera uma maior 

educação e sensibilização da população para esta questão e uma maior cobertura do Sistema de 

Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Reforço Populacional, Estruturação Urbana e Qualidade de Vida 

Segundo os dados preliminares dos Censos de 2011 a população residente totaliza, atualmente, 9 234 

habitantes, traduzindo uma perda demográfica e revelando a tendência de envelhecimento da população. O 

concelho de Aljustrel tem demonstrado uma tendência clara de redução da população, pelo que caso não se 

apliquem medidas de apoio ao crescimento da população, quer a nível da natalidade, quer a nível do aumento 

dos postos de trabalho, esta situação tender-se-á a manter. 

Em termos de dotação de equipamentos e serviços regista-se uma forte concentração na vila de Aljustrel, 

denotando-se a falta de massa crítica nas restantes localidades e freguesias do concelho. Por outro lado, a 

ausência de equipamentos e serviços contribuirá ainda mais para a saída da população e despovoamento das 

freguesias rurais. Assinala-se que face à tendência de envelhecimento da população, a procura de 

equipamentos de assistência social, em particular no apoio à terceira idade, deverá sofrer um aumento e assim 

o número de camas existente poderá ser insuficiente. 

O concelho de Aljustrel tem demonstrado uma tendência positiva em relação ao poder de compra per capita, 

que se encontra ainda abaixo do valor para a região. Por seu turno, o número de beneficiários do rendimento 

social de inserção no concelho de Aljustrel aumentou, e tendo em conta o contexto socioeconómico atual, 

verificado pelo aumento da taxa de desemprego, a tendência prevista será o aumento do número de 

beneficiários. 

Por fim, em termos de qualidade de vida, assinala-se uma boa cobertura dos sistemas de abastecimento e 

saneamento. 

Atividades Económicas 

No âmbito das Atividades Económicas foram analisados três setores emergentes – a Agricultura, a 

Indústria e o Turismo -, a par dos seguintes elementos de estruturantes determinantes para o 

desenvolvimento económico concelhio – o Potencial Humano e a Inovação. 

No desenvolvimento agrícola destaca-se a afirmação da agricultura de regadio, através do 

aproveitamento hidroagrícola do Roxo e do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva. Após a 

ligação da barragem do Alqueva à barragem do Roxo, que serve o aproveitamento hidroagrícola 

com o mesmo nome, perspetiva-se um aumento da área beneficiada.  

No que respeita a indústria, o Plano Diretor Municipal em vigor prevê a existência de 43,21 ha de 

espaços industriais (96% na freguesia de Aljustrel), no entanto apenas cerca de 45% desta área 

estava ocupada por este uso. De facto, as indústrias sedeadas no concelho de Aljustrel têm vindo a 

diminuir, perspetivando-se que caso não se criem as condições necessárias (financeiras, acessos), 

não se verificará um aumento da taxa de ocupação dos espaços industriais.   
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Por fim, no que respeita o sector turístico, assinala-se que a oferta de alojamento no concelho de 

Aljustrel não é muito diversificada, face ao potencial turístico que o concelho detém (património 

arqueológico, paisagem e património da atividade mineira, etc.). No entanto, assinala-se a 

inauguração recente de um hotel na vila de Aljustrel e outros projetos em curso, que serão 

concretizados mesmo na ausência da Revisão do Plano Diretor Municipal. 

Património Arquitetónico e Arqueológico 

O património classificado constitui uma parte muito reduzida do património arquitetónico do 

concelho, uma vez que se regista a existência de um amplo conjunto de imóveis ou conjuntos 

edificados de valia histórica e arquitetónica. 

Atualmente registam-se quatro imóveis classificados (Castelo de Aljustrel e Igreja de Nossa Senhora 

do Castelo IIP, Pelourinho de Messejana IIP, Cerro da Mangancha SIP e Ermida de Nossa Senhora 

da Assunção de Messejana MIP).  

O valor arquitetónico da vila de Messejana traduz-se na elaboração do Plano de Pormenor e 

Salvaguarda e Reabilitação do Núcleo Histórico de Messejana, que contudo não foi aprovado.  

A evolução prevista na ausência do plano é decorrente do panorama generalizado de limitada 

valorização do património cultural edificado, patente no reduzido número de imóveis classificados 

no concelho.  

No que respeita o património arqueológico, verificam-se diversos sítios arqueológicos já destruídos 

atualmente ou sob fortes riscos naturais e antrópicas.  

Parte dos sítios arqueológicos inventariados concentra-se em áreas agrícolas objeto de 

infraestruturação e intensa mobilização de solos, nas quais a destruição de vestígios tem sido 

particularmente incidente. 

Algumas áreas como a área mineira de Aljustrel apresentam em simultâneo um enorme potencial 

arqueológico e uma enorme sensibilidade, embora seja uma área de articulação entre património 

cultural e património geológico assinalável, com condições adequadas aos roteiros/circuitos 

educativos e turísticos. 

De facto, apenas uma percentagem reduzida dos sítios inventariados possui condições adequadas 

para serem visitáveis e integrarem roteiros/circuitos educativos e turísticos, pelo que é prioritária a 

investigação sobre os mesmos e a respetiva valorização e musealização. 

Assinala-se ainda o potencial do património etnográfico, face a especificidade da arquitetura 

popular, rusticidade dos materiais e antiguidade das técnicas construtivas, particularmente presente 

nas aldeias. Contudo, prevê-se a manutenção da situação genericamente adversa para a 

preservação do património edificado concelhio, de cariz mais tradicional e etnográfico, decorrente 

da limitada competitividade económica das tecnologias tradicionais de exploração de recursos e 

transformação, perante tecnologias modernas e mais rentáveis da pressão sobre espaços urbanos 

e rurais, frequentemente incompatível com a preservação do património etnográfico. 

Riscos Naturais e Tecnológicos 
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Em termos de Riscos Naturais e Tecnológicos foram analisados os extremos climatológicos e 

ocorrência de ondas de calor e de secas, os locais mais sensíveis a cheias e inundações, os 

principais acidentes tectónicos, o número de acidentes rodoviários, vítimas mortais e feridos graves, 

os estabelecimentos SEVESO, o número de suiniculturas e vacarias e o número de incêndios 

florestais e área percorrida por incêndios. Merecem aqui destaque a presença de um 

estabelecimento industrial abrangido pelo nível superior de perigosidade e a cheia histórica de 1997.  

A referida cheia causou elevados prejuízos na localidade de Aljustrel (30 casas inundadas; falta de 

água; corte de estradas; e, ligações telefónicas deficientes), e principalmente no Carregueiro, onde 

se assinalam vítimas mortais (4 mortes; 22 feridos; 40 desalojados; 30 casas inundadas; 4 

desmoronamentos de casas; morte de gado; corte de estradas; pontes destruídas; e, arranque de 

árvores). 

O estabelecimento industrial abrangido pelo nível superior de perigosidade, definido em função do 

Decreto-Lei n.º 257/2007, de 12 de Julho, é a SEC – Sociedade de Explosivos Civis, S.A, que dispõe 

de um Plano de Emergência Externo que abrange todo o concelho de Aljustrel. 
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5.  QUAIS OS EFEITOS DO PLANO E RECOMENDAÇÕES? 

A análise efetuada ao nível dos temas fundamentais para a decisão evidencia que a Revisão do 

Plano Diretor Municipal conduzirá à proteção e racionalização na utilização dos recursos, ao mesmo 

tempo que enquadra o desenvolvimento de um conjunto de atividades. 

 Conservação da Natureza – mantendo-se as tendências atuais de exploração agrícola, preveem-

se alterações significativas na distribuição de algumas espécies. Apesar da Proposta de Plano 

Diretor Municipal propor uma gestão territorial que favoreça a proteção das áreas mais sensíveis, 

incluindo a área da Zona de Proteção Especial, enquadra um crescimento da atividade agrícola 

e do regadio.  

 Recursos Geológicos e Hidrogeológicos – considera-se que ocorrerá uma dinamização da 

atividade mineira, que podendo aumentar o potencial de contaminação das águas, ar e solos, 

deverá constituir um risco moderado, na medida em que aumentarão também as condições 

económicas e a vontade institucional para a recuperação do passivo ambiental existente. Por 

outro lado, será viabilizada a dinamização do Parque Mineiro, e projetos associados, os quais 

podem contribuir para a dinamização turística e cultual do concelho e, ao mesmo tempo, serem 

uma fonte de potencial de riqueza e novas oportunidades 

 Eficiência Energética e Qualidade Ambiental – são identificados riscos associados ao 

comportamento ambiental das atividades económicas, que poderão ser mais significativos face 

a uma intensificação da sua atividade.  

 Reforço Populacional, Estruturação Urbana e Qualidade de Vida – a dotação e operacionalidade 

de equipamentos, acessibilidades e infraestruturas de abastecimento e saneamento, 

enquadrada na Revisão do Plano Diretor Municipal, deverá apresentar-se como uma 

oportunidade. No que respeita a estrutura demográfica, são reconhecidas às limitações da 

Proposta do Plano Diretor Municipal na inversão das tendências de decréscimo e envelhecimento 

populacional. Porém, assinala-se que a criação de condições para o estabelecimento de mais indústrias 

e empresas de vários sectores económicos, enquanto gerador de emprego, potencia a estabilização da 

população residente. 

 Atividades Económicas – atendendo à situação perspetivada em termos de desenvolvimento das 

atividades económicas, e às propostas do Plano Diretor Municipal apresentadas no sentido da 

sua viabilização e potenciação, considera-se que verificar-se-ão a este nível oportunidades que 

serão mais significativas ao nível da Agricultura de regadio e agroindústrias e Turismo. No que 

respeita o potencial humano, considera-se que o mesmo poderá apresentar um risco moderado 

associado, porque fortemente influenciado pelo decréscimo e envelhecimento da população. 

 Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico – face ao reconhecimento da importância 

da preservação e valorização do património edificado e arqueológico do concelho de Aljustrel, 

designadamente em termos de potencial turístico, verifica-se que as propostas de revisão do 

Plano Diretor Municipal e a evolução perspetivada consubstanciam uma importante aposta na 

valorização do património concelhio, destacando-se as propostas de Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão com reconhecida vocação para a recuperação, salvaguarda e valorização 

do património - Núcleo Patrimonial do Parque Mineiro; Centro Histórico de Aljustrel; e Zona 
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Histórica de Messejana. Neste contexto, entende-se que num Cenário de Crescimento deverá 

verificar-se uma oportunidade significativa, dada a possibilidade de investimento em projetos de 

recuperação, valorização e promoção patrimonial. Todavia, há a assinalar o risco associado à 

ausência de investimento.   

 Riscos Naturais e Tecnológicos - a identificação e cartografia dos riscos naturais e tecnológicos 

no concelho de Aljustrel permite prevenir e/ou mitigar as perdas associadas a um conjunto de 

riscos naturais e tecnológicos, tendo sido identificadas no âmbito da Revisão do PDM de Aljustrel 

as seguintes situações: foram considerados na classificação do solo os espaços mais sensíveis 

à ocorrência de: cheias e inundações, incluindo as por rotura de barragens; sismos; e, incêndios 

florestais; na redelimitação dos perímetros urbanos procurou-se precaver eventuais conflitos com 

a rede de estradas nacionais; e preconiza-se a dotação de sistema de tratamento em caso da 

instalação de novas explorações agropecuárias ou da expansão das existentes.   
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6. COMO É MONITORIZADA A AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA? 

A monitorização da Avaliação Ambiental Estratégica é consubstanciada por um conjunto de medidas 

de controlo, têm por fim identificar e corrigir atempadamente efeitos negativos que possam ocorrer 

no período de implementação do Plano Diretor Municipal. 

Estas medidas de controlo correspondem a indicadores do sistema de monitorização da 

implementação, organizados em função dos temas fundamentais para a decisão, tal como são 

apresentados no quadro seguinte.  

Quadro 6.1 – Medidas de controlo relativas aos Fatores Críticos para a Decisão 

 
Medidas de Controlo 

Indicadores 

Conservação da Natureza 

Variação das áreas de RAN, REN e Estrutura Ecológica Municipal sujeitas a outros usos 
(%) 

Área aberta com condições pseudo-estepárias e as áreas de montado 

Eficiência Energética e 
Qualidade Ambiental 

 

Consumo de energia elétrica por sector (kWh/ha) 

Parques industriais que asseguram uma política ambiental (n.º) 

Edifícios com Certificação Energética (n.º) 

Proporção da população que é servida pelos sistemas de recolha seletiva de RSU 

Reforço Populacional, 
Estruturação Urbana e 
Qualidade de Vida 

Índice de envelhecimento 

N.º e tipologia de intervenções em equipamentos coletivos 

Poder de Compra per capita 

Atividades Económicas 

 

Variação do número de empresas sedeadas e população ao serviço das mesmas no 
concelho (%) 

Taxa de ocupação dos estabelecimentos hoteleiros por tipologia no concelho de Aljustrel 
(%) 

Taxa de ocupação dos espaços industriais/parques industriais (%) 

Área efetivamente regada e tipo de culturas efetuadas nos Aproveitamentos 
Hidroagrícolas (ton) 

Principais culturas temporárias e permanentes (ha) 

Novos empreendimentos de Turismo no espaço rural 

Património Arquitetónico e 
Arqueológico 

Número de imóveis/monumentos objeto de intervenções integradas nas Linhas de 
Orientação Estratégica e nas Unidades Operativas de Planeamento e Gestão  

Número de sítios/ monumentos inventariados e classificados ou com processo de 
classificação 

Número de sítios/ imóveis recuperados ou cujo enquadramento cénico foi beneficiado 
fora do contexto das Linhas de Orientação Estratégica e das Unidades Operativas de 
Planeamento e Gestão 
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Medidas de Controlo 

Indicadores 

Número de sítios objeto de medidas específicas de avaliação e minimização de 
impactes, em meio rural e em meio urbano  

Publicação dos trabalhos realizados sobre o património concelhio e respetivos resultados 

Riscos Naturais e 
Tecnológicos 

Incêndios Florestais: 

– Área ardida 

– Número de ocorrências de incêndios 

Incêndios Urbanos: 

– Número de incêndios urbanos 

– Número de edifícios afetados 

– Número de pessoas afetadas por incêndios urbanos 

Cheias e/ou inundações: 

– Ocorrência de cheias 

– Áreas inundadas 

– Área bruta de construção em áreas inundáveis 

– Número de pessoas vulneráveis aos efeitos das inundações 

– Número de estruturas vulneráveis aos efeitos de inundação 

– Área sujeita a condicionamentos do uso do solo 

– Perdas patrimoniais originadas por cheias 

Risco tecnológico: 

– Número de ocorrências de incêndio industrial 

– Área ocupada por indústrias em zonas habitacionais 

– Número de pessoas expostas aos cenários de acidente grave em estabelecimentos 

envolvendo substâncias perigosas 

– Área condicionada pela existência de estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei 

n.º 254/2001, de 12 de julho 
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7. QUAIS AS CONCLUSÕES FINAIS? 

A avaliação ambiental efetuada revela que a proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de 

Aljustrel constitui globalmente uma oportunidade para o desenvolvimento e valorização município 

na medida em que contribui para a concretização de um vasto leque de objetivos nacionais e 

regionais de âmbito territorial e sectorial.  

Em todos os temas fundamentais para a Decisão foram identificadas as oportunidades criadas pelas 

propostas da revisão do Plano Diretor Municipal e estratégia que contribuem para a efetiva 

concretização das orientações do quadro regulamentar e estratégico nacional e regional, sendo que 

no que concerne aos riscos são identificadas situações que, se devidamente equacionadas, poderão 

ser minimizadas e mitigadas. 
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