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1. INTRODUÇÃO1. INTRODUÇÃO1. INTRODUÇÃO1. INTRODUÇÃO    

    

    

De acordo com o estipulado no artigo 5º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de Junho, que 
estabelece o regime a que está sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e 
programas no ambiente, transpondo para a legislação nacional as Directivas no 2001/42/CE e nº 
2003/35/CE, é competência da entidade responsável pela elaboração do plano determinar o 
âmbito da avaliação ambiental a realizar, bem como determinar o alcance e nível de 
pormenorização da informação que esta deve incluir. 

Encontrando-se a Câmara Municipal de Albufeira a promover a elaboração do Plano de Pormenor 
do Escarpão, a resposta a este imperativo legal tem sido prosseguida com a elaboração da 
respectiva Avaliação Ambiental. Neste âmbito, em Janeiro de 2009 foi entregue o Relatório de 
Definição do Âmbito, o qual foi sujeito a parecer pelas entidades com responsabilidades ambientais 
específicas às quais possam interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do Plano. O 
presente documento consubstancia assim o Relatório Ambiental e corresponde ao resultado dos 
trabalhos desenvolvidos durante a Etapa B da Avaliação Ambiental. 

A metodologia adoptada de elaboração do Plano de Pormenor do Escarpão e da respectiva 
Avaliação Ambiental pressupõe o desenvolvimento simultâneo destes dois processos, sendo que o 
presente Relatório Ambiental acompanha a entrega da Proposta de Plano. 

Neste sentido, o Relatório Ambiental integra as seguintes componentes: 

� Objectivos e Metodologia da Avaliação AmbientalObjectivos e Metodologia da Avaliação AmbientalObjectivos e Metodologia da Avaliação AmbientalObjectivos e Metodologia da Avaliação Ambiental – capítulo onde se descrevem os 
objectivos e a metodologia adoptada para a elaboração do presente relatório, assim 
como para o desenvolvimento dos trabalhos que serão realizados nas fases subsequentes; 

� Objecto de AvaliaçãoObjecto de AvaliaçãoObjecto de AvaliaçãoObjecto de Avaliação – capítulo em que se apresenta a área de intervenção do Plano, se 
analisam os antecedentes processuais e se enunciam os grandes objectivos e os objectivos 
específicos; 

� Factores Críticos para a DecisãoFactores Críticos para a DecisãoFactores Críticos para a DecisãoFactores Críticos para a Decisão – capítulo com a análise do quadro de referência 
estratégico do Plano de Pormenor (PP) e respectiva inter-coerência, a análise dos factores 
ambientais susceptíveis de serem afectados pela implementação do Plano, e a análise 
integrada dos factores críticos para a decisão, apresentando um referencial para a sua 
avaliação; 

� Análise e Avaliação dos Factores Críticos para a DecisãoAnálise e Avaliação dos Factores Críticos para a DecisãoAnálise e Avaliação dos Factores Críticos para a DecisãoAnálise e Avaliação dos Factores Críticos para a Decisão – capítulo onde é feita a 
avaliação de cada Factor Crítico para a Decisão, considerando os respectivos objectivos e 
indicadores de sustentabilidade, a caracterização da situação actual e a sua evolução 
provável sem o Plano, a avaliação estratégica das oportunidades e riscos associados às 
acções do PP e as medidas de minimização que deverão ser implementadas; 

� Síntese e ConclusõesSíntese e ConclusõesSíntese e ConclusõesSíntese e Conclusões – capítulo onde se apresentam de forma sintetizada as conclusões da 
análise e a avaliação dos Factores Críticos para a Decisão; 

� Seguimento e Seguimento e Seguimento e Seguimento e MMMMonitorizaçãoonitorizaçãoonitorizaçãoonitorização – quadro com os indicadores que deverão ser adoptados 
para o seguimento e monitorização das acções do PP; 

� Estratégia de ComunicaçãoEstratégia de ComunicaçãoEstratégia de ComunicaçãoEstratégia de Comunicação – capítulo no qual se apresentam as modalidades de 
participação institucional e pública adoptadas, se identificam as entidades consultadas, 
assim como as acções de divulgação preconizadas. 
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2. OBJECTIVOS E METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL2. OBJECTIVOS E METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL2. OBJECTIVOS E METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL2. OBJECTIVOS E METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL    

    

    

Com a transposição da directiva comunitária 2001/42/CE para a legislação portuguesa, através do 
Decreto-Lei nº 232/2007, ficaram sujeitos a avaliação ambiental (art. 3º), além de outros, todos os 
planos de ordenamento urbano e rural, entrando neste grupo os Planos de Pormenor. 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) ao ser um instrumento de avaliação de impactes de 
natureza estratégica, tem como objectivo geral auxiliar a integração ambiental e a avaliação de 
oportunidades e riscos de estratégias de acção no quadro de um desenvolvimento sustentável. 
Permite assim, avaliar e comparar opções alternativas de desenvolvimento enquanto estas ainda se 
encontram em fase de estudo. 

Mais concretamente a AAE permite:  

� Apoiar o desenvolvimento das opções do Plano de Pormenor integrando a componente 
ambiental, social e económica, através de uma visão mais integrada e abrangente;  

� Detectar problemas e oportunidades estratégicas nas opções em análise; 

� Constituir um instrumento fundamental para adopção e promoção de princípios e práticas 
sustentáveis, permitindo melhorar a qualidade das decisões actuais e futuras. 

 

A metodologia desenvolvida para a presente AAE teve como base o “Guia de Boas Práticas para 
Avaliação Ambiental Estratégica da Agência Portuguesa do Ambiente”, sendo devidamente 
adaptado à situação em concreto, respeitando o determinado pelo Decreto-Lei nº 232/2007, bem 
como pelo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), estabelecido pelo 
Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 310/2003, de 10 de 
Dezembro e pelo Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro. 
 

Etapa A Etapa A Etapa A Etapa A –––– Definição do C Definição do C Definição do C Definição do Conteúdo da onteúdo da onteúdo da onteúdo da AAAAvaliação valiação valiação valiação AAAAmbiental (art.mbiental (art.mbiental (art.mbiental (art.    5º do D5º do D5º do D5º do Decretoecretoecretoecreto----Lei nº Lei nº Lei nº Lei nº 232/2007) 232/2007) 232/2007) 232/2007)     

Na primeira fase, foi estabelecido o contexto em que a AAE se realiza, identificando-se a 
estratégia subjacente ao Plano de Pormenor e os respectivos problemas que visa suprimir.  

Ao mesmo tempo foram analisadas as inter-relações positivas ou negativas com o ambiente e 
observaram-se os potenciais conflitos e oportunidades inter-sectoriais que o Plano de Pormenor 
venha a estabelecer com outros planos e programas. 

Perante este diagnóstico preliminar da situação, foram seleccionados os critérios e a sua escala de 
análise que irão estruturar e orientar a análise estratégica – denominados Factores Críticos para a 
Decisão –, bem como os métodos e técnicas para a sua análise e avaliação. 

Foi ainda apresentado um quadro de actores a envolver no desenvolvimento do Plano de 
Pormenor, bem como uma estratégia de comunicação a estabelecer com estes.  
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Figura Figura Figura Figura 1111    –––– Procedimento de Avaliaçã Procedimento de Avaliaçã Procedimento de Avaliaçã Procedimento de Avaliação Ambiental Do Ambiental Do Ambiental Do Ambiental Definido pelo Decretoefinido pelo Decretoefinido pelo Decretoefinido pelo Decreto----Lei nº 232/2007Lei nº 232/2007Lei nº 232/2007Lei nº 232/2007    

Fonte: PARTIDÁRIO, M. (2007) 

 

Etapa B Etapa B Etapa B Etapa B –––– Relatório Ambiental (art. Relatório Ambiental (art. Relatório Ambiental (art. Relatório Ambiental (art. 6º do D 6º do D 6º do D 6º do Decretoecretoecretoecreto----Lei nºLei nºLei nºLei nº 232/2007) 232/2007) 232/2007) 232/2007)    

Na segunda fase o objectivo será realizar os estudos técnicos necessários, respeitando os Factores 
Críticos para a Decisão e o nível de pormenor estabelecidos anteriormente. Estes permitirão fazer 
a análise das tendências mediante a escolha de vários cenários, com ou sem a implantação do 
Plano, e a avaliação das oportunidades e riscos a si associados em termos ambientais e de 
sustentabilidade. 

Mediante esta cenarização, foram criadas diferentes directrizes destinadas a prevenir e evitar ou 
reduzir os efeitos adversos, as quais foram posteriormente avaliadas e comparadas tendo em 
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comum o mesmo objectivo final. Destas várias directrizes irão resultar conclusões para a decisão 
relativamente às opções estratégicas do Plano de Pormenor que melhor integram as questões 
ambientais e de sustentabilidade, bem como as orientações a seguir e as medidas de gestão e 
monitorização a serem aplicadas em fase de seguimento. 

Neste relatório serão apresentados os resultados da avaliação ambiental, através da 
identificação, descrição e avaliação dos eventuais efeitos significativos criados no ambiente, 
resultantes da aplicação do Plano de Pormenor e de alternativas razoáveis, tendo sempre em conta 
o objectivo do Plano.  

 

Etapa C Etapa C Etapa C Etapa C –––– Declaraçã Declaraçã Declaraçã Declaração Ao Ao Ao Ambientmbientmbientmbientalalalal (art. 10º do  (art. 10º do  (art. 10º do  (art. 10º do DDDDecretoecretoecretoecreto----Lei nºLei nºLei nºLei nº 232/2007 232/2007 232/2007 232/2007))))    

Após o período de consulta pública ao Relatório Ambiental, será preparada uma Declaração 
Ambiental onde irá ser justificada a forma como as considerações ambientais e os resultados da 
consulta pública foram integrados e considerados no Plano de Pormenor, bem como as medidas de 
controlo previstas. 

Em resultado do estabelecido no art. 11º do Decreto-Lei 232/2007, após a declaração ambiental 
deverá ser feita uma avaliação e controlo dos efeitos significativos no ambiente decorrentes da 
respectiva aplicação e execução do Plano de Pormenor. Ao mesmo tempo será verificada a 
adopção das medidas previstas na declaração ambiental, remetendo-se os resultados da avaliação 
e controlo à Agência Portuguesa do Ambiente. 
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3. OBJECTO 3. OBJECTO 3. OBJECTO 3. OBJECTO DE AVALIAÇÃODE AVALIAÇÃODE AVALIAÇÃODE AVALIAÇÃO    

    

    

O Plano de Pormenor (PP) do Escarpão tem uma área de intervenção de 326 ha, inteiramente 
localizados na Freguesia de Paderne, cerca de 7 km a Norte da cidade de Albufeira. Como se pode 
verificar na planta de enquadramento (Figura 1), a área sujeita ao PP está implantada entre a A22-
Via do Infante de Sagres, a Norte, e a EN125 e a linha de caminho-de-ferro do Algarve, a Sul.  

 

 

 
Figura Figura Figura Figura 2222    –––– Planta de Enquadramento Planta de Enquadramento Planta de Enquadramento Planta de Enquadramento    

Fonte: Plano de Pormenor do Escarpão – Relatório 1ª Fase 

 

Embora a envolvente da área de intervenção evidencie características marcadamente rurais, com 
predomínio de usos agro-silvo-pastoris, a área de incidência do Plano é caracterizada por uma 
importante concentração de actividades industriais da fileira da construção civil e obras públicas, 
com especial relevo para as unidades extractivas. A sua importância decorre, por um lado, da 
dimensão espacial da área explorada e, por outro, do grau tecnológico apresentado pelas infra-
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estruturas e equipamentos instalados, que conferem a este espaço, em termos gerais, uma 
relevância económica de nível regional e nacional. 

 

 

3.1. Antecedentes3.1. Antecedentes3.1. Antecedentes3.1. Antecedentes    

 

O Plano Director Municipal de Albufeira (PDM), em vigor desde 1995, não consagrou 
correctamente os usos pré-existentes nesta área, nem foi elaborado de modo que assegurasse a 
sua actualidade perante a evolução do enquadramento legislativo de protecção dos recursos 
naturais, contribuindo para colocar gradualmente as actividades então instaladas numa situação de 
incumprimento legal. De facto, como é descrito no Diagnóstico Prospectivo e Estratégico do PP, 
verifica-se que: 

“ (…) este território foi maioritariamente classificado como “zona de protecção de recursos 
naturais”, (artigo 22º). (…)  

Consequentemente, na zona referida apenas é considerado possível o desenvolvimento das acções 
previstas nos nº 3 e nº 4 do artigo 9º, que, no essencial, tratam-se de um conjunto de excepções ao 
previsto no nº2 do mesmo artigo que estabelece que nas áreas da REN são proibidas todas as 
acções de iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações de loteamento, obras de 
urbanização, construção de edifícios, obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações 
e destruição do coberto vegetal. 

A redacção dada a este artigo, que transcreve – ao invés de remeter –, o definido, à data, para a 
Reserva Ecológica Nacional, pelo Decreto-Lei nº 93/90, de 19 Março, com as alterações 
introduzidas pelos Decretos-Lei nº 213/92, de 12 de Outubro, e nº 79/95 de 20 de Abril, criou um 
quadro de gradual desadequação face ao regime das áreas integradas na REN que sofreram 
posteriores alterações legislativas que culminaram com a publicação do Decreto-Lei nº 166/2008, 
de 22 de Agosto.  

Este desfasamento face à legislação nacional tornou-se particularmente gravoso com a publicação 
do Decreto-Lei nº 180/2006, de 6 de Setembro, que constitui a quinta alteração ao Decreto-Lei nº 
93/90, e com a posterior Declaração de Rectificação n.º 75-A/2006, de 12 de Outubro que passou a 
permitir algumas excepções com os correspondentes “requisitos a observar para viabilização das 
acções insusceptíveis de prejudicar o equilíbrio ecológico das áreas integradas na Reserva 
Ecológica Nacional”. A exploração de recursos geológicos passou, por este facto, a dispor de um 
novo contexto regulamentar no âmbito das áreas de REN sendo permitidas, dento de um conjunto 
de condicionalismos, a criação de novas explorações, a ampliação das existentes e a criação de 
anexos exteriores à área de exploração. 

(…) 

Por outro lado, uma análise atenta da Carta de Ordenamento permite verificar que as áreas 
demarcadas como sendo de indústria extractiva a reconverter não correspondem à posição das 
pedreiras. Constata-se assim, que as pedreiras exploradas pelas empresas Costa & Costa, Lda, 
Francisco Canteiro, Lda e Pedras do Sul, Lda, a laborar na altura da elaboração do PDM, não foram 
assinaladas na carta, visto que a localização assinalada para as áreas a reconverter correspondem 
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a uma antiga entulheira (que se instalou numa pedreira abandonada) e a parte da área ocupada 
pela pedreira explorada pela ECOB Lda.” 

Assim, paralelamente à continuação da exploração dos recursos naturais pelas empresas já aí 
instaladas, estas incongruências no Plano Director Municipal permitiram o surgimento de outras 
explorações, claramente sem as mesmas preocupações com a sustentabilidade dos recursos que 
caracterizavam a actividade das empresas mais antigas. 

Procurando corrigir esta situação, a Câmara Municipal de Albufeira promoveu a elaboração do 
Plano de Pormenor do Escarpão, procurando desta forma rectificar a desconformidade existente, 
mas também procurando assegurar a concretização de uma estratégia territorial que garanta, 
simultaneamente, a superação dos constrangimentos ambientais passados e a criação de um modelo 
de ocupação valorizador do território, preservador dos recursos, suportado numa visão de 
sustentabilidade. 

Neste sentido, a autarquia determinou que Plano de Pormenor deveria procurar atingir cinco 
grandes objectivos:  

� Solucionar as questões jurídico-administrativas ao nível do licenciamento e no âmbito do 
correcto ordenamento do território;  

� Lançar as bases para a implementação de um pólo industrial na fileira da pedra e sectores 
afins;  

� Prospectivar e definir os usos futuros para as áreas lavradas;  

� Iniciar os procedimentos para a instalação de actividades que contribuíssem para a 
diversificação da base económica;  

� Estabelecer normas de ocupação e exploração do território que contribuíssem para a 
minimização dos impactes negativos das diferentes actividades. 

 

 

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. GranGranGranGrandes des des des OOOObjectivosbjectivosbjectivosbjectivos    

 

Tendo em consideração os antecedentes do processo e o enquadramento que determinou a 
elaboração deste instrumento de gestão territorial, a autarquia assumiu os seguintes cinco grandes 
objectivos para o Plano de Pormenor do Escarpão: 

� Solucionar as questões jurídico-administrativas ao nível do licenciamento e no âmbito do 
correcto ordenamento do território; 

� Lançar as bases para a implementação de um pólo industrial na fileira da pedra e sectores 
afins; 

� Prospectivar e elencar os usos futuros para as áreas lavradas, no seio do programa de 
reaproveitamento das mesmas, de modo a salvaguardar a sua instalação; 

� Iniciar procedimentos inerentes à instalação de actividades que contribuam para a 
diversificação da base económica e turística do concelho e da região; 
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� Desenvolver uma atitude ambientalmente correcta quanto à ocupação e exploração do 
território, nomeadamente a minimização dos impactes negativos e na emissão de poluição 
aérea e sonora. 

 

 

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. Objectivos Objectivos Objectivos Objectivos GGGGerais erais erais erais e Específicos e Específicos e Específicos e Específicos do do do do PPPPlanolanolanolano    

 

Tendo como enquadramento estratégico este quadro de objectivos gerais, após o diagnóstico 
Prospectivo e Estratégico do PP do Escarpão, a proposta de regulamento assumiu os seguintes 
objectivos gerais: 

� Estabelecer condições para o reforço do cluster extractivo, integrando as componentes da 
reciclagem e produção de energias renováveis, tendo como referência uma estratégia de 
desenvolvimento de médio e longo prazo; 

� Estabelecer as regras de ocupação e gestão do território das áreas extractivas existentes e 
potenciais, das áreas de actividades que utilizam a matéria-prima extraída e da área de 
actividades de triagem e reciclagem de resíduos da construção e demolição, que possa 
contribuir para a adequada recuperação paisagística das pedreiras; 

� Promover a adequada implantação de unidades de produção de energias renováveis que 
aumentem a eco-eficiência das unidades industriais instaladas; 

� Desenvolver um programa de execução que garanta o cumprimento de acções de 
requalificação ambiental e paisagística.  

 

Mediante estas directrizes, foram considerados os seguintes objectivos específicos:  

� Minimizar os impactes ambientais e paisagísticos resultantes do desenvolvimento da 
actividade extractiva; 

� Promover a concentração das actividades de transformação, garantindo as necessárias 
condições de segurança e de protecção ambiental; 

� Definir unidades de exploração que garantam um aproveitamento sustentável, eficaz e 
eficiente do recurso. 
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4. FACTORE4. FACTORE4. FACTORE4. FACTORES CRÍTICOS PARA A DECISÃOS CRÍTICOS PARA A DECISÃOS CRÍTICOS PARA A DECISÃOS CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

    

    

4.1. Diagnóstico Preliminar4.1. Diagnóstico Preliminar4.1. Diagnóstico Preliminar4.1. Diagnóstico Preliminar    

 

4.1.1. Quadro de Referência Estratégi4.1.1. Quadro de Referência Estratégi4.1.1. Quadro de Referência Estratégi4.1.1. Quadro de Referência Estratégicocococo    

Este capítulo tem por objectivo traçar o perfil dos referenciais estratégicos que enquadram a 
elaboração do PP, avaliando também a coerência das suas linhas orientadoras com as de outros 
instrumentos de referência estratégica, de âmbito sectorial e/ou territorial. 

A metodologia adoptada consistiu na prossecução dos seguintes passos: 

� Selecção dos instrumentos que integram o quadro de referência estratégica da elaboração 
do PP; 

� Análise dos documentos que enformam o PP e os instrumentos de referência estratégica; 

� Síntese das linhas de orientação/ objectivos estratégicos dos diversos instrumentos; 

� Construção e análise de matrizes de coerência entre os objectivos específicos do PP e os 
objectivos/ linhas de orientação estratégica de cada um dos documentos de referência; 

� Análise global de síntese das conclusões alcançadas. 

 

Assim, tendo em consideração o âmbito e os objectivos do Instrumento de Gestão do Território sob 
avaliação, foram seleccionados os seguintes documentos para integrarem o quadro de instrumentos 
de referência estratégica do PP: 

� Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território; 

� Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve; 

� Plano Director Municipal de Albufeira; 

� ENF – Estratégia Nacional para as Florestas; 

� Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade; 

� Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável; 

� Plano Sectorial da Rede Natura 2000; 

� Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água; 

� Programa de Acção Nacional de Combate à Desertificação. 

� Programa Nacional para as Alterações Climáticas; 

� Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural 

� Estratégia Nacional para a Energia; 

� Programa Nacional de Acção para o Crescimento e Emprego; 

� Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013; 

� Plano Estratégico Nacional de Turismo; 
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� Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro); 

� Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve. 

 

Em anexo, apresentam-se as matrizes de coerência dos objectivos específicos do PP com os 
quadros de objectivos dos instrumentos que integram o seu quadro de referência estratégico. 
Tendo por base esse exercício, o quadro seguinte sintetiza o nível de articulação e coerência entre 
estes instrumentos: 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 1111    –––– Análise G Análise G Análise G Análise Global da lobal da lobal da lobal da CCCCoerêoerêoerêoerência doncia doncia doncia do    Plano de Pormenor do Plano de Pormenor do Plano de Pormenor do Plano de Pormenor do EscarpãoEscarpãoEscarpãoEscarpão com o seu  com o seu  com o seu  com o seu Referencial EReferencial EReferencial EReferencial Estratégicostratégicostratégicostratégico 
PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

Reforço do 
cluster 

extractivo, 
integrando as 
componentes 
da reciclagem 
e produção de 

energias 
renováveis 

Solucionar as 
questões 
jurídico-

administrativas 
relativas ao 

licenciamento 
das actividades 

Produção de 
energias 

renováveis, 
diversificação 

da base 
económica e 
aumento da 

eco-eficiência 
das unidades 
industriais 

Ordenamento e 
requalificação 
ambiental e 

paisagística da 
área do PP 

Assumir uma 
atitude 

ambientalmente 
correcta quanto 
à ocupação e 
exploração do 

território 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território �� � �� � ��� 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve �  � � �� 

Plano Director Municipal de Albufeira ��� ��� �� ��� ��� 

Lei da Água �    � 

ENF – Estratégia Nacional para as Florestas  � � � �� 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade    ��� ��� 

Estratégia Nacional para a Energia ��  �� � �� 

Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável ��� � ��� ��� ��� 

Plano Estratégico Nacional de Turismo    � � 

Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural ���  � ��� ��� 

Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água ��  �� � ��� 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000  �  � �� 

Programa de Acção Nacional de Combate à Desertificação. ��  �� �� ��� 

Programa Nacional de Acção para o Crescimento e Emprego ��  �   

Programa Nacional para as Alterações Climáticas ���  ���  � 

Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 ��� � � � � 

Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve    � �� 

LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca) 
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4.1.2. Factores Ambientais 4.1.2. Factores Ambientais 4.1.2. Factores Ambientais 4.1.2. Factores Ambientais     

De modo a avaliar os eventuais efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação do PP, 
mais concretamente, como determina o enquadramento legal da AAE, os seus “efeitos secundários, 
cumulativos, sinergéticos, de curto, médio e longo prazos, permanentes e temporários, positivos e 
negativos”, importa também identificar os factores ambientais susceptíveis de serem afectados pela 
implementação do instrumento de gestão do território. 

Os factores ambientais considerados relevantes para o âmbito do PP do Escarpão estão 
estreitamente relacionados com o conjunto de factores ambientais previstos no Decreto-Lei nº 
232/2007, de 15 de Junho, sendo as suas articulações específicas explicitadas no quadro seguinte: 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 2222    ––––    Articulações entre os Factores Ambientais Articulações entre os Factores Ambientais Articulações entre os Factores Ambientais Articulações entre os Factores Ambientais RRRRelevanelevanelevanelevantes para o PP do Escarpão e os Definidos pela Ltes para o PP do Escarpão e os Definidos pela Ltes para o PP do Escarpão e os Definidos pela Ltes para o PP do Escarpão e os Definidos pela Legislação egislação egislação egislação 
em Vem Vem Vem Vigorigorigorigor    

Factores AmbientaisFactores AmbientaisFactores AmbientaisFactores Ambientais    

(previstos no DL nº 232/2007, de 15 de 
Junho) 

Relevância para oRelevância para oRelevância para oRelevância para o    

PP do EscarpãoPP do EscarpãoPP do EscarpãoPP do Escarpão    

    
Factores Ambientais Relevantes para o Factores Ambientais Relevantes para o Factores Ambientais Relevantes para o Factores Ambientais Relevantes para o     

PP do EscarpãoPP do EscarpãoPP do EscarpãoPP do Escarpão    

Biodiversidade Pouco Relevante  

Fauna Pouco Relevante  

Flora Pouco Relevante  

Água Relevante  

Atmosfera Relevante  

Factores Climáticos Relevante  

Solo Muito Relevante  

Paisagem Muito Relevante  

Património Cultural Pouco Relevante  

Bens Materiais Muito Relevante  

População Pouco Relevante  

Saúde Humana Muito Relevante  

ÁguaÁguaÁguaÁgua    

    

AtmosferaAtmosferaAtmosferaAtmosfera    

    

Factores ClimáticosFactores ClimáticosFactores ClimáticosFactores Climáticos    

    

SoloSoloSoloSolo    

    

PaisaPaisaPaisaPaisagemgemgemgem    

    

Bens MateriaisBens MateriaisBens MateriaisBens Materiais    

    

Saúde HumanaSaúde HumanaSaúde HumanaSaúde Humana 

 

 

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. Análise Integrada Análise Integrada Análise Integrada Análise Integrada dos dos dos dos FactorFactorFactorFactores Críticos paraes Críticos paraes Críticos paraes Críticos para    aaaa Decisão Decisão Decisão Decisão    

 

A identificação dos Factores Críticos para a Decisão (FCD), com base nos quais se irá basear a 
avaliação ambiental, decorre de um exercício de cruzamento dos três referenciais previamente 
analisados.  

Com efeito, como refere Partidário (2007), os Factores Críticos para a Decisão “constituem os 
temas fundamentais para a decisão sobre os quais a AAE se deve debruçar, uma vez que identificam 
os aspectos que devem ser considerados pela decisão na concepção da sua estratégia e das 
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acções que a implementam, para melhor satisfazer objectivos ambientais e um futuro mais 
sustentável. Dão resposta ao alcance da AAE (exigência legal) e resultam de uma análise integrada 
dos seguintes elementos: 

� Quadro de Referência Estratégico (QRE); 

� Questões estratégicas (QE) (objectivos estratégicos e linhas de força) do objecto de 
avaliação; 

� Factores ambientais (FA)”. 

 

O esquema seguinte, da autoria da mesma autora, sintetiza precisamente esta metodologia: 

 
 

 
Figura Figura Figura Figura 3333    –––– Factores Críticos para a Decisão como  Factores Críticos para a Decisão como  Factores Críticos para a Decisão como  Factores Críticos para a Decisão como Elemento IElemento IElemento IElemento Intentententegrador e Egrador e Egrador e Egrador e Estruturante em AAEstruturante em AAEstruturante em AAEstruturante em AAE    

 Fonte: PARTIDÁRIO, M. (2007) 

 

Assim, tendo em consideração as questões estratégicas, o quadro de referência estratégico e os 
factores ambientais do PP, identificados nos anteriores exercícios de análise, são definidos como 
Factores Críticos para a Decisão do PP os seguintes: 

� Recursos NaturaisRecursos NaturaisRecursos NaturaisRecursos Naturais – A promoção de uma utilização mais sustentável dos recursos naturais 
na área abrangida pelo PP, em particular dos recursos geológicos que sustentam as 
actividades que aí se desenvolvem, é uma das questões cruciais a que este IGT procura 
responder; por outro lado, a preservação do património natural e paisagístico, a 
valorização energética dos recursos naturais, o combate à poluição atmosférica e dos 
recursos hídricos, constituem também aspectos fundamentais que balizam a 
operacionalização do plano;    

� Ordenamento do TerritórioOrdenamento do TerritórioOrdenamento do TerritórioOrdenamento do Território    – A gestão do uso do solo e da ocupação espacial é uma 
questão absolutamente fulcral no âmbito de intervenção de um PP, o que, no caso presente, 
se revela ainda mais decisivo atendendo ao carácter dinâmico que se impõe aos modelos e 
cenários de ocupação territorial, que decorre da própria natureza das ocupações 
existentes e previstas; 

� Desenvolvimento Social e EconómicoDesenvolvimento Social e EconómicoDesenvolvimento Social e EconómicoDesenvolvimento Social e Económico    – A importância económica desta área para o 
concelho de Albufeira e para a região do Algarve não pode ser menosprezada, sendo que 
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importa ter em consideração o seu importante contributo para a diversidade e 
sustentabilidade da base económica regional; por sua vez, as propostas de introdução de 
novas actividades apresentam potencialidades interessantes, podendo representar um 
passo significativo em direcção de um modelo de desenvolvimento sócio-económico mais 
suportado no conhecimento, na inovação, na valorização dos recursos ambientais e nas 
energias renováveis; por fim, embora esta área esteja relativamente afastada de núcleos 
populacionais, importa ter em consideração as eventuais consequências para a saúde 
humana da poluição atmosférica e do ruído associados às actividades extractivas. 

 

O quadro seguinte ilustra o elevado nível de coerência entre estes Factores Críticos para a 
Decisão e os Factores Ambientais definidos no Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de Junho: 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 3333    –––– Coerência entre os Factores Críticos de Decisão do PP do Esc Coerência entre os Factores Críticos de Decisão do PP do Esc Coerência entre os Factores Críticos de Decisão do PP do Esc Coerência entre os Factores Críticos de Decisão do PP do Escarpão e os Factores Ambientais Definidos arpão e os Factores Ambientais Definidos arpão e os Factores Ambientais Definidos arpão e os Factores Ambientais Definidos 
pela Lpela Lpela Lpela Legislação em egislação em egislação em egislação em VVVVigorigorigorigor    

Factores Críticos Factores Críticos Factores Críticos Factores Críticos para apara apara apara a Decisão do Plano de Pormenor do Escarpão Decisão do Plano de Pormenor do Escarpão Decisão do Plano de Pormenor do Escarpão Decisão do Plano de Pormenor do Escarpão Factores AmbientaisFactores AmbientaisFactores AmbientaisFactores Ambientais    

(previstos no DL nº 
232/2007, de 15 de 

Junho)    

Relevância para oRelevância para oRelevância para oRelevância para o    

PP do EscarpãoPP do EscarpãoPP do EscarpãoPP do Escarpão    Recursos Naturais 
Ordenamento do 

Território 
Desenvolvimento Social e 

Económico 

Biodiversidade Pouco Relevante ��� �� � 

Fauna Pouco Relevante ��� �� � 

Flora Pouco Relevante ��� �� � 

Água Relevante ��� ��� ��� 

Atmosfera Relevante ��� � � 

Factores Climáticos Relevante �� �� �� 

Solo Muito Relevante ��� ��� ��� 

Paisagem Muito Relevante ��� ��� �� 

Património Cultural Pouco Relevante � ��� ��� 

Bens Materiais Muito Relevante ��� ��� ��� 

População Pouco Relevante � ��� ��� 

Saúde Humana Muito Relevante �� � ��� 

LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca 

 

No quadro seguinte apresenta-se a relação entre Factores Críticos para a Decisão, os respectivos 
critérios de avaliação, objectivos de sustentabilidade e indicadores de avaliação. A adopção 
deste referencial deverá ser ajustada posteriormente consoante a disponibilidade e validação dos 
indicadores de avaliação. 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 4444    –––– Referencial de Avaliação dos Factores Críticos para a Decisão Referencial de Avaliação dos Factores Críticos para a Decisão Referencial de Avaliação dos Factores Críticos para a Decisão Referencial de Avaliação dos Factores Críticos para a Decisão    

Factores Críticos Factores Críticos Factores Críticos Factores Críticos 
para a Decisãopara a Decisãopara a Decisãopara a Decisão    

Factores Ambientais Factores Ambientais Factores Ambientais Factores Ambientais     Objectivos de SustentabilidadeObjectivos de SustentabilidadeObjectivos de SustentabilidadeObjectivos de Sustentabilidade    Indicadores de AvaliaçãoIndicadores de AvaliaçãoIndicadores de AvaliaçãoIndicadores de Avaliação    

Solo 

▪ Salvaguardar os solos mais 
sensíveis  

▪ Controlar e minimizar a 
impermeabilização dos solos 

▪ Solos classificados e solos sob 
condicionantes (m2, %) 

▪ Área afecta a espaços verdes (m2, %) 

▪ Áreas de solos de maior sensibilidade (m2, 
%) 

▪ Situações detectadas de usos indevidos do 
solo (nº, m2) 

▪ Área de solo impermeabilizado (m2) 

Água 

▪ Recuperar e proteger os 
recursos hídricos 

▪ Controlar a utilização dos 
recursos hídricos  

▪ Linha de água/recurso hídrico 
intervencionada/ requalificada (m2) 

▪ Utilização dos recursos hídricos (tipologia, 
nº) 

Recursos Naturais 

Atmosfera /  

Saúde humana 

▪ Fomentar a protecção do 
ambiente atmosférico 

▪ Redução de GEE 

▪ Redução dos níveis de ruído 

▪ Qualidade do ar (nº de dias com parâmetros 
superiores ao limites legais estabelecidos) 

▪ Níveis de ruído 

Desenvolvimento 
Social e Económico 

Bens Materiais 

▪ Fomentar a fixação e criação 
de novas empresas e 
empregos 

▪ Consolidação das estruturas 
viárias e de transporte 

▪ Enquadramento ambiental e 
paisagístico nas áreas 
afectas a infra-estruturas e 
equipamentos 

▪ Postos de emprego criados e mantidos (nº) 

▪ Empresas instaladas, segundo a CAE (nº) 

▪ Dimensão média das empresas instaladas, 
segundo a CAE (nº) 

▪ Processos de licenciamento de actividades 
económicas aprovados (nº) 

▪ Infra-estruturas e equipamentos existentes e 
previstos (nº, m2) 

▪ Execução de rede viária e de transporte 
proposta e integração na rede existente 
(m2) 

▪ Percursos pedonais e ciclovias estruturados 
e associados à componente paisagística e 
ecológica (nº, m2) 

Uso do solo 
▪ Disciplina de uso dos solos 

▪ Definição de condicionantes 

▪ Solos classificados e solos afectados por 
condicionantes (m2, %) 

▪ Situações detectadas de usos indevidos do 
solo (nº, m2) 

Ordenamento do 
Território 

Paisagem 

▪ Promover os valores 
paisagísticos da área de 
intervenção  

▪ Proteger o carácter e a 
diversidade da paisagem  

▪ Infra-estruturas e equipamentos existentes e 
previstos com plano de enquadramento 
ambiental e paisagístico (nº, m2) 

▪ Percursos pedonais e ciclovias estruturados 
e associados à componente paisagística e 
ecológica (nº, m2) 
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5. 5. 5. 5. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS FACTORES CRÍTICOS PARA A DECISÃOANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS FACTORES CRÍTICOS PARA A DECISÃOANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS FACTORES CRÍTICOS PARA A DECISÃOANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS FACTORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO    

    

    

5555.1. .1. .1. .1. Recursos NaturaisRecursos NaturaisRecursos NaturaisRecursos Naturais    

 

5555.1.1. .1.1. .1.1. .1.1. Objectivos e IndicadoresObjectivos e IndicadoresObjectivos e IndicadoresObjectivos e Indicadores    

O PP do Escarpão abrange uma área onde a extracção de inertes é praticada há várias décadas, 
estando a fileira das obras públicas e construção civil da região bastante dependente da sua 
produção. Abrangendo o PP o complexo de exploração de calcários mais importante do Algarve, 
assume como objectivo a manutenção deste uso do solo, mas também a sua diversificação e 
optimização, procurando-se minimizar os impactes da sua exploração, através da salvaguarda e 
recuperação dos factores ambientais solo, água e atmosfera. 

Com efeito, tal como foi determinado pelo Relatório de Definição do Âmbito, a AAE terá como 
objectivos: 

� Salvaguardar os solos mais sensíveis impedindo a exploração dos seus recursos geológicos;    

� Controlar e minimizar a impermeabilização dos solos, garantindo a permeabilidade actual 
e a recarga directa do aquífero mais importante do concelho de Albufeira; 

� Recuperar, proteger e controlar a utilização dos recursos hídricos, garantindo a qualidade 
e a quantidade da água existente no aquífero; 

� Fomentar a protecção do ambiente atmosférico, nomeadamente da qualidade do ar, 
minimizando a emissão de poeiras e de Gases de Efeito de Estufa (GEE) bem como do ruído 
produzido. 

 

Com esse intuito, foi concebido um quadro de indicadores de sustentabilidade que irão garantir a 
concretização destes objectivos, os quais serão posteriormente incluídos no plano de 
monitorização (Capítulo 7). 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 5555    ––––    Quadro de IQuadro de IQuadro de IQuadro de Indicadores ndicadores ndicadores ndicadores de Sde Sde Sde Sustentabilidade ustentabilidade ustentabilidade ustentabilidade RRRRelativo ao FCD “Recursos Naturais”elativo ao FCD “Recursos Naturais”elativo ao FCD “Recursos Naturais”elativo ao FCD “Recursos Naturais”    

Factor Factor Factor Factor 
AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    UnidadeUnidadeUnidadeUnidade    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    FonteFonteFonteFonte    

Solos classificados e 
solos afectados por 
condicionantes  

(m2, %) 
Actualização periódica das implicações na área de 
intervenção provenientes de alterações nos vários 
Instrumentos de Gestão Territorial. 

DGOTDU 

Área afecta a 
espaços verdes  

(m2, %) 
Áreas que ao longo do tempo, consoante os planos 
de lavra, vão sendo destinadas à estrutura verde 
principal e secundária. 

Empresas a 
laborar 

Solo 

Situações detectadas 
de usos indevidos do 
solo  

(nº, m2) 

Identificação de explorações que não se encontrem 
devidamente licenciadas e actividades económicas 
que não estejam em consonância com a Planta de 
Implantação e Condicionantes. 

Câmara 
Municipal de 
Albufeira 
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Factor Factor Factor Factor 
AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    UnidadeUnidadeUnidadeUnidade    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    FonteFonteFonteFonte    

Área de solo 
impermeabilizado  

(m2) 
Áreas dos lotes ocupadas com edificações e áreas 
pavimentadas com materiais impermeáveis, incluindo 

acessos ou pátios. 

Empresas a 
laborar 

Nível piezométrico m Nível a que a água de um aquífero se encontra à 
pressão atmosférica.  

INAG – Sistema 
Nacional de 
Informação de 
Recursos 
Hídricos 

Nível de 
condutividade 
eléctrica 

uS/cm 

Propriedade que representa a capacidade de uma 
água conduzir a corrente eléctrica, e que está 
directamente associada ao conteúdo de sais 
dissolvidos sob a forma de iões.  

INAG – Sistema 
Nacional de 
Informação de 
Recursos 
Hídricos 

Nível de nitratos mg/l 

Determinação dos níveis de nitratos existentes na 
água, normalmente provêm da utilização de adubos 
na agricultura, dos produtos de rejeição da criação 
de animais e de sistemas sépticos deficientes, sendo 
facilmente removido das camadas superiores do solo 
para a água subterrânea. 

INAG – Sistema 
Nacional de 
Informação de 
Recursos 
Hídricos 

Nível de pH 
Escala de 
Sorensen Indicador de qualidade da água 

INAG – Sistema 
Nacional de 
Informação de 
Recursos 
Hídricos 

Nível de azoto 
amoniacal 

mg/l Indicador de qualidade da água 

INAG – Sistema 
Nacional de 
Informação de 
Recursos 
Hídricos 

Água 

Nível de Cloretos mg/l 

Determinação dos teores de cloretos, o qual se torna 
tóxico para a maioria dos vegetais, inibindo o seu 
crescimento. O cloreto é um bom indicador de 
poluição no caso de aterros, lixeiras e intrusão 
marinha.  

INAG – Sistema 
Nacional de 
Informação de 
Recursos 
Hídricos 

Índice de qualidade 
do ar 

Classificação 
/ µg/m3 

Valores médios de concentração (média aritmética 
calculada para cada um dos poluentes medidos em 
todas as estações da rede dessa área) dos seguintes 
poluentes: dióxido de azoto (NO2); dióxido de 
enxofre (SO2); ozono (O3); monóxido de carbono; 
óxidos de azoto (NOx); benzeno (C6H6); monóxido 
de carbono (CO); partículas inaláveis (PM10). 

Agência 
Portuguesa do 
Ambiente Atmosfera / 

Saúde 
humana 

Energia eléctrica 
produzida através de 
fontes renováveis 

kWh 

Determinação da quantidade de energia eléctrica 
que é produzida e consequentemente consumida 
pelas empresas a laborar proveniente de energias 
renováveis, neste caso solar.  

Empresa 
responsável pela 
sua produção 
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5555.1..1..1..1.2222. . . . Situação ActualSituação ActualSituação ActualSituação Actual    

 

SoloSoloSoloSolo    

Quanto à geomorfologia da área do PP, esta localiza-se na plataforma litoral da Orla Algarvia, 
resultando as suas características de relevo da composição litológica e da posição entre o mar e as 
serras do Caldeirão e Monchique. Entre estas sobressaem os calcários pela importância que têm na 
génese do relevo cársico. Esta área constitui assim um planalto carsificado, com declives fracos 
predominantemente orientados de Norte para Sul e formando uma superfície de aplanação com 
cotas que rondam os 125 m, estendendo-se até cerca de 3 km da linha de costa.  

O seu modelado cársico apresenta-se sob a forma de lapiás em fase de degradação avançada, 
onde os depósitos de terra rossa cobrem enormes manchas. Os tipos de lapiás predominantes são o 
lapiás residual e o lapiás semi-enterrado, sendo que, por vezes, ocorrem também lapiás de arestas 
vivas e, mais raramente, lapiás de juntas de estratificação. 

As linhas de água que se encontram correspondem a vales secos, com leitos preenchidos por 
depósitos de terra rossa. Estes materiais poderão considerar-se como depósitos aluvionares, os 
quais se encontram associados a calhaus dispersos de calcário. Os depósitos de terra rossa estão 
actualmente a ser erodidos para as zonas deprimidas, originando que as lapiás de maiores 
dimensões se encontram nas zonas de cota mais elevada.  

A área ocupada pelo PP encontra-se inserida na formação J3EA (Calcários de Escarpão) cuja 
idade, jurássica, corresponde aos andares Kimeridgiano e Portlandiano. Esta formação é 
constituída por calcários com Alveosepta jaccardi de Escarpão, calcários com Vaginella striata e 
Clypeina jurassica de Escarpão, calcários de transição do Escarpão e calcários com 
Anchispirocyclina lusitanica de Fontainhas.  

Relativamente aos resíduos ou subprodutos gerados na actividade extractiva (e transformadora 
associada) no Escarpão, os estéreis das explorações são depositados em escombreiras 
temporárias, que serão posteriormente utilizados após a exploração para a modelação do terreno 
a efectuar no âmbito da recuperação paisagística. São ainda geradas lamas na operação de 
desmonte com fio diamantado e na lavagem da brita. As terras vegetais de cobertura retiradas são 
depositadas separadamente dos estéreis, servindo também para a renaturalização das áreas 
intervencionadas. 

 

ÁguaÁguaÁguaÁgua    

Relativamente às características hidrológicas presentes, a área corresponde à zona de recarga do 
Sistema Aquífero Albufeira-Ribeira de Quarteira, apresentando por isso grande sensibilidade 
relativamente a potenciais impactes na quantidade de recursos disponíveis (diminuição da recarga 
aquífera) e na qualidade (contaminação a partir das actividades mineiras). Na sua totalidade, este 
sistema aquífero constitui-se como um reservatório de água subterrânea com 55 km2. A sua recarga 
é feita a Norte, por infiltração directa no planalto do Escarpão, estimando-se em 8 hm3/ano os 
recursos médios renováveis anualmente. Parte desta recarga dirige-se para Este e Nordeste, indo 
alimentar exsurgências situadas no leito da ribeira de Quarteira, sendo que, mais para Sul daquele 
planalto, o escoamento deverá processar-se para Sul.  

A qualidade hidroquímica do aquífero, nomeadamente das suas águas, apresenta genericamente 
uma dureza elevada, ultrapassando com frequência o valor paramétrico e concentrações elevadas 
em sulfato, magnésio e sódio. A sua qualidade é fundamentalmente influenciada pelos processos 
naturais de dissolução de carbonatos (fácies predominantemente do tipo bicarbonatadas cálcicas e 
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calco-magnesianas) e dissolução de minerais evaporíticos (gesso e salgema), responsável pelo 
aumento de sulfatos, cálcio, magnésio, sódio e cloretos.  

Mediante a leitura dos dados provenientes da estação de controlo de qualidade 605/322, a qual se 
constitui como a referência histórica mais próxima e fidedigna da qualidade da água subterrânea 
captada na área de intervenção, observa-se que, entre 1995 e 2006, os valores podem ser 
considerados como normais para águas com circulação em meio cársico, ou seja, ligeiramente 
duras e de condutividade eléctrica média, considerando-se aptas para consumo humano de acordo 
com a sua composição (Decreto-Lei 243/2001 de 5 de Setembro), à excepção dos teores em 
Nitratos, Nitritos e Ferro que ocasionalmente ultrapassam o valor estabelecido. 

Na área de intervenção, especificamente no processo fabril, a água é utilizada essencialmente 
para a obtenção de blocos no caso da Rocha Ornamental e, para a lavagem de brita, no caso dos 
granulados. Esta provém de furos hertzianos e das duas lagoas existentes, sendo feita em circuito 
fechado nos casos das empresas “Costa & Costa” e “ECOB”, evitando por isso o seu desperdício. 

Todas as explorações utilizam água para consumo humano recorrendo a furo para as instalações 
sociais e a água engarrafada para beber. Como a água é recirculada no processo produtivo, os 
efluentes industriais são escassos. Já para os efluentes domésticos são utilizadas fossas sépticas. 

 

Saúde HumanaSaúde HumanaSaúde HumanaSaúde Humana    

A análise ao ruído na área do PP, tendo como referência a Carta de Ruído de Albufeira, permitiu 
aferir o elevado impacte da A22, constituindo-se como o único factor de promoção de elevados 
níveis de ruído nesta área. Com efeito, a escassa ocupação urbana desta área, associado ao tipo 
de medição (níveis médios) e carácter pontual do ruído gerado pelas actividades instaladas, fazem 
com que esta via seja o único factor de poluição sonora de que há registo. Implantada ao longo do 
limite Norte da área do plano, constitui-se como o principal gerador de ruído do concelho, 
alcançando-se ao longo do seu corredor níveis elevados que se propagam, em média, até cerca de 
140 m da via. Concretamente na zona de intervenção do Plano, o ruído gerado pela rodovia chega 
a alcançar níveis elevados a cerca de 200 m de distância, tanto de Inverno como de Verão. 

Apesar de a Carta de Ruído falhar no registo de fontes de ruído com este carácter ocasional, 
depreende-se que o ruído associado ao rebentamento de rocha com explosivos e à deslocação de 
veículos pesados afecte efectivamente de forma negativa a saúde dos trabalhadores desta área, 
assim como das populações residentes nas imediações. Contudo, a distância às povoações mais 
próximas e a adopção de medidas de segurança no trabalho minimizam bastante estes impactes. 

Relativamente às poeiras, a sua produção é mais crítica nas unidades de Rocha Industrial, resultando 
dos processos de rebentamento e transporte. Contudo, as empresas presentes adoptaram medidas 
de minimização – no caso da ECOB o “despoeiramento por via húmida” e, na Costa & Costa, a 
Blindagem (Cobertura metálica), o sistema de despoeiramento e a rega com aspersores – pelo que 
os seus impactes também não são muito significativos para os trabalhadores e para as populações 
residentes na área envolvente.  

 

 

5555.1..1..1..1.3333. . . . Tendências Tendências Tendências Tendências de Evolução sem Planode Evolução sem Planode Evolução sem Planode Evolução sem Plano    

Apesar de existirem relatos de exploração de calcário com mais de duzentos anos, só mais 
recentemente (a partir da década de 50) a extracção de inertes começou a ser feita em grande 
escala. Foi a partir desta data que se começaram a observar grandes impactes nos recursos naturais 
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existentes, agravados pela necessidade de exploração dada a escassez existente na região, 
chegando aos dias de hoje como a maior área de produção de calcários da região do Algarve. A 
entrada em vigor do Plano Director Municipal de Albufeira, em 1995, veio criar várias contradições 
legais, levando a que a laboração das empresas aí presentes se fizesse de forma ilegal e, 
consequentemente, sem controlo ambiental. Até à data essa questão não foi resolvida, sendo por 
isso objecto deste PP, entre outros, a resolução das questões jurídico-administrativas e a criação de 
uma atitude ambientalmente correcta quanto à exploração do território. 

Com efeito, sem a criação deste PP, a tendência natural evolutiva deste território seria o da 
manutenção do carácter ilegal da sua exploração, com reflexos na qualidade dos factores 
ambientais solo, água e atmosfera/saúde humana. 

 

SoloSoloSoloSolo    

Na componente do solo, a tendência natural seria que a extracção continuasse a ser feita de forma 
desordenada e pouco sustentável, nomeadamente sem grandes preocupações com a reconversão 
das zonas de lavra bem como com a depredação dos recursos existentes. Assim, continuar-se-ia a 
verificar a degradação ambiental já existente, com a consequente destruição dos ecossistemas 
presentes. 

 

ÁguaÁguaÁguaÁgua    

A inexistência de um controlo adequado à exploração dos recursos inertes poderia pôr em causa, 
tanto a quantidade, como a qualidade da água existente no Sistema Aquífero Albufeira-Ribeira de 
Quarteira – considerado como o maior e mais produtivo aquífero da região do Algarve – uma vez 
que a área de intervenção se encontra na sua zona de recarga. 

 

Saúde HumanaSaúde HumanaSaúde HumanaSaúde Humana    

Para a Saúde Humana, os principais problemas resultantes da não aplicação deste plano seriam a 
manutenção dos níveis de poeiras e de ruído emitidos pela extracção e transporte do material 
inerte, que, todavia, são considerados pouco significativos atendendo à dimensão e localização da 
área de exploração. 
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AcçõesAcçõesAcçõesAcções    
Âmbito Âmbito Âmbito Âmbito 

TerritorialTerritorialTerritorialTerritorial    
OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades    RiscosRiscosRiscosRiscos    

Criação de núcleos 
extractivos de rocha 
ornamental, pedra de 
calçada e de rocha 
industrial 

Área de 
intervenção 

Ao serem criados estes núcleos extractivos, 
a exploração será feita de forma integrada, 
maximizando a exploração do recurso e 
minimizando os seus impactes. 
Concomitantemente, a criação de regras de 
exploração contempladas no regulamento, 
a serem cumpridas, darão um contributo 
decisivo para a sua sustentabilidade. 

Para além dos riscos inerentes à indústria 
extractiva, a manutenção da exploração 
já existente, mesmo que de forma mais 
sustentável, caso não seja alvo de 
fiscalização regular, esses impactes 
poderão ser agravados. 

Criação de centrais de 
betão e asfalto e 
oficinas de corte e 

Regional 
A possibilidade de contemplar no mesmo 
espaço a componente da extracção e 
transformação, possibilitará a minimização 

Da valorização dos recursos geológicos 
extraídos, os principais impactes 
produzidos serão ao nível da emissão de 
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AcçõesAcçõesAcçõesAcções    
Âmbito Âmbito Âmbito Âmbito 

TerritorialTerritorialTerritorialTerritorial    
OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades    RiscosRiscosRiscosRiscos    

polimento do custo de transporte dos inertes, neste 
caso ambientais, mediante a redução das 
emissões de GEE e de ruído.   

poeiras e de ruído bem como dos 
resíduos decorrentes da sua 
transformação.  

Produção de energia 
através de fontes 
renováveis 

Área de 
intervenção 

O aproveitamento da energia solar para 
produção de energia eléctrica, com o 
objectivo de esta ser consumida pelas 
indústrias a laborar na área de intervenção, 
será uma forma positiva de aproveitamento 
de um recurso existente em abundância 
nesta região sem impactes negativos 
significativos. 

Com a construção deste parque 
fotovoltaico, o único risco existente 
poderá estar relacionado com a não 
concretização do enquadramento 
paisagístico programado, dado o seu 
forte impacte visual. 

Construção de uma 
central de reciclagem 
de resíduos de 
construção e 
demolição 

Concelhio 

A criação desta central possibilitará uma 
adequada recuperação paisagística das 
áreas de lavra, mediante a triagem e 
reciclagem dos resíduos resultantes tanto da 
extracção como da transformação dos 
inertes. 

A contemplação no PP deste serviço 
provocará o aumento do tráfego de 
pesados nas vias de acesso, uma vez que 
os resíduos reciclados não serão 
produzidos exclusivamente na área de 
intervenção, com o consequente aumento 
dos níveis de ruído. 

Promover e criar 
espaços de 
recuperação 
paisagística e de 
conservação 

Área de 
intervenção 

A opção pela criação de espaços “non 
edificandi” contribuirá para a minimização 
dos impactes visuais provocados pelas 
zonas de lavra actualmente existentes bem 
como as que se encontram desactivadas e, 
ainda, garantir a sua utilização após a fase 
de exploração. 

O único risco existente advém do não 
cumprimento destas áreas de protecção e 
conservação, pondo em causa a 
sustentabilidade da exploração 
efectuada. 

Requalificação dos 
passivos ambientais 
existentes 

Área de 
intervenção 

A recuperação ambiental dos dois passivos 
identificados, uma antiga lixeira e pedreira 
e um aterro, permitirá a diminuição 
significativa da contaminação do solo e 
consequentemente do aquífero presente na 
área de intervenção.   

- 

Criação de um sistema 
de segurança e 
prevenção 

Área de 
intervenção 

O controlo das entradas permitirá que as 
vias para além da sua função de acesso 
local não tenham características de 
atravessamento, minimizando o seu tráfego 
e consequentemente os impactes por si 
provocados.  

- 

Criação de espaços 
canais e qualificação 
dos eixos viários 

Área de 
Intervenção 

A reserva de espaços destinados às vias, 
tanto rodoviárias como ferroviárias 
permitirá que unicamente nestes espaços 
canais sejam construídas este tipo de infra-
estruturas, minimizando desta forma os 
impactes provocados no solo. 
Concomitantemente, a pavimentação de 
algumas destas vias servirá para a 
diminuição das emissões de poeiras 
provocadas pela circulação de veículos.  

Aumento da superfície de escoamento 
resultante da impermeabilização do 
terreno, principalmente nos casos onde 
houver pavimentação. 
Aumento do tráfego de veículos, 
predominantemente de pesados, 
proporcionado pelos melhoramentos 
criados nas vias. 

Criação de um 
terminal ferroviário de 
mercadorias 

Regional 

Com este terminal ferroviário, serão 
diminuídos os custos ambientais de 
transporte, tanto de resíduos como de 
inertes, decorrentes da diminuição do 
trânsito de pesados nas vias de acesso à 
área de intervenção. 
Paralelamente, o encargo financeiro do 
transporte, neste caso dos resíduos da 
construção civil, poderá vir a ser reduzido, 
contribuindo de certa forma para a 
diminuição dos depósitos ilegais de entulhos 
existentes na região.   

A reactivação de uma via ferroviária 
desactivada após a construção do 
complexo turístico de Vilamoura poderá 
trazer impactes, tanto visuais como de 
ruído, aos residentes das habitações 
existentes junto a esta infra-estrutura.  
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5555.1..1..1..1.5555. . . . MMMMedidas de Mitigação edidas de Mitigação edidas de Mitigação edidas de Mitigação     

Quadro Quadro Quadro Quadro 7777    –––– Medidas de Mitigação R Medidas de Mitigação R Medidas de Mitigação R Medidas de Mitigação Relativas ao FCD “Recursos Naturais”elativas ao FCD “Recursos Naturais”elativas ao FCD “Recursos Naturais”elativas ao FCD “Recursos Naturais”    

Uso do SoloUso do SoloUso do SoloUso do Solo    FaseFaseFaseFase    Medidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de Mitigação    

� É permitida a realização de obras de construção de edifícios ou outras estruturas em alvenaria ou betão para uso como anexos de pedreira desde que 
não seja ultrapassado o índice de impermeabilização máximo de 0,02 e as edificações não tenham mais de um piso. 

� A sequência temporal de abate da vegetação arbórea e arbustiva deverá ser articulada com o avanço da lavra e com a subsequente recuperação 
paisagística. 

� A decapagem da terra vegetal será efectuada em posição rasante ao solo, numa profundidade máxima a rondar os 30 cm, sendo as terras vegetais 
armazenadas em pargas, com altura máxima de 2 m. 

� As terras vegetais, e outras, resultantes da decapagem, serão aplicadas na modelação final das pedreiras, de forma a suavizar o ângulo dos taludes finais 
de escavação e a permitir a instalação de coberto vegetal durante as actividades de recuperação paisagística. 

� As pargas deverão ser colocadas a uma distância adequada das frentes de desmonte, de modo a não serem afectadas pela actividade extractiva ou pela 
circulação de viaturas e maquinaria afectas à exploração. 

� As actividades de desmatação e decapagem ocorrerão antes do desmonte em período temporal próxima do momento da extracção e decorrerão por 
fases, devendo manter-se sempre limpa uma faixa com pelo menos 2 m de largura, medidos a partir da bordadura da escavação. 

Nos “planos de pedreira” deverão ser desenvolvidos métodos a aplicar em infraestruturas e processos de trabalho que reduzam significativamente as emissões 
de poeiras, nomeadamente: 
� Aspersão de água nas áreas em que se produzam mais poeiras. 
� Diminuição das pilhas de armazenamento de produtos acabados ou em processo. 
� Revestimento de escombreiras com vegetação. 
� Blindagem das instalações de fragmentação e crivagem, e cobertura das caleiras de entrada e correias transportadoras. 

Indústria 
Extractiva 

Preparação/ 

Construção  

� Respeitar o limite da área da pedreira. 

� Definir, clara e antecipadamente, os locais de deposição dos stocks de materiais, de terra viva decapada, os locais dos depósitos de estéreis e 
respectivos percursos entre estes e as áreas de depósito final. 

� Conservar os solos ao longo do tempo de vida útil da exploração, até que os mesmos sejam, faseadamente utilizados na recuperação paisagística da 
pedreira. 

� Evitar a deposição de materiais em zonas expostas à erosão hídrica e eólica, de modo a acautelar o arrastamento dos materiais e consequente aumento 
da quantidade de sólidos suspensos na água e a contaminação dos recursos hídricos subterrâneos. 

� Definir um faseamento de exploração e recuperação adequado, que promova a revitalização das áreas intervencionadas no mais curto espaço de tempo 
possível e concentrado em áreas bem delimitadas, evitando a dispersão de frentes de lavra em diferentes locais e em simultâneo. 
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Uso do SoloUso do SoloUso do SoloUso do Solo    FaseFaseFaseFase    Medidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de Mitigação    

� Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores relativamente às acções susceptíveis de causar impactes ambientais e 
às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

� Afectar, o mínimo possível, a vegetação existente, privilegiando o uso de caminhos já existentes. 

Exploração 

� A exploração de cada núcleo deve ser efectuada de forma faseada, não podendo ter em cada momento mais 15 ha intervencionados. 

� No interior do perímetro de cada unidade de exploração, o somatório das áreas em recuperação e das áreas não exploradas terá de ser sempre 
superior a 50% da área total.  

� A altura máxima das frentes de desmonte, durante os trabalhos de lavra será de 15 m para as pedreiras de calcário industrial, e de 10 m para as pedreiras 
de calcário ornamental e de calçada. 

� A altura máxima das frentes de desmonte, na situação final de escavação, será de 10 m para todas as tipologias de pedreira, de forma a permitir a 
integração dos trabalhos entre pedreiras contíguas e dar cumprimento à legislação vigente. 

� A largura de pisos, durante os trabalhos de lavra, será superior a 20 m para as pedreiras de calcário industrial, e de 10 m para as pedreiras de calcário 
ornamental e de calçada, de forma a permitir a circulação e a manobra dos equipamentos móveis. 

� A largura mínima de pisos, na situação final da escavação, será de 10 m, de modo a assegurar a estabilidade estrutural das frentes e do maciço rochoso 
remanescente, facilitando a circulação dos equipamentos móveis e as actividades de recuperação paisagística subsequentes. 

� A exploração do calcário será realizada por degraus direitos, das cotas mais altas para as mais baixas, de forma a racionalizar a exploração e a 
melhorar o seu desempenho em matéria de segurança. 

� A exploração deverá ser concertada e integrada nas zonas confinantes entre pedreiras, de forma a garantir a continuidade das pedreiras contíguas e a 
evitar a criação de desníveis desadequados. 

� A deposição de estéreis deverá ocorrer nas zonas a definir para esse efeito observando as regras de estabilidade geotécnica.  

� Nas situações em que a exploração dos recursos geológicos altere de algum modo o funcionamento de linhas de drenagem superficiais, as mesmas 
deverão ser alvo de medidas de correcção e de rectificação de traçados, devendo ser garantida a estabilidade física das respectivas margens e leito. 

� Atendendo à elevada vulnerabilidade hidrogeológica da área de intervenção do PP, devido à fracturação e carsificação local, a exploração das 
pedreiras deverá ser mantida acima do nível piezométrico, devendo ser instalados piezómetros permanentes em cada pedreira para monitorização dos 
níveis piezométricos locais. 

� Para minimizar os focos de poluição das águas subterrâneas associados a derrames acidentais de substâncias tóxicas, os óleos usados em circuitos 
hidráulicos das máquinas escavadoras e carregadoras deverão ser gradualmente substituídos por óleos biodegradáveis. 

� É proibido o parqueamento de máquinas fora das áreas consignadas para o efeito, salvo avaria comprovada, de forma a evitar derrames acidentais de 
óleos e combustíveis em áreas não preparadas para o efeito. 



PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO |||| ALBUFEIRA ALBUFEIRA ALBUFEIRA ALBUFEIRA    

Avaliação Ambiental Estratégica Avaliação Ambiental Estratégica Avaliação Ambiental Estratégica Avaliação Ambiental Estratégica ||||    Relatório AmbientalRelatório AmbientalRelatório AmbientalRelatório Ambiental    

CEDRU | 26 

Uso do SoloUso do SoloUso do SoloUso do Solo    FaseFaseFaseFase    Medidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de Mitigação    

� Caso ocorram derrames acidentais de fluidos de equipamentos, os exploradores obrigam-se a adoptar imediatamente medidas que impeçam a 
contaminação dos solos e águas. 

� As zonas que vierem a ser destinadas à manutenção e ao abastecimento de combustíveis de veículos e máquinas deverão ser impermeabilizadas e 
delimitadas por um sistema de contenção que permita o confinamento de fluidos acidentalmente derramados. 

� Para a correcta gestão da água no processo produtivo, o recurso a sistemas de recirculação de água deverá ser adoptado por todas as pedreiras e 
unidades transformadoras com a incorporação de sistemas de tratamento de efluentes, tais como bacias de decantação e clarificadores, que permitam a 
utilização da água em circuito fechado e que incluam medidas de autocontrolo da qualidade da água. 

� Deve ser assegurada a instalação de bacias de retenção e decantação no limite das zonas intervencionadas, de modo a impedir o acarreio, para os 
sistemas de drenagem natural na periferia da área de intervenção do plano, de elementos finos suspensos nas águas superficiais. 

� Transportar e depositar os estéreis o mais rapidamente possível nas áreas a modelar definitivamente, evitando a permanência e acumulação destes 
materiais no interior da concessão. 

� Plantar espécies herbáceas/arbustivas, bem como, um adequado sistema de drenagem através de sulcos para escoamento das águas pluviais de forma a 
evitar perdas de solo por erosão eólica ou hídrica. 

� Preservar a vegetação existente nas áreas não atingidas pela escavação e limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à 
execução dos trabalhos. 

� Todas as medidas de minimização, incluindo a dos riscos ambientais, devem constar do Caderno de Encargos da Obra. 

� Confinar as acções respeitantes à exploração ao menor espaço possível, limitando as áreas de intervenção para que estas não extravasem e afectem, 
desnecessariamente, as zonas limítrofes. 

� Efectuar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas (tanques de depósito de óleos usados, depósitos de 
combustíveis, etc.), garantindo o seu adequado encaminhamento para destino final adequado. 

� Efectuar as operações de manutenção dos equipamentos móveis em local apropriado para o efeito, devendo ser tomadas as devidas precauções de 
modo a evitar quaisquer derrames acidentais e conduzir os resíduos resultantes a um destino final adequado. 

� Armazenar os óleos ou outros líquidos potencialmente poluentes em recipientes próprios fechados, em áreas devidamente impermeabilizadas e cobertas 
e encaminhá-los para destino final adequado, preferencialmente reciclagem. O seu transporte para uma unidade exterior de tratamento deve ser 
efectuado por empresa credenciada para o efeito. 

� Aspersão regular e controlada de água, nomeadamente em dias secos, das áreas de exploração e vias de circulação onde poderá ocorrer a produção, 
acumulação e ressuspensão de poeiras. 

� Aspersão controlada sobre as pilhas de materiais depositados na área da pedreira, sempre que justifique. 



PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO |||| ALBUFEIRA ALBUFEIRA ALBUFEIRA ALBUFEIRA    

Avaliação Ambiental Estratégica Avaliação Ambiental Estratégica Avaliação Ambiental Estratégica Avaliação Ambiental Estratégica ||||    Relatório AmbientalRelatório AmbientalRelatório AmbientalRelatório Ambiental    

CEDRU | 27 
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� Proceder à limpeza e verificação regular periódica dos órgãos de drenagem a construir. 

� Garantir que o transporte de materiais se efectua de forma acondicionada (cobertos por lona), reduzindo-se a emissão de poeiras. 

� Limitar as zonas de circulação na envolvente da exploração de modo a evitar a compactação dos terrenos limítrofes. 

� Proceder à implementação de um sistema de drenagem de águas pluviais e à construção de bacias de decantação, que permita o correcto escoamento 
superficial na área da pedreira e envolvente sem danificar o caminho existente. 

A implementação dos PARP deverá garantir os seguintes objectivos gerais: 

� Condições de segurança relativamente ao eventual uso público. 
� Reposição de solo vivo. 
� Valorização do sistema de drenagem superficial no sentido de criar condições de estabilidade do substrato físico e de minimização da erosão superficial. 
� Desenvolvimento adequado da estrutura verde através da utilização de espécies autóctones, pioneiras e tradicionais da região com comportamentos 

não invasores. 
� Promoção da continuidade física das zonas recuperadas e dos ecossistemas associados. 

� O desenvolvimento do PARP poderão incluir eventuais escarpas existentes nos limites das áreas intervencionadas, como elementos de valorização da 
paisagem e potenciadores de actividades futuras de interpretação ambiental, desde que garantidos os objectivos gerais enunciados em 2. 

� Os PARP devem assegurar a construção de bacias de retenção de sedimentos, nas zonas de ligação e continuidade física entre os sistemas de drenagem 
das áreas recuperadas e os sistemas das áreas envolventes exteriores à área de intervenção do plano de pormenor. 

� Os PARP devem ser articulados com os Planos de Aterro de cada unidade de exploração, de modo a minimizar os trabalhos de modelação necessários à 
implementação dos trabalhos de recuperação paisagística. 

� No âmbito das obras de recuperação paisagística poderá recorrer-se a resíduos inertes, desde que seleccionados de modo a garantir a execução de 
aterros fisicamente estáveis e livres de contaminação. 

� As áreas resultantes da exigida demolição de edifícios e estruturas de alvenaria e betão associadas às actividades de extracção deverão ser alvo de 
estratégias de recuperação no âmbito dos PARP, devendo os respectivos escombros ser transportados para aterros licenciados. 

� O desenvolvimento dos PARP devem considerar a existência de usos futuros relacionados com a interpretação ambiental em geral e dos valores 
geológicos em particular, nomeadamente no âmbito da eventual implementação de um parque geológico. 

Desactivação 

� Efectuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente na pedreira procedendo às necessárias diligências de forma a garantir que, sempre 
que possível, este será reutilizado ou reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado. 

� Utilizar os circuitos existentes na fase de exploração durante as operações de desmantelamento, de forma a não afectar áreas onde a vegetação já se 
encontra instalada e evitar a compactação das áreas a recuperar. 
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� Proceder à remoção dos entulhos para vazadouro autorizado e à regularização e limpeza de todas as áreas afectadas. 

� Na fase de recuperação paisagística, deverá proceder-se ao espalhamento de algumas toneladas de composto, produzido a partir da valorização 
orgânica de resíduos sólidos urbanos, de forma a repor a vida microbiana do solo destruída durante os trabalhos de decapagem. 

 

 

 

� O índice máximo de impermeabilização é de 0,20. Valorização dos 
Recursos 
Geológicos 

Preparação/ 

Construção 

� Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal 
funcionamento.  

� As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente 
indispensáveis para a execução da obra.  

� Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização 
em áreas afectadas pela obra.  

� A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-
se a sua reutilização.  

� A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para 
assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respectivo deslizamento.  

� Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a 
transportar para fora da área de intervenção).  

� Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em locais com características adequadas para 
depósito.  

� Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a 
contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino 
final adequado.  

� Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua protecção com coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma 
altura que garanta a sua estabilidade.  

� Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao 
melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que 
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posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.  

� Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, 
quer por acção da circulação de veículos e de equipamentos de obra.  

� Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a 
dispersão de poeiras.  

� Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de sistemas de drenagem de águas pluviais.  

� Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar o levantamento de poeiras através da circulação de veículos 
e maquinaria.  

� Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados 
pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras.  

� A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação 
por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e 
procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados.  

� Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua 
identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos 
destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos.  

� Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. 
Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas 
margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.  

� Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em contentores especificamente destinados para o 
efeito, devendo ser promovida a separação na origem das fracções recicláveis e posterior envio para reciclagem.  

� Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou modificação), os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos 
industriais banais (RIB) devem ser triados e separados nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente, valorizados.  

� Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final 
apropriado, preferencialmente a reciclagem.  

� Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.  

� Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema 
municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.  

� A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e 
isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os 
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solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.  

� Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um 
produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.  

� Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os 
equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições 
existentes antes do início dos trabalhos.  

� Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham 
eventualmente sido afectados ou destruídos.  

� Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que 
sejam afectadas no decurso da obra.  

� Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afectados pelas obras de construção.   

� Na beneficiação do calcário extraído o explorador utilize as melhores tecnologias disponíveis. 

� A descarga ou lançamento de efluentes provenientes de processos de beneficiação deverá estar legalmente autorizada e o efluente deverá cumprir 
sempre os critérios de qualidade legalmente impostos. 

Exploração 

� Armazenamento controlado de matérias parcialmente contaminadas (ex. óleos e sucatas) em espaço coberto e solo totalmente impermeável, até serem 
recolhidos por empresas licenciadas para o efeito. 

� Evitar a circulação de veículos para além das áreas estritamente necessárias 

� Evitar o derramamento de combustíveis e óleos 

� Manutenção adequada dos acessos 

� Sujeitar o equipamento a um programa adequado de manutenção regular 

� Manter limpos acessos e as zonas de interface exploração-vias públicas através de lavagens regulares dos pneus dos camiões de transporte 

� Rega dos acessos com água ou estabilizadores químicos 

� Limitação da velocidade de circulação de máquinas 

� O transporte de materiais deve, preferencialmente, e quando o mesmo acontecer fora das instalações, ser efectuado em camiões de caixa coberta com 
oleado, de forma a evitar o levantamento do material particulado 

Desactivação � Deverão ser colocados painéis informativos sobre o motivo e tipo de obra a realizar, a duração e data de conclusão da obra, as consequências para os 
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utentes das vias rodoviárias mais afectadas e o respectivo faseamento de execução das obras.  

� Para evitar a ocorrência de derrames acidentais de combustíveis ou óleos associados ao funcionamento da maquinaria utilizada durante a fase de 
desactivação, efectuar as operações de manutenção em local apropriado para o efeito, e os subprodutos daí resultantes deverão ser armazenados em 
recipientes estanques, devendo posteriormente proceder-se ao seu transporte (devidamente acondicionado) para um destino final apropriado, 
privilegiando a sua reciclagem.  

� Efectuar análises das águas residuais resultantes da lavagem do equipamento de apoio à obra, as quais devem ser sujeitas a tratamento caso não 
cumpram os valores regulamentados para os parâmetros de qualidade das águas residuais relativamente à sua descarga no meio hídrico.  

� Realização de rega periódica dos solos na zona da obra e nos escombros de demolição (dependente das respectivas condições climatéricas), reduzindo 
e evitando, deste modo, o levantamento de poeiras.  

� Implantar um sistema de lavagem de rodados para todos os veículos e maquinaria afectos à obra, à saída da área afecta à obra e antes da entrada na via 
pública, especialmente em dias chuvosos e propícios à acumulação de lama.  

� No transporte de materiais, devem ser utilizados veículos pesados com cobertura adequada, para reduzir a emissão de poeiras. as operações de 
descarga de materiais pulverulentos devem ser controladas e efectuadas com a menor altura de queda possível.  

� Deverá proceder-se à limpeza da via pública sempre que nela forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais da obra.  

� Após a desactivação da Instalação, deverá ser assegurada a reposição, integração e recuperação paisagística dos principais elementos afectados. 

� O índice máximo de impermeabilização é de 0,20. Reciclagem de 
Resíduos de 
Construção e 
Demolição 

Preparação/ 

Construção  

� Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal 
funcionamento.  

� As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente 
indispensáveis para a execução da obra.  

� Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização 
em áreas afectadas pela obra.  

� A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-
se a sua reutilização.  

� A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para 
assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respectivo deslizamento.  

� Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a 
transportar para fora da área de intervenção).  
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� Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em locais com características adequadas para 
depósito.  

� Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a 
contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino 
final adequado.  

� Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua protecção com coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma 
altura que garanta a sua estabilidade.  

� Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao 
melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que 
posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.  

� Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, 
quer por acção da circulação de veículos e de equipamentos de obra.  

� Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras 
de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto 
a receptores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas).  

� Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.  

� Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a 
dispersão de poeiras.  

� Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de sistemas de drenagem de águas pluviais.  

� Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar o levantamento de poeiras através da circulação de veículos 
e maquinaria.  

� Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados 
pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras.  

� A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação 
por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e 
procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados.  

� Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua 
identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos 
destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos.  

� Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. 
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Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas 
margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.  

� São proibidas queimas a céu aberto.  

� Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em contentores especificamente destinados para o 
efeito, devendo ser promovida a separação na origem das fracções recicláveis e posterior envio para reciclagem.  

� Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou modificação), os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos 
industriais banais (RIB) devem ser triados e separados nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente, valorizados.  

� Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final 
apropriado, preferencialmente a reciclagem.  

� Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.  

� Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema 
municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.  

� A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e 
isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os 
solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.  

� Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um 
produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.  

� Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os 
equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições 
existentes antes do início dos trabalhos.  

� Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham 
eventualmente sido afectados ou destruídos.  

� Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que 
sejam afectadas no decurso da obra.  

� Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afectados pelas obras de construção.  

Exploração 

� Elaborar procedimentos escritos de recepção de resíduos com a definição de critérios de admissibilidade de resíduos na instalação, designadamente em 
termos das suas características de perigosidade e condições de acondicionamento, para virem a ser disponibilizados aos produtores/detentores de 
resíduos.  

� Proceder à manutenção periódica das máquinas e veículos afectos à obra em condições adequadas de funcionamento, minimizando as emissões gasosas 
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para a atmosfera e os riscos de contaminação de solos e águas pela perda de óleos e outros hidrocarbonetos. Deverá ser efectuado o registo das 
operações de manutenção. 

� A mistura dos resíduos deverá ser supervisionada por um técnico com formação adequada, responsável pela instalação, devendo ser salvaguardada que, 
aquando da mistura, os mesmos possuam características compatíveis com o destino previsto a jusante.  

� Para os resíduos produzidos no local, proceder à sua recolha selectiva, com vista à respectiva valorização, quer através da reutilização, quer através da 
reciclagem, tratamento e deposição adequada.  

� Promover a manutenção regular de todas as estruturas ligadas à recolha de águas, qualquer que seja a sua origem (esgotos, água das chuvas ou outros), 
de modo a evitar colmatações e obstruções das mesmas.  

� Instalar um equipamento para a captação e tratamento de poeiras resultantes da descarga de resíduos pulverulentos. As poeiras deverão ser retidas e 
geridas como resíduo perigoso.  

� Instalar um equipamento de detecção e medição por fotoionização, que permita efectuar uma despistagem expedita da concentração total de voláteis 
no ar.  

� Proceder à cobertura com oleados das caixas abertas das viaturas de transporte. 

� Assegurar cuidados especiais no transporte de materiais susceptíveis de originar poeiras, devendo ser efectuado em camiões fechados. 

� Armazenamento controlado de matérias parcialmente contaminadas (ex. óleos e sucatas) em espaço coberto e solo totalmente impermeável, até serem 
recolhidos por empresas licenciadas para o efeito. 

� Evitar a circulação de veículos para além das áreas estritamente necessárias 

� Evitar o derramamento de combustíveis e óleos 

� Manutenção adequada dos acessos 

� Sujeitar o equipamento a um programa adequado de manutenção regular 

� Manter limpos acessos e as zonas de interface exploração-vias públicas através de lavagens regulares dos pneus dos camiões de transporte 

� Rega dos acessos com água ou estabilizadores químicos 

� Limitação da velocidade de circulação de máquinas 

Desactivação 

� Remoção prévia à fase de desactivação de todos os resíduos existentes na Central de Reciclagem para destinos finais adequados.  

� Deverão ser colocados painéis informativos sobre o motivo e tipo de obra a realizar, a duração e data de conclusão da obra, as consequências para os 
utentes das vias rodoviárias mais afectadas e o respectivo faseamento de execução das obras.  

� Avaliar o grau de contaminação das águas subterrâneas e dos solos e, em função do mesmo, elaborar e apresentar à entidade competente para 
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aprovação o Plano de Descontaminação, de acordo com as normas e legislação aplicáveis na data.  

� Para evitar a ocorrência de derrames acidentais de combustíveis ou óleos associados ao funcionamento da maquinaria utilizada durante a fase de 
desactivação, efectuar as operações de manutenção em local apropriado para o efeito, e os subprodutos daí resultantes deverão ser armazenados em 
recipientes estanques, devendo posteriormente proceder-se ao seu transporte (devidamente acondicionado) para um destino final apropriado, 
privilegiando a sua reciclagem.  

� Efectuar análises das águas residuais resultantes da lavagem do equipamento de apoio à obra, as quais devem ser sujeitas a tratamento caso não 
cumpram os valores regulamentados para os parâmetros de qualidade das águas residuais relativamente à sua descarga no meio hídrico.  

� Realização de rega periódica dos solos na zona da obra e nos escombros de demolição (dependente das respectivas condições climatéricas), reduzindo 
e evitando, deste modo, o levantamento de poeiras.  

� Implantar um sistema de lavagem de rodados para todos os veículos e maquinaria afectos à obra, à saída da área afecta à obra e antes da entrada na via 
pública, especialmente em dias chuvosos e propícios à acumulação de lama.  

� No transporte de materiais, devem ser utilizados veículos pesados com cobertura adequada, para reduzir a emissão de poeiras. as operações de 
descarga de materiais pulverulentos devem ser controladas e efectuadas com a menor altura de queda possível.  

� Deverá proceder-se à limpeza da via pública sempre que nela forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais da obra.  

� Após a desactivação da Instalação, deverá ser assegurada a reposição, integração e recuperação paisagística dos principais elementos afectados.  

� O índice máximo de impermeabilização é de 0,10. Produção 
Fotovoltaica 

Preparação/ 

Construção  

� O espaçamento entre as torres de suporte e os cabos de transporte de energia deverá ser maximizado. 

� Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal 
funcionamento.  

� As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente 
indispensáveis para a execução da obra.  

� Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização 
em áreas afectadas pela obra.  

� A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-
se a sua reutilização.  

� A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para 
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assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respectivo deslizamento.  

� Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a 
transportar para fora da área de intervenção).  

� Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em locais com características adequadas para 
depósito.  

� Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a 
contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino 
final adequado.  

� Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua protecção com coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma 
altura que garanta a sua estabilidade.  

� Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao 
melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que 
posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.  

� Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, 
quer por acção da circulação de veículos e de equipamentos de obra.  

� Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras 
de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto 
a receptores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas).  

� Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.  

� Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a 
dispersão de poeiras.  

� Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de sistemas de drenagem de águas pluviais.  

� Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar o levantamento de poeiras através da circulação de veículos 
e maquinaria.  

� Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados 
pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras.  

� A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação 
por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e 
procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados.  

� Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua 
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identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos 
destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos.  

� Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. 
Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas 
margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.  

� São proibidas queimas a céu aberto.  

� Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em contentores especificamente destinados para o 
efeito, devendo ser promovida a separação na origem das fracções recicláveis e posterior envio para reciclagem.  

� Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou modificação), os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos 
industriais banais (RIB) devem ser triados e separados nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente, valorizados.  

� Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final 
apropriado, preferencialmente a reciclagem.  

� Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.  

� Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema 
municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.  

� A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e 
isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os 
solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.  

� Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um 
produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.  

� Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os 
equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições 
existentes antes do início dos trabalhos.  

� Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham 
eventualmente sido afectados ou destruídos.  

� Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que 
sejam afectadas no decurso da obra.  

� Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afectados pelas obras de construção.  
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Exploração 

� Vigilância continua e existência de material afecto à prevenção e combate a incêndios. 

� Restringir o livre acesso de visitantes 

� Delimitar o acesso às zonas estritamente necessárias 

� A limpeza da vegetação envolvente aos painéis deve ser parcial e efectuada por via mecânica. 

Desactivação 

� Deverão ser colocados painéis informativos sobre o motivo e tipo de obra a realizar, a duração e data de conclusão da obra, as consequências para os 
utentes das vias rodoviárias mais afectadas e o respectivo faseamento de execução das obras.  

� Para evitar a ocorrência de derrames acidentais de combustíveis ou óleos associados ao funcionamento da maquinaria utilizada durante a fase de 
desactivação, efectuar as operações de manutenção em local apropriado para o efeito, e os subprodutos daí resultantes deverão ser armazenados em 
recipientes estanques, devendo posteriormente proceder-se ao seu transporte (devidamente acondicionado) para um destino final apropriado, 
privilegiando a sua reciclagem.  

� Efectuar análises das águas residuais resultantes da lavagem do equipamento de apoio à obra, as quais devem ser sujeitas a tratamento caso não 
cumpram os valores regulamentados para os parâmetros de qualidade das águas residuais relativamente à sua descarga no meio hídrico.  

� Realização de rega periódica dos solos na zona da obra e nos escombros de demolição (dependente das respectivas condições climatéricas), reduzindo 
e evitando, deste modo, o levantamento de poeiras.  

� Implantar um sistema de lavagem de rodados para todos os veículos e maquinaria afectos à obra, à saída da área afecta à obra e antes da entrada na via 
pública, especialmente em dias chuvosos e propícios à acumulação de lama.  

� No transporte de materiais, devem ser utilizados veículos pesados com cobertura adequada, para reduzir a emissão de poeiras. as operações de 
descarga de materiais pulverulentos devem ser controladas e efectuadas com a menor altura de queda possível.  

� Deverá proceder-se à limpeza da via pública sempre que nela forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais da obra. Após a 
desactivação da Instalação, deverá ser assegurada a reposição, integração e recuperação paisagística dos principais elementos afectados. 

Espaços Canais 
Preparação/ 

Construção  

� Deverão ser criados percursos alternativos, antes do início da fase de construção, para a circulação rodoviária e pedonal, com características 
semelhantes aos que serão interrompidos.   

� Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal 
funcionamento.  

� As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente 
indispensáveis para a execução da obra.  

� Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização 
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em áreas afectadas pela obra.  

� A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-
se a sua reutilização.  

� A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para 
assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respectivo deslizamento.  

� Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a 
transportar para fora da área de intervenção).  

� Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em locais com características adequadas para 
depósito.  

� Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a 
contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino 
final adequado.  

� Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua protecção com coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma 
altura que garanta a sua estabilidade.  

� Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao 
melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que 
posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.  

� Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, 
quer por acção da circulação de veículos e de equipamentos de obra.  

� Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras 
de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto 
a receptores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas).  

� Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.  

� Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a 
dispersão de poeiras.  

� Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de sistemas de drenagem de águas pluviais.  

� Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar o levantamento de poeiras através da circulação de veículos 
e maquinaria.  

� Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados 
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pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras.  

� A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação 
por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e 
procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados.  

� Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua 
identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos 
destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos.  

� Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. 
Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas 
margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.  

� São proibidas queimas a céu aberto.  

� Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em contentores especificamente destinados para o 
efeito, devendo ser promovida a separação na origem das fracções recicláveis e posterior envio para reciclagem.  

� Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou modificação), os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos 
industriais banais (RIB) devem ser triados e separados nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente, valorizados.  

� Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final 
apropriado, preferencialmente a reciclagem.  

� Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.  

� Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema 
municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.  

� A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e 
isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os 
solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.  

� Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um 
produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.  

� Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que 
sejam afectadas no decurso da obra.  

� Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afectados pelas obras de construção.  
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Uso do SoloUso do SoloUso do SoloUso do Solo    FaseFaseFaseFase    Medidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de Mitigação    

Exploração 

� Beneficiar os acessos à área da pedreira, através do espalhamento de inertes grosseiros, de regularizações e compactações pontuais, e de arranjo de 
bermas. 

� Evitar o derramamento de combustíveis e óleos 

� Rega dos acessos com água ou estabilizadores químicos 

� Limitação da velocidade de circulação de máquinas 

� O transporte de materiais deve, preferencialmente, e quando o mesmo acontecer fora das instalações, ser efectuado em camiões de caixa coberta com 
oleado, de forma a evitar o levantamento do material particulado 

Desactivação 

� Deverão ser colocados painéis informativos sobre o motivo e tipo de obra a realizar, a duração e data de conclusão da obra, as consequências para os 
utentes das vias rodoviárias mais afectadas e o respectivo faseamento de execução das obras.  

� Para evitar a ocorrência de derrames acidentais de combustíveis ou óleos associados ao funcionamento da maquinaria utilizada durante a fase de 
desactivação, efectuar as operações de manutenção em local apropriado para o efeito, e os subprodutos daí resultantes deverão ser armazenados em 
recipientes estanques, devendo posteriormente proceder-se ao seu transporte (devidamente acondicionado) para um destino final apropriado, 
privilegiando a sua reciclagem.  

� Efectuar análises das águas residuais resultantes da lavagem do equipamento de apoio à obra, as quais devem ser sujeitas a tratamento caso não 
cumpram os valores regulamentados para os parâmetros de qualidade das águas residuais relativamente à sua descarga no meio hídrico.  

� Realização de rega periódica dos solos na zona da obra e nos escombros de demolição (dependente das respectivas condições climatéricas), reduzindo 
e evitando, deste modo, o levantamento de poeiras.  

� Implantar um sistema de lavagem de rodados para todos os veículos e maquinaria afectos à obra, à saída da área afecta à obra e antes da entrada na via 
pública, especialmente em dias chuvosos e propícios à acumulação de lama.  

� No transporte de materiais, devem ser utilizados veículos pesados com cobertura adequada, para reduzir a emissão de poeiras. as operações de 
descarga de materiais pulverulentos devem ser controladas e efectuadas com a menor altura de queda possível.  

� Deverá proceder-se à limpeza da via pública sempre que nela forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais da obra. Após a 
desactivação da Instalação, deverá ser assegurada a reposição, integração e recuperação paisagística dos principais elementos afectados. 

Nota:           Medidas de Mitigação já previstas no Regulamento do PP 
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5.5.5.5.2222. Desenvolvimento Social e Económico. Desenvolvimento Social e Económico. Desenvolvimento Social e Económico. Desenvolvimento Social e Económico    

 

5.25.25.25.2.1. .1. .1. .1. Objectivos e IndicadoresObjectivos e IndicadoresObjectivos e IndicadoresObjectivos e Indicadores    

Dada a importância económica que esta área apresenta para o concelho de Albufeira e para a 
região do Algarve, importa avaliar quais os impactes que a implementação do PP terá no tecido 
económico concelhio e regional, isto é, garantir que o desenvolvimento económico e social 
preconizado no PP justifica a exploração dos recursos naturais existentes e, consequentemente, as 
implicações ambientais que daí advêm. Paralelamente, será ainda necessário acautelar que os 
impactes desse crescimento não sejam nocivos para as populações residentes nas proximidades, 
nomeadamente no que respeita à emissão de ruído. 

Para isso, no que concerne a este FCD os objectivos de sustentabilidade são os seguintes:  

� Redução dos níveis de ruído actualmente produzidos nas zonas de lavra; 

� Fomentar a fixação e criação de novas empresas e empregos; 

� Consolidação das estruturas viárias e de transporte; 

� Enquadramento ambiental e paisagístico nas áreas afectas a infra-estruturas e 
equipamentos. 

 

Com o intuito de concretizar estas medidas foram criados os seguintes indicadores de 
monitorização. 

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 8888    –––– Quadro de Indicadores R Quadro de Indicadores R Quadro de Indicadores R Quadro de Indicadores Relativo ao FCD “Desenvolvelativo ao FCD “Desenvolvelativo ao FCD “Desenvolvelativo ao FCD “Desenvolvimento Social imento Social imento Social imento Social e Económicoe Económicoe Económicoe Económico””””    

Factor Factor Factor Factor 
AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    UnidadeUnidadeUnidadeUnidade    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    FonteFonteFonteFonte    

Atmosfera / 
Saúde 
Humana 

Valores do ruído 
ambiente  

dB (A) 
Medição do indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday) - 
nível sonoro médio de longa duração - conforme 
definido na Norma NP 1730-1:1996. 

Câmara 
Municipal de 
Albufeira 

Postos de emprego 
criados e mantidos 

nº 

Contabilização dos postos de trabalho directos 
criados e mantidos no Concelho em empresas 
relacionados com a extracção do Calcário, através da 
CAE Rev.3 nº 08113 - Extracção de calcário e cré - e da 
sua respectiva transformação, nomeadamente a 
fabricação de produtos de betão para a construção 
(CAE Rev.3 nº 2361) e de betão pronto (CAE Rev.3 nº 
2363). 

Quadros de 
Pessoal, 
GEP/MTSS 

Empresas instaladas, 
segundo a CAE 

nº 

Contabilização do número de estabelecimentos no 
Concelho e no ramo da extracção do Calcário, 
através da CAE Rev.3 nº 08113 - Extracção de calcário 
e cré - e da sua respectiva transformação, 
nomeadamente a fabricação de produtos de betão 
para a construção (CAE Rev.3 nº 2361) e de betão 
pronto (CAE Rev.3 nº 2363). 

Quadros de 
Pessoal, 
GEP/MTSS 

Bens 
Materiais 

Dimensão média das 
empresas instaladas, 
segundo a CAE 

trabalhadores/ 

empresa 

Divisão do número de trabalhadores afectos às CAE nº 
08113, 2361 e 2363 pelo respectivo número de 
empresas.   

Quadros de 
Pessoal, 
GEP/MTSS 
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Factor Factor Factor Factor 
AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    UnidadeUnidadeUnidadeUnidade    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    FonteFonteFonteFonte    

Processos de 
licenciamento de 
actividades 
económicas 
aprovados 

nº Determinação do número de licenças de exploração 
emitidas na área de intervenção do plano. 

Câmara 
Municipal de 
Albufeira 

Infra-estruturas e 
equipamentos 
existentes e 
previstos 

nº, m2 
Contabilização não só do número e área ocupada 
pelos equipamentos e infraestruturas que vão sendo 
concluídos, bem como dos que se encontram previstos. 

Câmara 
Municipal de 
Albufeira e 
Empresas a 
Laborar 

Execução de rede 
viária e de 
transporte proposta 
e integração na rede 
existente 

m 
Ao longo dos vários horizontes temporais, verificação 
da rede viária já construída através da contabilização 
da sua extensão total por hierarquia. 

Câmara 
Municipal de 
Albufeira e 
Empresas a 
Laborar 

 

5.25.25.25.2....2222. . . . Situação ActualSituação ActualSituação ActualSituação Actual    

As actividades económicas da área do PP assentam sobretudo na fileira da pedra natural, na 
vertente extractiva e transformadora, contribuindo para a diversificação da base económica de 
Albufeira, embora com sinais pouco significativos no volume de emprego do concelho. Esta 
actividade extractiva sustenta-se na exploração do maciço calcário mediante a produção de 
granulados e de calçada e, ainda, mas com menor expressão até ao momento, de rocha 
ornamental. A área do Escarpão constitui-se como a maior área extractiva do concelho e das 
maiores do Algarve, extraindo-se daqui 25,7% da produção total algarvia de granulados calcários 
para a construção e obras públicas, 91,3% de calçada e 98,3% de calcário rústico.  

Das cinco empresas que se encontram actualmente com lavra activa, duas dedicam-se à exploração 
de agregados (Costa e Costa e SECIL BRITAS), duas à produção de rocha ornamental (Sienave e 
Pedramoca) e, por fim, uma de produção de cubos para calçada (Pedras do Sul), empregando um 
total de 127 trabalhadores. Estão igualmente sedeadas na área do Escarpão, nomeadamente numa 
área em que o maciço não possui condições de exploração, actividades enquadradas na fileira da 
indústria extractiva, especificamente quatro unidades de asfalto betuminoso que utilizam no seu 
processo produtivo o calcário como matéria-prima (José de Sousa Barra & Filhos, Lda, Barrabrita – 
Central de Britagem e asfaltos, S.A., Eurobetume – Betuminosos, Lda e a Unibetão – Indústrias de 
Betão Preaparado, SA). Está também em curso a instalação de uma oficina de corte e polimento 
(Helder Jacinto – Indústria e Comércio de Mármores, granitos e outras rochas Unipessoal, Lda).  

Com efeito, no núcleo do Escarpão coexistem as diferentes vertentes da actividade extractiva – 
industrial, ornamental e calçada, bem como actividades conexas geradoras de mais valias e de 
aumentar a cadeia de valor – fabrico de betão e betuminosos e corte e polimento de pedra. 
Caracteriza-se assim por ser um pólo de desenvolvimento local e regional e de diversificação da 
actividade, servindo de suporte à actividade económica principal da região, o turismo. 

 

5.25.25.25.2....3333. . . . Tendências de Evolução sem PlanoTendências de Evolução sem PlanoTendências de Evolução sem PlanoTendências de Evolução sem Plano    

Como foi referido anteriormente, o núcleo do Escarpão enquadra o conjunto de exploração de 
calcários mais importante da região do Algarve, sendo por isso de extrema importância para a 
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diversificação da base económica do concelho de Albufeira. Nesse sentido, mesmo que este PP não 
fosse concretizado, dada a qualidade e quantidade dos seus recursos bem como a sua localização, 
a área de intervenção manteria esta preponderância na indústria extractiva da região. 

Paralelamente, o peso residual das restantes indústrias pertencentes à fileira da indústria extractiva, 
a presença de infra-estruturas débeis, a inexistência de serviços de apoio à produção bem como o 
baixo nível de valorização dos recursos, característicos da área de intervenção do PP, iriam ser 
mantidos. 

 

5.25.25.25.2....4444. . . . Avaliação Estratégica de ImpactesAvaliação Estratégica de ImpactesAvaliação Estratégica de ImpactesAvaliação Estratégica de Impactes    

 
Quadro Quadro Quadro Quadro 9999    –––– A A A Avaliação de Impactes Rvaliação de Impactes Rvaliação de Impactes Rvaliação de Impactes Relativa ao FCD “Desenvolvimento Social elativa ao FCD “Desenvolvimento Social elativa ao FCD “Desenvolvimento Social elativa ao FCD “Desenvolvimento Social e Económicoe Económicoe Económicoe Económico””””    

AcçõesAcçõesAcçõesAcções    
Âmbito Âmbito Âmbito Âmbito 

TerritorialTerritorialTerritorialTerritorial    
OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades    RiscosRiscosRiscosRiscos    

Criação de 
núcleos extractivos 
de rocha 
ornamental, pedra 
de calçada e de 
rocha industrial 

Regional 

Dada a qualidade e quantidade do recurso 
existente, o ordenamento das zonas de lavra 
permitirá optimizar a extracção que é feita 
actualmente, contribuindo desta forma para a 
diversificação da base económica do Concelho 
e melhorar o seu posicionamento na fileira 
extractiva da Região do Algarve. 

Com a existência destas explorações, 
os impactes negativos serão mais 
sentidos ao nível do factor ambiental 
“saúde humana”, com os níveis de 
ruído e de emissão de poeiras 
inerentes à extracção de inertes bem 
como no seu posterior transporte. 

Criação de 
centrais de betão 
e asfalto e oficinas 
de corte e 
polimento 

Regional 

Para além dos ganhos ambientais obtidos com a 
diminuição dos custos de transporte, esta medida 
concorre para a diversificação das indústrias 
existentes na área do PP, embora todas parte 
integrante da fileira extractiva, contribuindo 
assim para o fortalecimento do cluster 
extractivo já existente. 

Estas centrais terão impactes 
negativos mais significativos ao nível 
do factor ambiental “saúde humana”, 
com os níveis de ruído e de emissão 
de poeiras inerentes às actividades 
de transformação do recurso 
extraído. 

Construção de uma 
central de 
reciclagem de 
resíduos de 
construção e 
demolição 

Regional 

No seguimento do reforço do cluster extractivo, 
esta central, para além de contribuir para a 
recuperação paisagística das zonas de lavra, 
permitirá receber resíduos produzidos fora da 
área de intervenção dotando o Concelho de 
uma reposta eficiente para a sua produção.  

Estas centrais terão impactes 
negativos mais significativos ao nível 
do factor ambiental “saúde humana”, 
com os níveis de ruído e de emissão 
de poeiras e de GEE inerentes à sua 
actividade. 

Criação de um 
sistema de 
segurança e 
prevenção 

Área de 
intervenção 

Dado o carácter de perigosidade inerente a 
este tipo de indústrias, a criação deste sistema 
irá garantir que o acesso a este local seja feito 
apenas por profissionais, diminuindo assim o 
risco de acidentes.  

O impedimento do atravessamento 
da área de intervenção limitará a 
ligação actualmente existente entre a 
EN 395 e a EN125, prejudicando a 
população residente nas 
proximidades. 

Fundação de um 
Centro de 
Interpretação 
Ambiental 

Regional 

A criação deste equipamento, para além de 
possibilitar a monitorização da actividade 
industrial e a sua recuperação paisagística, 
permitirá que seja dado a conhecer aos seus 
visitantes os diferentes passos da fileira 
extractiva. 

- 

Criação de um 
terminal 
ferroviário de 
mercadorias 

Regional 

Mediante a realização desta acção, será 
possível potenciar toda a actividade industrial 
existente na área de intervenção, 
nomeadamente a extractiva, de valorização e 
de reciclagem, dada a capacidade de carga e 
os baixos custos de transporte que possibilitará 
aos seus utilizadores. 

A reactivação de uma via ferroviária 
desactivada após a construção do 
complexo turístico de Vilamoura 
poderá trazer impactes, tanto visuais 
como de ruído, aos residentes das 
habitações existentes junto a esta 
infra-estrutura. 
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5.25.25.25.2....5555. . . . Medidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de Mitigação    
 

Quadro Quadro Quadro Quadro 10101010    –––– Medidas de Mitigação R Medidas de Mitigação R Medidas de Mitigação R Medidas de Mitigação Relativas ao FCD “Desenvolvimeelativas ao FCD “Desenvolvimeelativas ao FCD “Desenvolvimeelativas ao FCD “Desenvolvimento Social nto Social nto Social nto Social e Económicoe Económicoe Económicoe Económico””””    

Uso do SoloUso do SoloUso do SoloUso do Solo    FaseFaseFaseFase    Medidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de Mitigação    

Preparação/ 

Construção 

� Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído possível.  

� Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom 
estado de conservação/manutenção.  

� Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e 
assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de 
ruído.  

� Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de habitações se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a 
legislação em vigor.  

Indústria 
Extractiva 

Exploração 

� Para a minimização dos efeitos do ruído e vibrações produzidos durante as actividades de extracção e valorização dos recursos geológicos, devem adoptar-se 
as seguintes medidas: 

� Realizar um controlo das emissões de ruído, através da manutenção periódica dos equipamentos, da utilização de equipamentos modernos e da sensibilização 
dos trabalhadores, recomendando-se a monitorização periódica do ruído ambiental na envolvente das pedreiras, 

� Prever o adequado dimensionamento do diagrama de fogo, nomeadamente no que se refere à malha de furação, à carga de explosivo por retardo e à 
temporização escolhida para atrasar os disparos das cargas entre si, recomendando-se a monitorização periódica das vibrações induzidas nos desmontes com 
substâncias explosivas. 

� Adopção, sempre que possível, de técnicas de demolição mais silenciosas na exploração de pedreiras. 

� Planeamento e execução dos trabalhos nas pedreiras tendo em consideração um horário de trabalho que concentre a execução de actividades geradoras de 
maiores níveis de ruído, durante o período diurno, de preferência, das 8 às 18 horas, e nos dias úteis. 

� A segurança e saúde em cada uma das pedreiras deve ser assegurada através da implementação de um Plano de Segurança e Saúde adequado, dando 
cumprimento à legislação vigente. 

� Deverá existir uma análise de riscos das actividades da pedreira com indicação das principais medidas de segurança a implementar para a sua minimização, bem 
como os planos de prevenção a adoptar ao nível da sinalização e circulação, da protecção colectiva, da protecção individual, dos meios de emergência e de 
primeiros socorros. 

� Na prevenção de riscos, as medidas e equipamentos de protecção colectiva devem prevalecer sobre os individuais. A especificação de ambos os tipos de 
equipamento de protecção deverá constar do Plano de Segurança e Saúde de cada pedreira. 

� Os exploradores terão de proceder obrigatoriamente à sinalização das áreas de exploração através da colocação de sinais de perigo, informação, obrigação e 
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Uso do SoloUso do SoloUso do SoloUso do Solo    FaseFaseFaseFase    Medidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de Mitigação    

emergência, entre outros. 

� A instalação e manutenção da sinalização de segurança nas pedreiras é da responsabilidade de cada empresa. 

� Os exploradores deverão vedar o perímetro das pedreiras com vedação em arame com 1,5m de altura, de modo a impedir o acesso de pessoas estranhas às 
actividades extractivas. 

� Os riscos geotécnicos devem ser adequadamente controlados em todos os locais e ao longo de todo o ciclo de vida da exploração, devendo ser implementado 
um plano de monitorização sistemática. 

� Nas explorações deverão existir sistemas de combate a incêndios adequados e devidamente dimensionados. 

� Controlar a velocidade de circulação dos equipamentos móveis nas vias de acesso. 

� Utilizar equipamentos que cumpram os requisitos legais em relação à emissão de ruído, devendo ser interdita a utilização de máquinas que não possuam a 
indicação da sua potência sonora, garantida pelo fabricante. 

� Garantir que, na aquisição de novo equipamento, são privilegiadas as soluções que minimizem as emissões sonoras. 

� Vedar e sinalizar todo o perímetro da área de intervenção, de forma a limitar o mais possível a entrada de estranhos à pedreira e, desta forma evitar acidentes. 

� Adoptar medidas de segurança para terceiros no momento do transporte. 

� Diligenciar junto da autarquia que seja colocada sinalização adequada informando a existência de uma unidade industrial com circulação de veículos pesados. 

� Efectuar um controlo adequado da tonelagem das viaturas de transporte. 

� Garantir uma adequada manutenção dos equipamentos utilizados na exploração, nomeadamente as viaturas de transporte. 

� Colocar à disposição equipamento adequado para a extinção de incêndios, em perfeito estado de funcionamento e devidamente assinalados. 

� Promover acções de informação e esclarecimento da população local, nomeadamente, sobre a realização e duração das obras, objectivos e funcionamento do 
projecto e medidas de controlo ambiental e de prevenção de riscos adoptadas. 

� Recomenda-se a redução de velocidade no atravessamento das localidades em redor, para minimizar a possibilidade de ocorrência de acidentes. 

Valorização 
dos Recursos 
Geológicos Preparação/ 

Construção 

� Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído possível.  

� Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom 
estado de conservação/manutenção.  

� Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e 
assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de 
ruído.  
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Uso do SoloUso do SoloUso do SoloUso do Solo    FaseFaseFaseFase    Medidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de Mitigação    

� Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de habitações se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a 
legislação em vigor.  

� Realizar um controlo das emissões de ruído, através da manutenção periódica dos equipamentos, da utilização de equipamentos modernos e da sensibilização 
dos trabalhadores, recomendando-se a monitorização periódica do ruído ambiental na envolvente das pedreiras, 

� Prever o adequado dimensionamento do diagrama de fogo, nomeadamente no que se refere à malha de furação, à carga de explosivo por retardo e à 
temporização escolhida para atrasar os disparos das cargas entre si, recomendando-se a monitorização periódica das vibrações induzidas nos desmontes com 
substâncias explosivas. 

� Adopção, sempre que possível, de técnicas de demolição mais silenciosas na exploração de pedreiras. 

� Planeamento e execução dos trabalhos nas pedreiras tendo em consideração um horário de trabalho que concentre a execução de actividades geradoras de 
maiores níveis de ruído, durante o período diurno, de preferência, das 8 às 18 horas, e nos dias úteis. 

Exploração 

� Controlar a velocidade de circulação dos equipamentos móveis nas vias de acesso. 

� Utilizar equipamentos que cumpram os requisitos legais em relação à emissão de ruído, devendo ser interdita a utilização de máquinas que não possuam a 
indicação da sua potência sonora, garantida pelo fabricante. 

� Garantir que, na aquisição de novo equipamento, são privilegiadas as soluções que minimizem as emissões sonoras, devendo sempre os equipamentos de 
utilização no exterior cumprir as disposições legais constantes no Decreto-Lei nº 221/2006, de 8 de Novembro. 

� Vedar e sinalizar todo o perímetro da área de intervenção, de forma a limitar o mais possível a entrada de estranhos e, desta forma evitar acidentes. 

� Adoptar medidas de segurança para terceiros no momento do transporte. 

� Diligenciar junto da autarquia que seja colocada sinalização adequada informando a existência de uma unidade industrial com circulação de veículos pesados. 

� Efectuar um controlo adequado da tonelagem das viaturas de transporte. 

� Garantir uma adequada manutenção dos equipamentos utilizados na exploração, nomeadamente as viaturas de transporte. 

� Colocar à disposição equipamento adequado para a extinção de incêndios, em perfeito estado de funcionamento e devidamente assinalados. 

� O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efectuado em trajectos que evitem ao máximo o incómodo para as populações, ou seja, as viaturas devem, de 
preferência, passar fora das localidades. 

� Promover acções de informação e esclarecimento da população local, nomeadamente, sobre a realização e duração das obras, objectivos e funcionamento do 
projecto e medidas de controlo ambiental e de prevenção de riscos adoptadas. 
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Uso do SoloUso do SoloUso do SoloUso do Solo    FaseFaseFaseFase    Medidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de Mitigação    

� Recomenda-se a redução de velocidade no atravessamento das localidades em redor, para minimizar a possibilidade de ocorrência de acidentes. 

Preparação/ 

Construção  

� Interditar o acesso de terceiros ao local da obra para redução do risco de acidentes. 

� Sinalização adequada dos acessos ao local da obra, com indicação de redução de velocidade e proibição de sinais sonoros. 

� Elaboração de um plano de segurança específico para todo o complexo do aterro, onde estejam definidas as responsabilidades, a identificação dos potenciais 
riscos e factores de risco associados a cada uma das fases de construção, as medidas de segurança de aplicação geral e as regras de higiene e segurança a 
cumprir pelo pessoal. No referido plano de segurança, deverão constar as regras sobre a gestão dos resíduos e efluentes líquidos inerentes ao estaleiro e obra, 
já referidas nas medidas genéricas. 

� As actividades de construção, com especial atenção para as operações mais ruidosas, deverão ser restringidas aos dias úteis, no período diurno (7h – 18h). 

� Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído possível.  

� Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom 
estado de conservação/manutenção.  

� Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e 
assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de 
ruído.  

� Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de habitações se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a 
legislação em vigor.  

Reciclagem 
de Resíduos 
de 
Construção e 
Demolição 

Exploração 

� Controlar a velocidade de circulação dos equipamentos móveis nas vias de acesso. 

� Utilizar equipamentos que cumpram os requisitos legais em relação à emissão de ruído, devendo ser interdita a utilização de máquinas que não possuam a 
indicação da sua potência sonora, garantida pelo fabricante. 

� Garantir que, na aquisição de novo equipamento, são privilegiadas as soluções que minimizem as emissões sonoras, devendo sempre os equipamentos de 
utilização no exterior cumprir as disposições legais constantes no Decreto-Lei nº 221/2006, de 8 de Novembro. 

� Vedar e sinalizar todo o perímetro da área de intervenção, de forma a limitar o mais possível a entrada de estranhos e, desta forma evitar acidentes. 

� Adoptar medidas de segurança para terceiros no momento do transporte. 

� Diligenciar junto da autarquia que seja colocada sinalização adequada informando a existência de uma unidade industrial com circulação de veículos pesados. 

� Efectuar um controlo adequado da tonelagem das viaturas de transporte. 

� Garantir uma adequada manutenção dos equipamentos utilizados na exploração, nomeadamente as viaturas de transporte. 
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Uso do SoloUso do SoloUso do SoloUso do Solo    FaseFaseFaseFase    Medidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de Mitigação    

� Colocar à disposição equipamento adequado para a extinção de incêndios, em perfeito estado de funcionamento e devidamente assinalados. 

� Promover acções de informação e esclarecimento da população local, nomeadamente, sobre a realização e duração das obras, objectivos e funcionamento do 
projecto e medidas de controlo ambiental e de prevenção de riscos adoptadas. 

� Recomenda-se a redução de velocidade no atravessamento das localidades em redor, para minimizar a possibilidade de ocorrência de acidentes. 

Preparação/ 

Construção 

� Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído possível.  

� Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom 
estado de conservação/manutenção.  

� Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e 
assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de 
ruído.  

� Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de habitações se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a 
legislação em vigor. 

Equipamentos 

Exploração 

� Colocar à disposição equipamento adequado para a extinção de incêndios, em perfeito estado de funcionamento e devidamente assinalados. 

� Promover acções de informação e esclarecimento da população local, nomeadamente, sobre a realização e duração das obras, objectivos e funcionamento do 
projecto e medidas de controlo ambiental e de prevenção de riscos adoptadas. 

Nota:           Medidas de Mitigação já previstas no Regulamento do PP
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5555....3333    Ordenamento do TerritórioOrdenamento do TerritórioOrdenamento do TerritórioOrdenamento do Território    

 

5.35.35.35.3.1. .1. .1. .1. Objectivos e IndicadoresObjectivos e IndicadoresObjectivos e IndicadoresObjectivos e Indicadores    

Atendendo ao tipo de actividades industriais implantadas na área do Escarpão e aos cenários de 
ocupação preconizados na proposta de PP, resulta evidente que a promoção de uma melhor 
gestão e ocupação do solo é fundamental para a recuperação do seu passivo ambiental, assim 
como para assegurar a sustentabilidade das actividades económicas aqui instaladas, num processo 
equilibrado que tenha em ponderação os valores ambientais presentes.  

Nesse sentido será necessário: 

� Disciplinar os usos do solo decorrentes das diferentes actividades económicas a implantar; 

� Definir condicionantes de ocupação e uso do solo, de forma a salvaguardar os recursos 
naturais existentes; 

� Promover e proteger os valores paisagísticos, assegurando o seu carácter e diversidade.    

 

Com o intuito de assegurar estes princípios, foi criado o seguinte quadro de indicadores, a incluir 
no plano de monitorização. 

    

Quadro Quadro Quadro Quadro 11111111    –––– Quadro de  Quadro de  Quadro de  Quadro de Indicadores RIndicadores RIndicadores RIndicadores Relativo ao FCD “Ordenamento do Território”elativo ao FCD “Ordenamento do Território”elativo ao FCD “Ordenamento do Território”elativo ao FCD “Ordenamento do Território”    

Factor Factor Factor Factor 
AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    UnidadeUnidadeUnidadeUnidade    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    FonteFonteFonteFonte    

Solos classificados e solos sob 
condicionantes 

m2, % 
Actualização periódica das implicações na área 
de intervenção, provenientes de alterações nos 
vários Instrumentos de Gestão Territorial. 

DGOTDU 

Situações detectadas de usos 
indevidos do solo 

nº, m2 

Identificação de explorações que não se 
encontrem devidamente licenciadas e 
actividades económicas que não estejam em 
consonância com a Planta de Implantação e 
Condicionantes. 

Câmara 
Municipal de 
Albufeira 

Uso do 
Solo 

Riscos naturais e tecnológicos 
(riscos geológicos) 

nº/ano 
Contabilização do número anual de ocorrências 
de acidentes geológicos (sismos, deslizamentos 
de terras, queda de blocos…) 

Câmara 
Municipal de 
Albufeira e 
Empresas a 
laborar 

Paisagem 

Infra-estruturas e equipamentos 
existentes e previstos com plano 
de enquadramento ambiental e 
paisagístico 

nº, m2 

Contabilização em número e em área de todas 
as estruturas físicas contempladas no plano e 
outras que possam vir a surgir com 
preocupações ambientais e paisagísticas. 

Câmara 
Municipal de 
Albufeira e 
Empresas a 
laborar 
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5.3.25.3.25.3.25.3.2. . . . Situação ActualSituação ActualSituação ActualSituação Actual    

 

Uso do SoloUso do SoloUso do SoloUso do Solo    

Na área do PP o solo é ocupado pelas seguintes classes de uso (i) matos/ áreas agrícolas 
abandonadas; (ii) pomares de sequeiro – amendoeira, alfarrobeira, figueira, oliveira; (iii) zonas de 
extracção de inertes e espaços associados; (iv) zonas industriais. 

As áreas de extracção encontram-se no interior da Quinta do Escarpão, ocupando a zona central 
do planalto. As empresas aí localizadas exercem a sua actividade em território arrendado aos 
proprietários da Quinta do Escarpão, possuindo, na generalidade, situações de licenciamento 
condicionadas pela não delimitação no PDM de Albufeira desta área como zona de actividade 
extractiva – apesar de, à data, esta ser uma área de extracção mineral em plena actividade. As 
áreas de usos industriais que dependem da extracção efectuada no núcleo do Escarpão encontram-
se a nascente da Quinta do Escarpão, em faixas de terreno associadas aos limites cadastrais, 
beneficiando da proximidade à exploração extractiva. 

O acesso directo à área de intervenção é realizado, essencialmente, através de duas vias que 
intersectam a EN125 em dois pontos localizados a Sul da área do PP. Embora menos utilizado pelos 
veículos pesados que se dirigem ao núcleo de pedreiras, existem outros dois acessos a Norte, 
através de duas passagens superiores sobre o IC4/A22 (Via Infante de Sagres), permitindo ambas a 
ligação ao prolongamento para Norte da EN395. 

Mais concretamente na área do PP, as vias existentes destinam-se essencialmente a servir a área de 
pedreiras e ao apoio da actividade extractiva, numa estrutura bastante irregular baseada 
fundamentalmente em dois caminhos que se desenvolvem entre a EN125 e o interior da área do 
Plano. Com efeito, estes caminhos têm como principal função o acesso à área do PP (núcleo de 
pedreiras, centrais de betão e asfalto betuminoso, e da estação de transferência de RSU) e a 
deslocação de veículos e máquinas entre as diferentes áreas deste local. 

Este núcleo extractivo beneficia ainda de um corredor anteriormente ocupado por um ramal, 
ferroviário, entretanto desactivado, utilizado anteriormente para o transporte de inertes extraídos 
durante a construção do empreendimento turístico de Vilamoura.  

A natureza das actividades económicas implantadas nesta área e o facto de o PDM não ter 
permitido o seu desenvolvimento fez com que a rede de abastecimento e saneamento existente na 
área de intervenção tenha um baixo grau de infra-estruturação, uma vez que a zona não está 
totalmente servida. A ligação à restante rede é feita pelos três principais acessos viários, sendo que 
somente nos dois acessos Sul é que se verifica o efectivo serviço das unidades produtivas. Assim, 
apenas duas das unidades instaladas beneficiam de abastecimento de água a partir da rede pública. 

Este deficiente grau de serviço levou que as empresas fizessem a sua captação de água através de 
furos hertzianos, existindo actualmente um total de 6 devidamente licenciados. À semelhança da 
rede de distribuição de água, a área do PP não se encontra servida por rede de drenagem de 
águas residuais, obrigando por isso à totalidade das unidades produtivas a dispor de fossa séptica. 

A energia eléctrica acede à área de intervenção sob a forma de Média Tensão a partir de três 
pontos: um no quadrante Norte, próximo de uma passagem superior sobre a A22; outro no 
quadrante Sudoeste, com um traçado que acompanha a via rodoviária; e um terceiro que acede a 
este espaço a partir do quadrante Este, próximo da Estação de Transferência de Resíduos Sólidos 
Urbanos da Algar. Posteriormente, o abastecimento de energia nas diversas unidades é feito a 
partir de Postos de Transformação existentes em cada uma destes espaços.  
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Quanto à iluminação pública os únicos espaços que são servidos restringem-se apenas a alguns 
espaços privados de uso industrial, nomeadamente nas instalações da Algar e da Barra Brita e nos 
segmentos iniciais dos principais eixos rodoviários que servem a área do Escarpão, especificamente 
aqueles que servem espaços residenciais. 

 

PaisagemPaisagemPaisagemPaisagem    

O carácter paisagístico do planalto do Escarpão é marcado essencialmente pela horizontalidade 
do relevo, juntamente com a heterogeneidade dos usos, nomeadamente pela co-existência de 
áreas agrícolas de sequeiro em uso e abandonadas, áreas industriais e pedreiras. Apesar destas 
últimas ocuparem uma percentagem significativa do Planalto, o seu impacto visual faz-se sentir mais 
pela presença de escombreiras e pelo efeito que a dispersão das poeiras tem sobre a vegetação 
envolvente, do que pela visualização dos áreas de lavra e das infra-estruturas de transformação de 
inertes.  

Nesta área encontram-se duas das três unidades que caracterizam a paisagem Algarvia, 
nomeadamente o Litoral e algumas características de Barrocal. Concretamente, encontram-se 
pomares de sequeiro, onde predominam a alfarrobeira, figueira e amendoeira, juntamente com 
hortas e pomares de citrinos localizados nos locais com maior disponibilidade hídrica. Nas zonas 
com maiores declives prevalece o povoamento de azinheira (Quercus ilex) e matos de 
medronheiro (Arbutus unedo). Consequência do progressivo abandono da agricultura as áreas de 
pomares de sequeiro têm vindo a ser substituídas por matos característicos da região, onde 
predominam espécies arbustivas como o Zambujeiro (Olea europea sylvestris), o Medronheiro 
(Arbutus unedo), o Carrasco (Quercus coccifera) e a Aroeira (Pistacia lentiscus).  

Os matos e áreas agrícolas abandonadas encontram-se no planalto do Escarpão onde envolvem as 
áreas de extracção, enquanto que os pomares de Sequeiro encontram-se principalmente nos 
terrenos agrícolas a nascente da Quinta do Escarpão sendo que, na parte norte da Quinta, 
caracterizam-se por possuir uma densidade menor e alguns sinais de abandono. Numa franja 
Sudoeste da área do Plano de Pormenor, ocorrem ainda olivais com alguma densidade. 

 

5.3.35.3.35.3.35.3.3. . . . Tendências de Evolução sem PlanoTendências de Evolução sem PlanoTendências de Evolução sem PlanoTendências de Evolução sem Plano    

Dada a importância económica que o núcleo extractivo representa para a região na fileira das 
obras públicas e construção civil, os usos do solo actualmente existentes na área de intervenção 
seriam mantidos, mas com pesos diferentes, uma vez que a tendência seria a diminuição das zonas 
de matos/ áreas agrícolas abandonadas e de pomares de sequeiro, em detrimento do aumento das 
zonas de extracção de inertes e espaços associados bem como das zonas industriais. 

Sem a criação deste PP, a inexistência de um ordenamento integrante dos diferentes usos do solo aí 
presentes, juntamente com a ausência de um plano de recuperação das zonas de lavra comum a 
todos que garantisse a sustentabilidade e viabilidade do espaço após o período de vida extractivo, 
seriam mantidos. Concomitantemente, a pouca diversidade de usos do solo existente, em conjunto 
com a predominância das zonas de lavra relativamente aos restantes usos, seria mantida e 
porventura agravada.  

Paralelamente a todo este cenário, seriam mantidas as situações de ilegalidade na exploração de 
inertes, uma vez que os licenciamentos continuariam a estar condicionados pela não delimitação no 
PDM de Albufeira desta área como zona de actividades extractivas, permanecendo por isso sem 
enquadramento nos IGT. 
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O facto do PDM não permitir o seu desenvolvimento reflecte-se no nível de infra-estruturação 
existente e que iria persistir caso este PP não fosse criado. Assim, tanto as infra-estruturas viárias, de 
abastecimento de água, saneamento e distribuição eléctrica teriam apenas um carácter provisório 
e de clara insuficiência perante as necessidades de exploração e sustentabilidade do território. 

    

5.35.35.35.3....4444. . . . Avaliação Estratégica de ImpactesAvaliação Estratégica de ImpactesAvaliação Estratégica de ImpactesAvaliação Estratégica de Impactes    

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 12121212    –––– Avaliaç Avaliaç Avaliaç Avaliação de Impactes Rão de Impactes Rão de Impactes Rão de Impactes Relativa ao FCD “Ordenamento do Território”elativa ao FCD “Ordenamento do Território”elativa ao FCD “Ordenamento do Território”elativa ao FCD “Ordenamento do Território”        

AcçõesAcçõesAcçõesAcções    
Âmbito Âmbito Âmbito Âmbito 

TerritorialTerritorialTerritorialTerritorial    
OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades    RiscosRiscosRiscosRiscos    

Criação de núcleos 
extractivos de rocha 
ornamental, pedra de 
calçada e de rocha 
industrial 

Área de 
Intervenção 

A criação destas categorias de solo rural 
permitirá um correcto ordenamento do 
território evitando as situações de 
ilegalidade actualmente existentes e 
aquelas que poderão vir a existir. 

A delimitação destes núcleos, para além 
dos grandes impactes criados na 
paisagem, dado que se encontra 
previsto o aumento das zonas de lavra, 
existe ainda o risco dos seus limites não 
serem respeitados, dando seguimento 
ao carácter de ilegalidade que existe 
actualmente nas explorações existentes. 

Criação de centrais de 
betão e asfalto e 
oficinas de corte e 
polimento 

Área de 
Intervenção 

A criação desta categoria de solo rural 
permitirá um correcto enquadramento 
destas áreas com os serviços, 
equipamentos e infra-estruturas existentes 
e previstas bem como com as diferentes 
actividades industriais a laborar, 
concentrando desta forma as indústrias 
destinadas à valorização dos Recursos 
Geológicos no mesmo local. 

A criação destas indústrias trará 
impactes negativos ao nível do factor 
ambiental da paisagem, mesmo que estes 
sejam minimizados pelas áreas de 
protecção ambiental a criar 
obrigatoriamente. 

Construção de uma 
central de reciclagem 
de resíduos de 
construção e demolição 

Área de 
Intervenção 

A criação desta categoria de solo rural 
permitirá um correcto enquadramento 
destas áreas com os serviços, 
equipamentos e infra-estruturas existentes 
e previstas bem como com as diferentes 
actividades industriais a laborar, tendo 
como exemplo a articulação que é feita 
entre este espaço e o terminal ferroviário. 

A criação desta central trará impactes 
negativos ao nível do factor ambiental 
da paisagem, mesmo que estes sejam 
minimizados pelas áreas de protecção 
ambiental a criar obrigatoriamente. 

Promover e criar 
espaços de 
recuperação 
paisagística e de 
conservação 

Área de 
Intervenção 

A contemplação deste uso do solo na 
planta de implantação irá contribuir 
decisivamente para a minimização dos 
impactes, principalmente visuais, 
decorrentes das zonas de lavra existentes 
actualmente, bem como daquelas que se 
encontram extintas, para além da sua 
importância na sustentabilidade desta 
parte do território após o término do 
período de extracção.  

O único risco existente com esta medida 
prende-se com o incumprimento dos 
limites destes espaços, dando 
seguimento ao carácter de ilegalidade 
que existe actualmente nas explorações 
existentes. 

Requalificação dos 
passivos ambientais 
existentes 

Área de 
intervenção 

A recuperação ambiental dos três 
passivos identificados, nomeadamente a 
de uma antiga lixeira e pedreira bem 
como de um aterro, possibilitará a criação 
de um novo uso do solo, contribuindo 
para a valorização paisagística da área 
de intervenção. 

- 

Produção de energia 
através de fontes 

Área de 
A afectação deste espaço à produção de 
energia de fonte solar, permitirá que a sua 

A criação desta central trará impactes 
negativos ao nível do factor ambiental 
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AcçõesAcçõesAcçõesAcções    
Âmbito Âmbito Âmbito Âmbito 

TerritorialTerritorialTerritorialTerritorial    
OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades    RiscosRiscosRiscosRiscos    

renováveis Intervenção execução seja enquadrada no contexto 
geral do plano, optimizando assim a sua 
captação e distribuição. 

da paisagem, mesmo que estes sejam 
minimizados pelas áreas de protecção 
ambiental a criar obrigatoriamente. 

Criação de um centro 
de interpretação 
ambiental 

Área de 
Intervenção 

A criação deste equipamento, 
possibilitará a monitorização da 
actividade industrial e a sua recuperação 
paisagística, controlando desta forma a 
ocupação do solo que vai sendo 
efectuada ao longo do tempo de vida do 
PP. 

O Risco existente com esta acção fixa-se 
com a sua não concretização, isto é, a 
sua construção não se realizar mesmo 
que esta esteja prevista nas classes de 
uso do solo bem como no plano de 
execução. 

Criação de espaços 
canais e qualificação 
dos eixos viários 

Área de 
Intervenção 

A reserva de espaços destinados a 
albergar vias de comunicação permitirá a 
criação de acessos adequados às 
diferentes actividades existentes ou a 
formar. Concomitantemente, a sua visão 
de longo prazo, na medida em que 
compreende a evolução das zonas de 
lavra, permite que a evolução destas 
zonas seja feita de forma mais sustentada. 

A criação desta central trará impactes 
negativos ao nível do factor ambiental 
da paisagem, mesmo que estes sejam 
minimizados pelas áreas de protecção 
ambiental a criar obrigatoriamente. 

Criação de um terminal 
ferroviário de 
mercadorias 

Área de 
Intervenção 

A opção por reservar tanto o espaço 
para o caminho-de-ferro bem como do 
respectivo terminal, previne a sua 
ocupação com outro uso, garantindo 
assim a sua utilização caso haja em algum 
momento do período de vigência do PP 
viabilidade económica para a reactivar 
este serviço.  

A criação deste terminal trará impactes 
negativos ao nível do factor ambiental 
da paisagem, mesmo que estes sejam 
minimizados pelas áreas de protecção 
ambiental a criar obrigatoriamente. 
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5.35.35.35.3....5555. . . . Medidas de Mitigação Medidas de Mitigação Medidas de Mitigação Medidas de Mitigação     

 

Quadro Quadro Quadro Quadro 13131313    –––– Medidas de Mitigação R Medidas de Mitigação R Medidas de Mitigação R Medidas de Mitigação Relativas ao FCD “Ordenamento do Território”elativas ao FCD “Ordenamento do Território”elativas ao FCD “Ordenamento do Território”elativas ao FCD “Ordenamento do Território”    

Uso do SoloUso do SoloUso do SoloUso do Solo    FaseFaseFaseFase    Medidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de Mitigação    

� As actividades de desmatação e decapagem ocorrerão antes do desmonte em período temporal próxima do momento da extracção e decorrerão por fases, 
devendo manter-se sempre limpa uma faixa com pelo menos 2 m de largura, medidos a partir da bordadura da escavação. 

� A sequência temporal de abate da vegetação arbórea e arbustiva deverá ser articulada com o avanço da lavra e com a subsequente recuperação paisagística. 

� A decapagem da terra vegetal será efectuada em posição rasante ao solo, numa profundidade máxima a rondar os 30 cm, sendo as terras vegetais armazenadas 
em pargas, com altura máxima de 2 m. 

� As terras vegetais, e outras, resultantes da decapagem, serão aplicadas na modelação final das pedreiras, de forma a suavizar o ângulo dos taludes finais de 
escavação e a permitir a instalação de coberto vegetal durante as actividades de recuperação paisagística. 

� As pargas deverão ser colocadas a uma distância adequada das frentes de desmonte, de modo a não serem afectadas pela actividade extractiva ou pela 
circulação de viaturas e maquinaria afectas à exploração. 

Preparação/ 
Construção 

� Respeitar o limite da área da pedreira. 

� Proceder à modelação da topografia alterada de modo a que se ajuste o mais possível à situação natural; 

� Aplicar um esquema de plantação adequado para a reintegração da zona afectada pela exploração na paisagem circundante. 

Indústria 
Extractiva 

Exploração � Preservar a vegetação existente nas áreas não atingidas pela escavação e limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução 
dos trabalhos. 

� Confinar as acções respeitantes à exploração ao menor espaço possível, limitando as áreas de intervenção para que estas não extravasem e afectem, 
desnecessariamente, as zonas limítrofes. 
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Uso do SoloUso do SoloUso do SoloUso do Solo    FaseFaseFaseFase    Medidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de Mitigação    

Os planos ambientais e de recuperação paisagística (PARP) deverão contribuir para o aumento da qualidade paisagística das áreas sujeitas à actividade extractiva e 
minimização dos impactes negativos originados por esta. 

A implementação dos PARP deverá garantir os seguintes objectivos gerais: 

� Condições de segurança relativamente ao eventual uso público; 

� Reposição de solo vivo; 

� Valorização do sistema de drenagem superficial no sentido de criar condições de estabilidade do substrato físico e de minimização da erosão superficial; 

� Desenvolvimento adequado da estrutura verde através da utilização de espécies autóctones, pioneiras e tradicionais da região com comportamentos não 
invasores; 

� Promoção da continuidade física das zonas recuperadas e dos ecossistemas associados; 

� O desenvolvimento do PARP poderão incluir eventuais escarpas existentes nos limites das áreas intervencionadas, como elementos de valorização da paisagem e 
potenciadores de actividades futuras de interpretação ambiental, desde que garantidos os objectivos gerais enunciados em 2; 

� Os PARP devem assegurar a construção de bacias de retenção de sedimentos, nas zonas de ligação e continuidade física entre os sistemas de drenagem das áreas 
recuperadas e os sistemas das áreas envolventes exteriores à área de intervenção do plano de pormenor; 

� Os PARP devem ser articulados com os Planos de Aterro de cada unidade de exploração, de modo a minimizar os trabalhos de modelação necessários à 
implementação dos trabalhos de recuperação paisagística; 

� No âmbito das obras de recuperação paisagística poderá recorrer-se a resíduos inertes, desde que seleccionados de modo a garantir a execução de aterros 
fisicamente estáveis e livres de contaminação; 

� As áreas resultantes da exigida demolição de edifícios e estruturas de alvenaria e betão associadas às actividades de extracção deverão ser alvo de estratégias 
de recuperação no âmbito dos PARP, devendo os respectivos escombros ser transportados para aterros licenciados; 

� O desenvolvimento dos PARP devem considerar a existência de usos futuros relacionados com a interpretação ambiental em geral e dos valores geológicos em 
particular, nomeadamente no âmbito da eventual implementação de um parque geológico. 

Desactivação 

� Na fase de recuperação paisagística, deverá proceder-se ao espalhamento de algumas toneladas de composto, produzido a partir da valorização orgânica de 
resíduos sólidos urbanos, de forma a repor a vida microbiana do solo destruída durante os trabalhos de decapagem. 

Preparação/ 

Construção 

� Salvaguardar todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da obra.    Valorização 
dos Recursos 
Geológicos 

Exploração 
� Deverá ser implantada uma vedação envolvente à obra; 
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Uso do SoloUso do SoloUso do SoloUso do Solo    FaseFaseFaseFase    Medidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de Mitigação    

� Recomenda-se a implantação de barreiras arbóreo/arbustivas utilizando espécies de folha persistente e com elevada densidade de folhagem. Quando 
correctamente dimensionadas e implementadas estas barreiras terão funções de atenuação dos impactes sonoros e impactes na paisagem. 

� Controlar os processos de ocupação da área intervencionada por espécies invasoras. 

Desactivação � Após a desactivação da Instalação, deverá ser assegurada a reposição, integração e recuperação paisagística dos principais elementos afectados. 

Preparação/ 

Construção 

� Salvaguardar todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da obra; 

Exploração 

� Deverá ser implantada uma vedação envolvente à obra; 

� Recomenda-se a implantação de barreiras arbóreo/arbustivas utilizando espécies de folha persistente e com elevada densidade de folhagem. Quando 
correctamente dimensionadas e implementadas estas barreiras terão funções de atenuação dos impactes sonoros e impactes na paisagem. 

� Controlar os processos de ocupação da área intervencionada por espécies invasoras. 

Reciclagem 
de Resíduos 
de 
Construção e 
Demolição 

Desactivação � Após a desactivação da Instalação, deverá ser assegurada a reposição, integração e recuperação paisagística dos principais elementos afectados. 

Preparação/ 

Construção 

� Salvaguardar todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da obra.    
Produção 
Fotovoltaica 

Desactivação � Após a desactivação da Instalação, deverá ser assegurada a reposição, integração e recuperação paisagística dos principais elementos afectados. 

Preparação/ 

Construção 

� Salvaguardar todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da obra. 

Equipamentos 

Exploração � Controlar os processos de ocupação da área intervencionada por espécies invasoras. 

Espaços 
Canais 

Preparação/ 

Construção 

As vias internas principais, deverão assumir as seguintes características: 

� As características geométricas deverão ser compatíveis com a velocidade base de 40/50 km/h; 

� As bermas, esquerda e direita, deverão ser de 0,50 m; 

� O perfil transversal tipo deverá ser de 6 m, duas faixas de rodagem com 3 m; 
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Uso do SoloUso do SoloUso do SoloUso do Solo    FaseFaseFaseFase    Medidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de MitigaçãoMedidas de Mitigação    

� A drenagem deverá ser assegurada pelas inclinações transversal e longitudinal das vias com escoamento das águas para os contornos, através de valetas de 
plataforma, valas de base de talude e dispositivos de drenagem transversal e adjacente, designadamente passagens hidráulicas; 

As vias internas secundárias deverão ter larguras de faixa de rodagem mínimas de 5 m, o pavimento regularizado de modo a garantir boas condições de segurança e 
ambientais ao nível da circulação e com zonas de cruzamento distantes entre si não menos de 50m. 

Ao longo da VIS2 será definido um corredor de 30m de largura (incluindo a largura da via), no qual não é permitida a realização de trabalhos de escavação. Neste 
corredor deverá promover-se a salvaguarda dos valores naturais existentes e o desenvolvimentos de revestimento vegetal herbáceo, arbustivo e arbóreo, de modo a 
contribuir para a compartimentação da paisagem e promover a continuidade da estrutura verde e áreas permeáveis entre os espaços não edificados existentes a 
poente e nascente, exteriores à área de intervenção. 

Desactivação � Após a desactivação da Instalação, deverá ser assegurada a reposição, integração e recuperação paisagística dos principais elementos afectados. 

Nota:           Medidas de Mitigação já previstas no Regulamento do PP.
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6666. . . . SÍNTESE E CONCLUSÕESSÍNTESE E CONCLUSÕESSÍNTESE E CONCLUSÕESSÍNTESE E CONCLUSÕES    

    

    

A avaliação ambiental realizada sobre os Factores Críticos para a Decisão e os respectivos 
Factores Ambientais identificados no Relatório de Definição de Âmbito permitem concluir que, de 
um modo geral, a entrada em vigor e a implementação do Plano de Pormenor do Escarpão irá 
concorrer para uma melhoria generalizada da situação actual, que em diversos factores é 
claramente pouco sustentável e, sem a regulamentação e o ordenamento associados a um IGT 
desta natureza, tende para um agravamento. 

O quadro seguinte procura sintetizar de forma esquemática esta leitura transversal da análise e 
avaliação dos FCD: 

 
Quadro Quadro Quadro Quadro 14141414    –––– Avaliação dos C Avaliação dos C Avaliação dos C Avaliação dos Cenários por Factor Crítico de Decisão e Factor Ambientalenários por Factor Crítico de Decisão e Factor Ambientalenários por Factor Crítico de Decisão e Factor Ambientalenários por Factor Crítico de Decisão e Factor Ambiental    

FCDFCDFCDFCD    Factores AmbientaisFactores AmbientaisFactores AmbientaisFactores Ambientais    Situação actualSituação actualSituação actualSituação actual    
Tendência de Tendência de Tendência de Tendência de 

evoluçevoluçevoluçevoluçãoãoãoão    
Impacte das acções Impacte das acções Impacte das acções Impacte das acções 

do Planodo Planodo Planodo Plano    

Solo  � � 

Água  � � 

Recursos Naturais 

Atmosfera / Saúde Humana  � � 

Desenvolvimento Social 
e Económico 

Bens Materiais  � � 

Uso do Solo  � � 

Ordenamento do 
Território 

Paisagem  � � 

 
Legenda: 

    Distância à situação desejável: 

(objectivos e metas) Muito distante Distante Próximo Muito Próximo 

� � � 
Tendências de evolução: 

Negativa 

Afastamento dos objectivos e metas 
Sem alteração 

Positiva 

Aproximação dos objectivos e metas 

 

Atendendo às características da área de intervenção no respeitante aos FA Solo, Uso do Solo e 
Paisagem, considera-se que a distância da situação actual à situação desejável é ainda muito 
grande e que a tendência de evolução é muito negativa, sendo que a introdução do PP contribuirá 
claramente para inverter esta tendência, aproximando-se assim dos objectivos definidos. 
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Quanto ao FA Água, entende-se que a situação actual está distante da desejável, sobretudo pelo 
nível de risco associado à importância dos recursos aquíferos aqui localizados, que tende 
igualmente a agravar-se sem uma intervenção adequada de ordenamento do território e gestão do 
uso do solo. 

No que respeita aos FA relacionados com o Desenvolvimento Social e Económico, considera-se 
que a continuação da exploração dos recursos minerais nos moldes actuais implicaria, por um lado, 
a manutenção dos mesmos níveis de poluição atmosférica e sonora actualmente observados e, por 
outro lado, a consolidação de um modelo de desenvolvimento económico pouco eficiente e, 
sobretudo, pouco sustentável, não só do ponto de vista ambiental, mas também da própria 
sustentabilidade a médio e longo prazo das actividades económicas e do emprego aqui instaladas. 
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7777. . . . SEGUIMENTO E MONITORIZAÇÃOSEGUIMENTO E MONITORIZAÇÃOSEGUIMENTO E MONITORIZAÇÃOSEGUIMENTO E MONITORIZAÇÃO    
Quadro Quadro Quadro Quadro 15151515    –––– Quadro  Quadro  Quadro  Quadro SSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos IndicadIndicadIndicadIndicadores de Mores de Mores de Mores de Monitorizaçãoonitorizaçãoonitorizaçãoonitorização    

Factor Crítico para Factor Crítico para Factor Crítico para Factor Crítico para 
a Decisãoa Decisãoa Decisãoa Decisão    

Factor AmbientalFactor AmbientalFactor AmbientalFactor Ambiental    IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    UnidadeUnidadeUnidadeUnidade    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    FonteFonteFonteFonte    
Periodicidade da Periodicidade da Periodicidade da Periodicidade da 
DisponibilizaçãoDisponibilizaçãoDisponibilizaçãoDisponibilização    

Solos classificados e solos 
sob condicionantes  

(m2, %) 
Actualização periódica das implicações na área de 
intervenção provenientes de alterações nos vários 
Instrumentos de Gestão Territorial. 

DGOTDU A definir 

Área afecta a áreas verdes  (m2, %) 
Áreas que ao longo do tempo, consoante os planos de 
lavra, vão sendo destinadas à estrutura verde principal e 
secundária. 

Empresas a 
laborar 

A definir 

Situações detectadas de usos 
indevidos do solo  

(nº, m2) 

Identificação de explorações que não se encontrem 
devidamente licenciadas e actividades económicas que não 
estejam em consonância com a Planta de Implantação e 
Condicionantes. 

Câmara Municipal 
de Albufeira 

A definir 

Solo 

Área de solo 
impermeabilizado  

(m2) Solo que por aplicação de equipamentos ou infra-estruturas 
se encontra sem capacidade de infiltração de água.   

Empresas a 
laborar 

A definir 

Nível piezométrico m Nível a que a água de um aquífero se encontra à pressão 
atmosférica.  

INAG – Sistema 
Nacional de 
Informação de 
Recursos Hídricos 

Mensal 

Nível de condutividade 
eléctrica 

uS/cm 

Propriedade que representa a capacidade de uma água 
conduzir a corrente eléctrica, e que está directamente 
associada ao conteúdo de sais dissolvidos sob a forma de 
iões.  

INAG – Sistema 
Nacional de 
Informação de 
Recursos Hídricos 

Mensal 

Recursos Naturais 

Água 

Nível de nitratos mg/l Determinação dos níveis de nitratos existentes na água, 
normalmente provêm da utilização de adubos na 
agricultura, dos produtos de rejeição da criação de animais 
e de sistemas sépticos deficientes, sendo facilmente 
removido das camadas superiores do solo para a água 

INAG – Sistema 
Nacional de 
Informação de 
Recursos Hídricos 

Mensal 
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Factor Crítico para Factor Crítico para Factor Crítico para Factor Crítico para 
a Decisãoa Decisãoa Decisãoa Decisão    

Factor AmbientalFactor AmbientalFactor AmbientalFactor Ambiental    IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    UnidadeUnidadeUnidadeUnidade    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    FonteFonteFonteFonte    
Periodicidade da Periodicidade da Periodicidade da Periodicidade da 
DisponibilizaçãoDisponibilizaçãoDisponibilizaçãoDisponibilização    

subterrânea. 

Nível de pH 
Escala de 
Sorensen Indicador de qualidade da água 

INAG – Sistema 
Nacional de 
Informação de 
Recursos Hídricos 

Mensal 

Nível de azoto amoniacal mg/l Indicador de qualidade da água 

INAG – Sistema 
Nacional de 
Informação de 
Recursos Hídricos 

Mensal 

Nível de Cloretos mg/l 

Determinação dos teores de cloretos, o qual se torna 
tóxico para a maioria dos vegetais, inibindo o seu 
crescimento. O cloreto é um bom indicador de poluição no 
caso de aterros, lixeiras e intrusão marinha.  

INAG – Sistema 
Nacional de 
Informação de 
Recursos Hídricos 

Mensal 

Índice de qualidade do ar 
Classificação / 

µg/m3 

Valores médios de concentração (média aritmética 
calculada para cada um dos poluentes medidos em todas as 
estações da rede dessa área) dos seguintes poluentes: 
dióxido de azoto (NO2); dióxido de enxofre (SO2); ozono 
(O3); monóxido de carbono; óxidos de azoto (NOx); 
benzeno (C6H6); monóxido de carbono (CO); partículas 
inaláveis (PM10). 

Agência 
Portuguesa do 
Ambiente 

Diária 

Energia eléctrica produzida 
através de fontes renováveis 

kWh 

Determinação da quantidade de energia eléctrica que é 
produzida e consequentemente consumida pelas empresas a 
laborar proveniente de energias renováveis, neste caso 
solar.  

Empresa 
responsável pela 
sua produção 

A definir 

Desenvolvimento 
Social e Económico 

Atmosfera / Saúde 
humana 

Valores do ruído ambiente  dB (A) 
Medição do indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday) - nível 
sonoro médio de longa duração - conforme definido na 
Norma NP 1730-1:1996. 

Câmara Municipal 
de Albufeira 

A definir 
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Factor Crítico para Factor Crítico para Factor Crítico para Factor Crítico para 
a Decisãoa Decisãoa Decisãoa Decisão    

Factor AmbientalFactor AmbientalFactor AmbientalFactor Ambiental    IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    UnidadeUnidadeUnidadeUnidade    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    FonteFonteFonteFonte    
Periodicidade da Periodicidade da Periodicidade da Periodicidade da 
DisponibilizaçãoDisponibilizaçãoDisponibilizaçãoDisponibilização    

Postos de emprego criados e 
mantidos 

nº 

Contabilização dos postos de trabalho directos criados e 
mantidos no Concelho em empresas relacionados com a 
extracção do Calcário, através da CAE Rev.3 nº 08113 - 
Extracção de calcário e cré - e da sua respectiva 
transformação, nomeadamente a fabricação de produtos 
de betão para a construção (CAE Rev.3 nº 2361) e de betão 
pronto (CAE Rev.3 nº 2363). 

Quadros de 
Pessoal, 
GEP/MTSS 

Anual 

Empresas instaladas, segundo 
a CAE 

nº 

Contabilização do número de estabelecimentos no 
Concelho e no ramo da extracção do Calcário, através da 
CAE Rev.3 nº 08113 - Extracção de calcário e cré - e da sua 
respectiva transformação, nomeadamente a fabricação de 
produtos de betão para a construção (CAE Rev.3 nº 2361) e 
de betão pronto (CAE Rev.3 nº 2363). 

Quadros de 
Pessoal, 
GEP/MTSS 

Anual 

Dimensão média das 
empresas instaladas, segundo 
a CAE 

trabalhadores/ 

empresa 

Divisão do número de trabalhadores afectos às CAE nº 
08113, 2361 e 2363 pelo respectivo número de empresas.   

Quadros de 
Pessoal, 
GEP/MTSS 

Anual 

Processos de licenciamento 
de actividades económicas 
aprovados 

nº Determinação do número de licenças de exploração 
emitidas na área de intervenção do plano. 

Câmara Municipal 
de Albufeira 

A definir 

Infra-estruturas e 
equipamentos existentes e 
previstos 

nº, m2 
Contabilização não só do número e área ocupada pelos 
equipamentos e infraestruturas que vão sendo concluídos, 
bem como dos que se encontram previstos. 

Câmara Municipal 
de Albufeira e 
Empresas a 
Laborar 

A definir 

Bens Materiais 

 

 

 

Execução de rede viária e de 
transporte proposta e 
integração na rede existente 

m 
Ao longo dos vários horizontes temporais, verificação da 
rede viária já construída através da contabilização da sua 
extensão total por hierarquia. 

Câmara Municipal 
de Albufeira e 
Empresas a 
Laborar 

A definir 
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Factor Crítico para Factor Crítico para Factor Crítico para Factor Crítico para 
a Decisãoa Decisãoa Decisãoa Decisão    

Factor AmbientalFactor AmbientalFactor AmbientalFactor Ambiental    IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    UnidadeUnidadeUnidadeUnidade    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    FonteFonteFonteFonte    
Periodicidade da Periodicidade da Periodicidade da Periodicidade da 
DisponibilizaçãoDisponibilizaçãoDisponibilizaçãoDisponibilização    

Solos classificados e solos 
sob condicionantes 

m2, % 
Actualização periódica das implicações na área de 
intervenção, provenientes de alterações nos vários 
Instrumentos de Gestão Territorial. 

DGOTDU A definir 

Situações detectadas de usos 
indevidos do solo 

nº, m2 

Identificação de explorações que não se encontrem 
devidamente licenciadas e actividades económicas que não 
estejam em consonância com a Planta de Implantação e 
Condicionantes. 

Câmara Municipal 
de Albufeira 

A definir 
Uso do Solo 

Riscos naturais e 
tecnológicos (riscos 
geológicos) 

nº/ano 
Contabilização do número anual de ocorrências de 
acidentes geológicos (sismos, deslizamentos de terras, 
queda de blocos…) 

Câmara Municipal 
de Albufeira e 
Empresas a 
laborar 

Anual 

Ordenamento do 
Território 

Paisagem 

Infra-estruturas e 
equipamentos existentes e 
previstos com plano de 
enquadramento ambiental e 
paisagístico 

nº, m2 
Contabilização em número e em área de todas as estruturas 
físicas contempladas no plano e outras que possam vir a 
surgir com preocupações ambientais e paisagísticas. 

Câmara Municipal 
de Albufeira e 
Empresas a 
laborar 

A definir 
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8888. . . . PARTICIPAÇÃO E ENVOLVIMENTO PÚBLIPARTICIPAÇÃO E ENVOLVIMENTO PÚBLIPARTICIPAÇÃO E ENVOLVIMENTO PÚBLIPARTICIPAÇÃO E ENVOLVIMENTO PÚBLICOCOCOCO    

    

    

De acordo com as disposições do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de Junho, articulado com o 
Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro (RJIGT), a participação institucional e do público em 
geral no processo de Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Pormenor do Escarpão é 
assegurada, respectivamente, através da: 

� Consulta às entidades com responsabilidades ambientais específicas às quais possam 
interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do plano, determinando o âmbito 
da Avaliação Ambiental Estratégica (relatório de definição do âmbito), em acordo com o 
disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de Junho, articulado com o 
n.º 9 do artigo 74.º do Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro. 

� Consulta pública do Plano de Pormenor, que incluirá o respectivo Relatório Ambiental, 
aberta à participação do público em geral, nos termos do disposto nos nos 6 a 9 do artigo 
7.º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de Junho, articulado com os nos 3 a 8 do artigo 74º do 
Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro.  

 

Tendo em consideração as entidades a consultar para efeitos de determinação do âmbito 
designadas no nº 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de Junho, bem como o quadro 
indicativo das entidades a consultar apresentado no Guia da Avaliação Ambiental dos Planos 
Municipais de Ordenamento do Território (DGOTDU, 2008), entendeu-se que, no âmbito da AAE 
do PP do Escarpão, deveriam ser consultadas as seguintes entidades: 

� APA – Agência Portuguesa de Ambiente; 

� ICNB – Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, IP; 

� Administração de Região Hidrográfica do Algarve, IP; 

� CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve; 

� Direcção-Geral de Energia e Geologia; 

� Direcção Regional da Economia do Algarve; 

� INETI – Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, IP; 

� Administração Regional de Saúde do Algarve. 

 

Porém, foi apenas emitido um parecer proveniente da CCDRA o qual aponta para a importância 
dada ao factor ambiental “água” na AAE a realizar ao Plano de Pormenor, que no entender do 
mesma, deverá ser considerado como “Muito Relevante” em vez de apenas “Relevante”. Nesse 
sentido, esta alteração foi contemplada neste Relatório Ambiental, dando assim uma maior 
preponderância à componente da água no Factor Critico de Decisão (FCD) “Recursos Naturais” 
relativamente às restantes, bem como o peso deste mesmo FCD comparativamente com o 
“Desenvolvimento Sócio Económico” e o “Ordenamento do Território”. 

Estas entidades serão novamente consultadas após a elaboração deste relatório ambiental e antes 
da sua aprovação, nos termos do n.º 3 do artigo 7.º para emissão de parecer. 
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Por sua vez, no decorrer do período de Consulta Pública e antes da aprovação do Plano, as 
entidades interessadas e o público em geral terão acesso ao Relatório Ambiental, podendo dar 
contributos e sugestões no sentido da melhoria da qualidade deste instrumento e da salvaguarda de 
eventuais interesses cuja potencial afectação tenha sido descurada ou subavaliada. 

A consulta pública será anunciada com uma antecedência mínima de 5 dias e terá a duração mínima 
de 30 dias. Durante este período, todos os elementos para consulta deverão ser disponibilizados 
através do sítio na Internet da Câmara Municipal de Albufeira e estarão disponíveis para consulta 
nos serviços da Câmara Municipal de Albufeira e na sede da respectiva Junta de Freguesia, 
afixando-se nesses lugares as sessões de esclarecimento que irão ser realizadas. 
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Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro, aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica 
nacional a Directiva n.º2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das 
águas. 

Lei n.º 58/2007 de 4 de Setembro, aprova o Plano Nacional da Política de Ordenamento do 
Território. 

Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de Junho, estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos 
efeitos de determinados planos e programas no ambiente, transpondo para a ordem 
jurídica interna as Directivas n.º 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de Junho, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio. 

Decreto-Lei nº 316/2007 de 19 de Setembro, altera e republica o Decreto-Lei nº 380/99 de 22 de 
Setembro que estabelece o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º104/2006 de 23 de Agosto de 2006 – Aprova o Relatório 
Síntese do Programa Nacional para as Alterações Climáticas – 2006. 

Resolução do Conselho de Ministros 86/2007, de 3 de Julho, aprova a versão final do QREN 2007-
2013. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007 de 20 de Agosto de 2007, aprova a Estratégia 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável. 

Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Junho de 2001 relativa à 
avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente. 

Directiva 2003/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Maio de 2003 que estabelece 
a participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos ao 
ambiente e que altera, no que diz respeito à participação do público e ao acesso à 
justiça, as Directivas 85/337/CEE e 96/61/CE do Conselho 
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ANEXOANEXOANEXOANEXO    1 1 1 1 ––––        

Enquadramento Estratégico doEnquadramento Estratégico doEnquadramento Estratégico doEnquadramento Estratégico do    

Plano de Pormenor do EscarpãoPlano de Pormenor do EscarpãoPlano de Pormenor do EscarpãoPlano de Pormenor do Escarpão    
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Quadro Quadro Quadro Quadro 16161616    –––– Análise da C Análise da C Análise da C Análise da Coerência da Plano de Pormenor do Escarpão com o Programa Naciooerência da Plano de Pormenor do Escarpão com o Programa Naciooerência da Plano de Pormenor do Escarpão com o Programa Naciooerência da Plano de Pormenor do Escarpão com o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Territórional de Política de Ordenamento do Territórional de Política de Ordenamento do Territórional de Política de Ordenamento do Território    

PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

Reforço do 
cluster 

extractivo, 
integrando as 
componentes 

da reciclagem e 
produção de 

energias 
renováveis 

Solucionar as 
questões 
jurídico-

administrativas 
relativas ao 

licenciamento 
das actividades 

Produção de 
energias 

renováveis, 
diversificação 

da base 
económica e 
aumento da 

eco-eficiência 
das unidades 
industriais 

Ordenamento e 
requalificação 
ambiental e 

paisagística da 
área do PP 

Assumir uma 
atitude 

ambientalmente 
correcta 
quanto à 

ocupação e 
exploração do 

território 

Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos 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, atlântico e global ��� �� ��� �� �� 

Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas de suporte à integração e à coesão territoriais �� � �� �� ��� 

Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de equipamentos colectivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, 
promovendo a coesão social 

� � � �� �� 

Expandir as redes e infra-estruturas 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, activa e responsável dos cidadãos e das instituições  ���  �� ��� 

LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 17171717    –––– Análise da C Análise da C Análise da C Análise da Coerência do Plano de Pormenor do Escarpoerência do Plano de Pormenor do Escarpoerência do Plano de Pormenor do Escarpoerência do Plano de Pormenor do Escarpão com a Estratégia Nacional para as Florestasão com a Estratégia Nacional para as Florestasão com a Estratégia Nacional para as Florestasão com a Estratégia Nacional para as Florestas    

PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

Reforço do cluster 
extractivo, 

integrando as 
componentes da 

reciclagem e 
produção de 

energias renováveis 

Solucionar as 
questões jurídico-
administrativas 
relativas ao 

licenciamento das 
actividades 

Produção de 
energias renováveis, 

diversificação da 
base económica e 
aumento da eco-
eficiência das 

unidades industriais 

Ordenamento e 
requalificação 
ambiental e 

paisagística da área 
do PP 

Assumir uma atitude 
ambientalmente 

correcta quanto à 
ocupação e 

exploração do 
território 

Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos    �� �� 

Especialização do território �� ��� ��� ��� ��� 

Melhoria da produtividade através da gestão florestal sustentável �  � �� ��� 

Redução de riscos de mercado e aumento do valor dos produtos �     

Melhoria geral da eficiência e competitividade do sector �  �   

Racionalização e simplificação dos instrumentos de política  ��  �� �� 

LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 18181818    –––– Análise da C Análise da C Análise da C Análise da Coerência do Plano de Pormenor do Escarpão com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentáveloerência do Plano de Pormenor do Escarpão com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentáveloerência do Plano de Pormenor do Escarpão com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentáveloerência do Plano de Pormenor do Escarpão com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

Reforço do cluster 
extractivo, 

integrando as 
componentes da 

reciclagem e 
produção de 

energias renováveis 

Solucionar as 
questões jurídico-
administrativas 
relativas ao 

licenciamento das 
actividades 

Produção de 
energias 

renováveis, 
diversificação da 
base económica e 
aumento da eco-
eficiência das 

unidades industriais 

Ordenamento e 
requalificação 
ambiental e 

paisagística da área 
do PP 

Assumir uma atitude 
ambientalmente 

correcta quanto à 
ocupação e 

exploração do 
território 

Preparar Portugal para a “Sociedade do Conhecimento”      

Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência Energética ��� � ��� ��� ��� 

Melhor Ambiente e Valorização do Património ��� ��� ��� ��� ��� 

Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território ��� � ��� ��� ��� 

LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 19191919    –––– Análise da C Análise da C Análise da C Análise da Coerência do Plano de Pormenor do Escarpão com a Estratégia Nacional para a Conservação da Naturezoerência do Plano de Pormenor do Escarpão com a Estratégia Nacional para a Conservação da Naturezoerência do Plano de Pormenor do Escarpão com a Estratégia Nacional para a Conservação da Naturezoerência do Plano de Pormenor do Escarpão com a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidadea e Biodiversidadea e Biodiversidadea e Biodiversidade    
PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

Reforço do cluster 
extractivo, 

integrando as 
componentes da 

reciclagem e 
produção de 

energias renováveis 

Solucionar as 
questões jurídico-
administrativas 
relativas ao 

licenciamento das 
actividades 

Produção de 
energias renováveis, 

diversificação da 
base económica e 
aumento da eco-
eficiência das 

unidades industriais 

Ordenamento e 
requalificação 
ambiental e 

paisagística da área 
do PP 

Assumir uma atitude 
ambientalmente 

correcta quanto à 
ocupação e 

exploração do 
território 

Conservar a natureza e a diversidade biológica, incluindo os elementos notáveis da geologia, geomorfologia e paleontologia;  �  ��� ��� 

Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos    ��� ��� 

Contribuir para a prossecução dos objectivos visados pelos processos de cooperação internacional na área da conservação da natureza em que 
Portugal está envolvido, em especial os objectivos definidos na Convenção sobre a Diversidade Biológica, aprovada para ratificação pelo 
Decreto no 21/93, de 29 de Junho, designadamente a conservação da biodiversidade, a utilização sustentável dos seus componentes e a partilha 
justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos 

 ��  � ��� 

Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, bem como a monitorização de espécies, habitats e ecossistemas.      

Constituir a Rede Fundamental de Conservação da Natureza e o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, integrando neste a Rede Nacional de 
Áreas Protegidas. 

     

Promover a valorização das áreas protegidas e assegurar a conservação do seu património natural, cultural e social.    � ��� 

Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos sítios e das zonas de protecção especial integrados no processo da Rede 
Natura 2000. 

     

Desenvolver em todo o território nacional acções específicas de conservação e gestão de espécies e habitats, bem como de salvaguarda e 
valorização do património paisagístico e dos elementos notáveis do património geológico, geomorfológico e paleontológico. 

   ��� ��� 

Promover a integração da política de conservação da Natureza e do princípio da utilização sustentável dos recursos biológicos na política de 
ordenamento do território e nas diferentes políticas sectoriais. 

   ��� ��� 

Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central, regional e local.  �   � 

Promover a educação e a formação em matéria de conservação da Natureza e da biodiversidade.      

Assegurar a informação, sensibilização e participação do público, bem como mobilizar e incentivar a sociedade civil.  �    

Intensificar a cooperação internacional.      

LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 20202020    –––– Análise da C Análise da C Análise da C Análise da Coerência do Plano de Pormenor do Escarpão com o Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Ruraloerência do Plano de Pormenor do Escarpão com o Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Ruraloerência do Plano de Pormenor do Escarpão com o Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Ruraloerência do Plano de Pormenor do Escarpão com o Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural    

PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

Reforço do cluster 
extractivo, 

integrando as 
componentes da 

reciclagem e 
produção de 

energias renováveis 

Solucionar as 
questões jurídico-
administrativas 
relativas ao 

licenciamento das 
actividades 

Produção de 
energias renováveis, 
diversificação da 
base económica e 
aumento da eco-
eficiência das 

unidades industriais 

Ordenamento e 
requalificação 
ambiental e 

paisagística da área 
do PP 

Assumir uma atitude 
ambientalmente 

correcta quanto à 
ocupação e 

exploração do 
território 

Aumentar a competitividade dos sectores agrícola e florestalAumentar a competitividade dos sectores agrícola e florestalAumentar a competitividade dos sectores agrícola e florestalAumentar a competitividade dos sectores agrícola e florestal         

Aumentar o conhecimento e melhorar o potencial humano;      

Promover a inovação;      

Reestruturar e desenvolver o potencial físico;      

Melhorar a qualidade da produção e dos produtos agrícolas.      

Promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naPromover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naPromover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naPromover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturaisturaisturaisturais         

Proteger os valores ambientais e paisagísticos em zonas agrícolas e florestais da Rede Natura 2000 e outras;  � � ��� ��� 

Proteger os recursos hídricos e o solo; ��� � � ��� ��� 

Contribuir para a atenuação das alterações climáticas; �    ��� 

Contribuir para o uso continuado e sustentável das terras agrícolas em zonas desfavorecidas.    � �� 

Revitalizar económica e socialmente as zonas ruraisRevitalizar económica e socialmente as zonas ruraisRevitalizar económica e socialmente as zonas ruraisRevitalizar económica e socialmente as zonas rurais    ��� �   ��� 

Diversificar a economia rural; ��� � ���  �� 

Melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais; ��� � � ��� �� 

Desenvolver competências nas zonas rurais. ��� � �  �� 

LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 21212121    –––– Análise da C Análise da C Análise da C Análise da Coerência do Plano de Pormenor do Escarpão com o Planooerência do Plano de Pormenor do Escarpão com o Planooerência do Plano de Pormenor do Escarpão com o Planooerência do Plano de Pormenor do Escarpão com o Plano Nacional para as Alterações Climáticas Nacional para as Alterações Climáticas Nacional para as Alterações Climáticas Nacional para as Alterações Climáticas 
PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

Reforço do cluster 
extractivo, 

integrando as 
componentes da 

reciclagem e 
produção de 

energias renováveis 

Solucionar as 
questões jurídico-
administrativas 
relativas ao 

licenciamento das 
actividades 

Produção de 
energias 

renováveis, 
diversificação da 
base económica e 
aumento da eco-
eficiência das 

unidades industriais 

Ordenamento e 
requalificação 
ambiental e 

paisagística da área 
do PP 

Assumir uma atitude 
ambientalmente 

correcta quanto à 
ocupação e 

exploração do 
território 

Definição de cenários de referência contrastados, por forma a, com grande probabilidade, abarcar a gama das realizações possíveis no que se 
refere ao comportamento da economia e das emissões de GEE, para o primeiro período de cumprimento do Protocolo de Quioto (2008-2012) 

���  ��� � �� 

Quantificar o esforço de redução, em termos de CO2e, para o cumprimento das metas a que Portugal se obrigou no âmbito dos acordos de partilha 
de responsabilidades celebrados com a União Europeia 

���  ��� � �� 

Identificar um conjunto de medidas e instrumentos para controlo e redução das emissões de GEE, atendendo aos critérios de eficácia ambiental, 
eficiência económica (melhor relação custo-eficácia), incentivo à inovação tecnológica, equidade na distribuição dos rendimentos, integração com 
outras políticas sectoriais, exequibilidade política e administrativa no horizonte de cumprimento (2008-2012), e aceitação por parte dos agentes 
envolvidos 

��� � ��� � �� 

Explicitar o cenário de cumprimento da directiva, evidenciando, sempre que necessário, as orientações de política passíveis de promover a 
implementação das medidas e instrumentos adicionais identificados 

     

Definir o sistema de monitorização do PNAC, em linha com o que vier a ser estabelecido pelas instâncias internacionais      

LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca
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Quadro Quadro Quadro Quadro 22222222    –––– Análise da C Análise da C Análise da C Análise da Coerência do Plano de Pormenor do Esoerência do Plano de Pormenor do Esoerência do Plano de Pormenor do Esoerência do Plano de Pormenor do Escarpão com a carpão com a carpão com a carpão com a Lei da Água (Lei nLei da Água (Lei nLei da Água (Lei nLei da Água (Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro)º 58/2005, de 29 de Dezembro)º 58/2005, de 29 de Dezembro)º 58/2005, de 29 de Dezembro)    
PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

Reforço do cluster 
extractivo, 

integrando as 
componentes da 

reciclagem e 
produção de 

energias renováveis 

Solucionar as 
questões jurídico-
administrativas 
relativas ao 

licenciamento das 
actividades 

Produção de 
energias renováveis, 
diversificação da 
base económica e 
aumento da eco-
eficiência das 

unidades industriais 

Ordenamento e 
requalificação 
ambiental e 

paisagística da área 
do PP 

Assumir uma atitude 
ambientalmente 

correcta quanto à 
ocupação e 

exploração do 
território 

Evitar a continuação da degradação e proteger e melhorar o estado dos ecossistemas aquáticos e também dos ecossistemas terrestres e zonas 
húmidas directamente dependentes dos ecossistemas aquáticos, no que respeita às suas necessidades de água; 

��   � � 

Promover uma utilização sustentável de água, baseada numa protecção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis; ��   � � 

Obter uma protecção reforçada e um melhoramento do ambiente aquático, nomeadamente através de medidas específicas para a redução 
gradual e a cessação ou eliminação por fases das descargas, das emissões e perdas de substâncias prioritárias; 

��   � � 

Assegurar a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e evitar o agravamento da sua poluição; ���   �� ��� 

Mitigar os efeitos das inundações e das secas;      

Assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de origem superficial e subterrânea de boa qualidade, conforme necessário para 
uma utilização sustentável, equilibrada e equitativa da água; 

�   � �� 

Proteger as águas marinhas, incluindo as territoriais;      

Assegurar o cumprimento dos objectivos dos acordos internacionais pertinentes, incluindo os que se destinam à prevenção e eliminação da 
poluição no ambiente marinho. 

     

LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 23232323    –––– Análise da C Análise da C Análise da C Análise da Coerência do Plano de Pormenor do Escarpão com o Quadro de Referência Estratégico Nacionoerência do Plano de Pormenor do Escarpão com o Quadro de Referência Estratégico Nacionoerência do Plano de Pormenor do Escarpão com o Quadro de Referência Estratégico Nacionoerência do Plano de Pormenor do Escarpão com o Quadro de Referência Estratégico Nacionalalalal    
PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

Reforço do cluster 
extractivo, 

integrando as 
componentes da 

reciclagem e 
produção de 

energias renováveis 

Solucionar as 
questões jurídico-
administrativas 
relativas ao 

licenciamento das 
actividades 

Produção de 
energias 

renováveis, 
diversificação da 
base económica e 
aumento da eco-
eficiência das 

unidades industriais 

Ordenamento e 
requalificação 
ambiental e 

paisagística da área 
do PP 

Assumir uma atitude 
ambientalmente 

correcta quanto à 
ocupação e 

exploração do 
território 

Promover a qualificação dos portugueses e das portuguesas, desenvolvendo e estimulando o conhecimento, a ciência, a tecnologia, a inovação, a 
educação e a cultura como principal garantia do desenvolvimento do País e do aumento da sua competitividade. 

�     

Promover o crescimento sustentado através, especialmente, dos objectivos do aumento da competitividade dos territórios e das empresas, da 
redução dos custos públicos de contexto, incluindo os da administração, da justiça, da qualificação do emprego e da melhoria da produtividade e 
da atracção e estímulo ao investimento empresarial qualificante. 

���  �   

Garantir a coesão social actuando, em particular, nos objectivos do aumento do emprego e do reforço da empregabilidade e do 
empreendedorismo, da melhoria da qualificação escolar e profissional, do estímulo às dinâmicas culturais, e assegurando a inclusão social, 
nomeadamente desenvolvendo o carácter inclusivo do mercado de trabalho, promovendo a igualdade de oportunidades para todos e a igualdade 
de género, bem como práticas de cidadania inclusiva, reabilitação e reinserção social, conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal e a 
valorização da saúde como factor de produtividade e medida de inclusão social. 

���     

Assegurar a qualificação do território e das cidades traduzida, em especial, nos objectivos de assegurar ganhos ambientais, promover um melhor 
ordenamento do território, estimular a descentralização regional da actividade científica e tecnológica, prevenir riscos naturais e tecnológicos e, 
ainda, melhorar a conectividade do território e consolidar o reforço do sistema urbano, tendo presente a redução das assimetrias regionais de 
desenvolvimento. 

��� ��� ��� ��� ��� 

Aumentar a eficiência da governação privilegiando, através de intervenções transversais nos Programas Operacionais relevantes, os objectivos de 
modernizar as instituições públicas e a eficiência e qualidade dos grandes sistemas sociais e colectivos, com reforço da sociedade civil e melhoria 
da regulação. 

 �    

LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca
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Quadro Quadro Quadro Quadro 24242424    –––– Análise da C Análise da C Análise da C Análise da Coerência do Plano de Pormenor do Escarpão com o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Águaoerência do Plano de Pormenor do Escarpão com o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Águaoerência do Plano de Pormenor do Escarpão com o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Águaoerência do Plano de Pormenor do Escarpão com o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água    
PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO 

INSTRUMENTOS DINSTRUMENTOS DINSTRUMENTOS DINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

Reforço do cluster 
extractivo, 

integrando as 
componentes da 

reciclagem e 
produção de 

energias 
renováveis 

Solucionar as 
questões jurídico-
administrativas 
relativas ao 

licenciamento das 
actividades 

Produção de 
energias 

renováveis, 
diversificação da 
base económica e 
aumento da eco-
eficiência das 

unidades industriais 

Ordenamento e 
requalificação 
ambiental e 

paisagística da 
área do PP 

Assumir uma atitude 
ambientalmente 

correcta quanto à 
ocupação e 

exploração do 
território 

Optimizar a utilização da água (eficiência da utilização) sem pôr em causa os objectivos pretendidos (eficácia da utilização) ao nível das 
necessidades vitais, da qualidade de vida e do desenvolvimento económico 

���  ��� �� ��� 

Redução dos caudais captados e dos volumes de águas residuais afluentes ao meio hídrico    �� � 

Promoção do uso eficiente da água em Portugal, nos sectores urbano, agrícola e industrial, contribuindo para minimizar os riscos de stress hídrico ��� � ��� ��� ��� 

Consolidação de uma nova cultura da água em Portugal, valorizando crescentemente este recurso, não só pela sua importância para o 
desenvolvimento humano e económico, mas também para a preservação do meio natural 

   �� ��� 

LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 25252525    –––– Análise da C Análise da C Análise da C Análise da Coerência oerência oerência oerência do Plano de Pormenor do Escarpãodo Plano de Pormenor do Escarpãodo Plano de Pormenor do Escarpãodo Plano de Pormenor do Escarpão com o Plano Estratégico Nacional de Turismo com o Plano Estratégico Nacional de Turismo com o Plano Estratégico Nacional de Turismo com o Plano Estratégico Nacional de Turismo    
PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

Reforço do cluster 
extractivo, 

integrando as 
componentes da 

reciclagem e 
produção de 

energias renováveis 

Solucionar as 
questões jurídico-
administrativas 
relativas ao 

licenciamento das 
actividades 

Produção de 
energias renováveis, 

diversificação da 
base económica e 
aumento da eco-
eficiência das 

unidades industriais 

Ordenamento e 
requalificação 
ambiental e 

paisagística da área 
do PP 

Assumir uma atitude 
ambientalmente 

correcta quanto à 
ocupação e 

exploração do 
território 

 Apostar na captação de turistas de 20 mercados emissores internacionais e no desenvolvimento do Turismo interno      

 Consolidar e desenvolver 10 produtos turísticos estratégicos      

 Desenvolver ofertas distintivas para as regiões, alinhadas com a proposta de valor do destino Portugal, capitalizando a vocação natural de 
cada região e desenvolvendo os seus factores de qualificação 

     

Desenvolver 6 novos Pólos Turísticos para diversificar a oferta turística em Portugal e implementar um modelo de desenvolvimento sustentado      

Reforçar as acessibilidades aéreas com as cidades/regiões com maior potencial turístico em cada mercado emissor      

Dinamizar um calendário nacional de eventos que assegure o reforço da notoriedade do destino e o enriquecimento da experiência do turista      

Desenvolver e inovar conteúdos tradicionais portugueses que constituam factores de diferenciação turística      

Tornar a qualidade urbana, ambiental e paisagística numa componente fundamental do produto turístico para valorizar e qualificar o destino 
Portugal 

   ��� ��� 

Reforçar a qualidade do Turismo português ao longo dos “momentos de verdade” de interacção com o turista, através da implementação de um 
sistema de qualidade turística e da formação e valorização dos recursos humanos 

     

Implementar uma abordagem inovadora, comunicando uma proposta de valor diferenciada, actuando por mercado emissor e segmento, 
conferindo maior enfoque no canal internet, promovendo uma gestão proactiva da relação com prescritores e definindo como prioridade o 
destino Portugal 

     

Facilitar a interacção das empresas com o Estado, promover a difusão do conhecimento, estimular a investigação e o desenvolvimento e a 
adopção de práticas inovadoras pelas empresas, incentivar a modernização empresarial 

     

LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 26262626    –––– Análise da C Análise da C Análise da C Análise da Coerência oerência oerência oerência do Plano de Pormenor do Escarpãodo Plano de Pormenor do Escarpãodo Plano de Pormenor do Escarpãodo Plano de Pormenor do Escarpão com o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 com o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 com o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 com o Plano Sectorial da Rede Natura 2000    
PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

Reforço do cluster 
extractivo, 

integrando as 
componentes da 

reciclagem e 
produção de 

energias renováveis 

Solucionar as 
questões jurídico-
administrativas 
relativas ao 

licenciamento das 
actividades 

Produção de 
energias 

renováveis, 
diversificação da 
base económica e 
aumento da eco-
eficiência das 

unidades industriais 

Ordenamento e 
requalificação 
ambiental e 

paisagística da 
área do PP 

Assumir uma atitude 
ambientalmente 

correcta quanto à 
ocupação e 

exploração do 
território 

Estabelecer orientações para a gestão territorial das ZPE e Sítios;  �  � �� 

Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e naturais dos locais integrados no processo, fixando os usos e o regime de gestão compatíveis 
com a utilização sustentável do território; 

 ���  ��� ��� 

Representar cartograficamente, em função dos dados disponíveis, a distribuição dos habitats presentes nos Sítios e ZPE;    � � 

Estabelecer directrizes para o zonamento das áreas em função das respectivas características e prioridades de conservação;  �  � � 

Definir as medidas que garantam a valorização e a manutenção num estado de conservação favorável dos habitats e espécies, bem como fornecer a 
tipologia das restrições ao uso do solo, tendo em conta a distribuição dos habitats a proteger; 

 �  � � 

Fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal ou especial de ordenamento do território das medidas e restrições mencionadas nas 
alíneas anteriores; 

 ��  � ��� 

Definir as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da avaliação de impacte ambiental e na análise de incidências ambientais.  ��  � � 

LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca



PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO |||| ALBUFEIRA ALBUFEIRA ALBUFEIRA ALBUFEIRA    

Avaliação Ambiental Estratégica Avaliação Ambiental Estratégica Avaliação Ambiental Estratégica Avaliação Ambiental Estratégica ||||    Relatório AmbientalRelatório AmbientalRelatório AmbientalRelatório Ambiental    

CEDRU | 81 

 
 

Quadro Quadro Quadro Quadro 27272727    –––– Análise da C Análise da C Análise da C Análise da Coerência oerência oerência oerência do Plano de Pormenor do Escarpãodo Plano de Pormenor do Escarpãodo Plano de Pormenor do Escarpãodo Plano de Pormenor do Escarpão com o Programa de Acção Nacional de Combate à De com o Programa de Acção Nacional de Combate à De com o Programa de Acção Nacional de Combate à De com o Programa de Acção Nacional de Combate à Desertificaçãosertificaçãosertificaçãosertificação 
PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

Reforço do cluster 
extractivo, 

integrando as 
componentes da 

reciclagem e 
produção de 

energias renováveis 

Solucionar as 
questões jurídico-
administrativas 
relativas ao 

licenciamento das 
actividades 

Produção de 
energias renováveis, 

diversificação da 
base económica e 
aumento da eco-
eficiência das 

unidades industriais 

Ordenamento e 
requalificação 
ambiental e 

paisagística da área 
do PP 

Assumir uma atitude 
ambientalmente 

correcta quanto à 
ocupação e 

exploração do 
território 

Conservação do solo e da água ��  �� ��� ��� 

Fixação da população activa nas zonas rurais ���  ��� �� ��� 

Recuperação das áreas mais afectadas pela desertificação ���  ��� ��� ��� 

Sensibilização da população para a problemática da desertificação     � 

Consideração da luta contra a desertificação nas políticas gerais e sectoriais     � 

LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca 

 
 
 

Quadro Quadro Quadro Quadro 28282828    –––– Análise da C Análise da C Análise da C Análise da Coerência oerência oerência oerência do Plano de Pormenor do Escarpãodo Plano de Pormenor do Escarpãodo Plano de Pormenor do Escarpãodo Plano de Pormenor do Escarpão com a Estratégia Nacional para a Energia com a Estratégia Nacional para a Energia com a Estratégia Nacional para a Energia com a Estratégia Nacional para a Energia    
PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

Reforço do cluster 
extractivo, 

integrando as 
componentes da 

reciclagem e 
produção de 

energias renováveis 

Solucionar as 
questões jurídico-
administrativas 
relativas ao 

licenciamento das 
actividades 

Produção de 
energias renováveis, 

diversificação da 
base económica e 
aumento da eco-
eficiência das 

unidades industriais 

Ordenamento e 
requalificação 
ambiental e 

paisagística da área 
do PP 

Assumir uma atitude 
ambientalmente 

correcta quanto à 
ocupação e 

exploração do 
território 

Garantir a segurança do abastecimento de energia, através da diversificação dos recursos primários e dos serviços 
energéticos e da promoção da eficiência energética na cadeia da oferta e na procura de energia 

���  ���  ��� 

Estimular e favorecer a concorrência, por forma a promover a defesa dos consumidores, bem como a competitividade e a 
eficiência das empresas, quer as do sector da energia quer as demais do tecido produtivo nacional 

�  �   

Garantir a adequação ambiental de todo o processo energético, reduzindo os impactes ambientais às escalas local, 
regional e global, nomeadamente no que respeita à intensidade carbónica do PIB 

��� � ��� ��� ��� 

LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 29292929    –––– Análise da C Análise da C Análise da C Análise da Coerência oerência oerência oerência do Plano de Pormenor do Escarpãodo Plano de Pormenor do Escarpãodo Plano de Pormenor do Escarpãodo Plano de Pormenor do Escarpão com o Plano Regional de Ordenamento do Território do  com o Plano Regional de Ordenamento do Território do  com o Plano Regional de Ordenamento do Território do  com o Plano Regional de Ordenamento do Território do AlgarveAlgarveAlgarveAlgarve 
PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNINSTRUMENTOS DE REFERÊNINSTRUMENTOS DE REFERÊNINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICACIA ESTRATÉGICACIA ESTRATÉGICACIA ESTRATÉGICA 

Reforço do cluster 
extractivo, 

integrando as 
componentes da 

reciclagem e 
produção de 

energias renováveis 

Solucionar as 
questões jurídico-
administrativas 
relativas ao 

licenciamento das 
actividades 

Produção de 
energias renováveis, 

diversificação da 
base económica e 
aumento da eco-
eficiência das 

unidades industriais 

Ordenamento e 
requalificação 
ambiental e 

paisagística da área 
do PP 

Assumir uma atitude 
ambientalmente 

correcta quanto à 
ocupação e 

exploração do 
território 

Qualificar e diversificar o Cluster Turismo/Lazer    � � 

Robustecer e qualificar a economia, promover actividades intensivas em conhecimento ��     

Promover um modelo territorial equilibrado e competitivo � �� � �� ��� 

Consolidar um sistema ambiental sustentável e durável ��� � ��� ��� ��� 

LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 30303030    –––– Análise da C Análise da C Análise da C Análise da Coerência oerência oerência oerência do Plano de Pormenor do Escarpãodo Plano de Pormenor do Escarpãodo Plano de Pormenor do Escarpãodo Plano de Pormenor do Escarpão com o Plano  com o Plano  com o Plano  com o Plano Director Municipal de AlbufeiDirector Municipal de AlbufeiDirector Municipal de AlbufeiDirector Municipal de Albufeirararara 
PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

Reforço do cluster 
extractivo, 

integrando as 
componentes da 

reciclagem e 
produção de 

energias renováveis 

Solucionar as 
questões jurídico-
administrativas 
relativas ao 

licenciamento das 
actividades 

Produção de 
energias renováveis, 

diversificação da 
base económica e 
aumento da eco-
eficiência das 

unidades industriais 

Ordenamento e 
requalificação 
ambiental e 

paisagística da área 
do PP 

Assumir uma atitude 
ambientalmente 

correcta quanto à 
ocupação e 

exploração do 
território 

Estabelecer os critérios de desenvolvimento sócio-económico equilibrado do concelho ��� �� ��� ��� ��� 

Definir o modo de distribuição das diferentes zonas de actividade económica e social ��� ��� �� ��� �� 

Dimensionar e localizar os equipamentos públicos � �  � �� 

Ordenar a rede viária e de transportes �� �� � ��� �� 

Estabelecer os princípios e normas fundamentais respeitantes à racional ocupação, uso e transformação do solo ��� ��� ��� ��� ��� 

Promover uma gestão criteriosa dos recursos naturais, salvaguardando os valores naturais e culturais da área do município ��� ���  ��� ��� 

LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 31313131    –––– Análise  Análise  Análise  Análise da Cda Cda Cda Coerência oerência oerência oerência do do do do Plano de Pormenor do EscarpãoPlano de Pormenor do EscarpãoPlano de Pormenor do EscarpãoPlano de Pormenor do Escarpão com o Programa Nacional de Acção para o Crescimento e Emprego com o Programa Nacional de Acção para o Crescimento e Emprego com o Programa Nacional de Acção para o Crescimento e Emprego com o Programa Nacional de Acção para o Crescimento e Emprego    
PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

Reforço do cluster 
extractivo, 

integrando as 
componentes da 

reciclagem e 
produção de 

energias 
renováveis 

Solucionar as 
questões jurídico-
administrativas 
relativas ao 

licenciamento das 
actividades 

Produção de 
energias 

renováveis, 
diversificação da 
base económica e 
aumento da eco-
eficiência das 

unidades industriais 

Ordenamento e 
requalificação 
ambiental e 

paisagística da 
área do PP 

Assumir uma atitude 
ambientalmente 

correcta quanto à 
ocupação e 

exploração do 
território 

Articular e garantir a coerência na formulação e na implementação, entre as políticas do domínio Macroeconómico, Micro Económico e da 
Qualificação, Emprego e Coesão Social. 

     

Conjugar em simultâneo a consolidação orçamental com o esforço de investimento necessário para dar consistência às políticas públicas de 
modernização e reforço da competitividade, promovendo uma afectação de recursos públicos favorável ao crescimento, à inovação, à qualificação, 
à saúde, ao emprego e ao ambiente. 

�    � 

Promover a desburocratização de procedimentos nos serviços públicos, agilizar o sistema de justiça e aumentar a eficiência dos mercados, 
designadamente baixando as barreiras à entrada nos mercados regulados e promovendo a sua transparência. 

     

Aumentar a confiança dos investidores e dos consumidores no processo de evolução da economia portuguesa, num contexto de contenção da despesa 
pública e de redução de custos. 

     

Compatibilizar a necessidade de focalizar as políticas públicas de referência em projectos e programas com elevado impacto no crescimento e na 
produtividade da economia, com o objectivo de combater as assimetrias regionais e fomentar a coesão social e territorial. 

    � 

Modernizar o Sistema de Protecção Social no quadro duma sociedade demograficamente envelhecida, antecipando e garantindo a resposta a novas 
necessidades, tornando-o mais amigável ao emprego, combatendo a pobreza e a sua inércia reprodutiva, promovendo a equidade e a coesão social 
e territorial e garantindo em simultâneo a sua sustentabilidade financeira, no quadro da sustentabilidade global das contas públicas. 

     

Reforçar a cooperação entre o tecido empresarial e as Universidades, os Centros de Investigação e as instituições culturais e aumentar a 
internacionalização das instituições públicas e privadas de ensino superior, investigação e desenvolvimento, permitindo um aumento sustentado do 
investimento público e privado em I&D, valorizando também o mercado com retorno nas cadeias de valor. 

     

Disseminar o acesso à Sociedade da Informação de forma inclusiva, promovendo a flexibilidade e a mobilidade, e protegendo a segurança e os 
direitos de privacidade dos indivíduos. 

     

Desenvolver parcerias para a inovação e o emprego, de base sectorial ou regional e fomentar o empreendedorismo e as competências de gestão das 
PME de forma a esbater as desvantagens competitivas associadas à dimensão e à localização periférica em relação aos mercados internacionais 
tradicionais e a construir massa crítica para a exploração de mercados emergentes. 

���  ��  � 

Aumentar a eficiência energética das actividades desenvolvidas, reduzir as emissões de CO2 e promover fontes alternativas de energia que reduzam a 
dependência do País dos combustíveis fósseis e das variações de preços resultantes da sua progressiva escassez.  

���  ��� � � 

Apostar na qualificação dos portugueses, com avaliação e certificação, promovendo uma cultura de aprendizagem ao longo da vida que reduza o 
deficit de qualificações existentes, que reforce a equidade, estimule e responda à necessidade de reforçar a inovação e o empreendedorismo e 
reduza as disparidades de competências no mercado de trabalho. 

     

Aumentar a eficiência do sistema educativo e reduzir drasticamente as taxas de saída precoce e insucesso escolar, através duma cultura de rigor e de 
exigência e duma melhor adequação do sistema de ensino ao contexto social, envolvendo de forma acrescida a comunidade, as famílias e os 
educadores na definição dos projectos escolares específicos, e dum acréscimo de eficácia dos sistemas de protecção social e de promoção da saúde. 

     

Conciliar a promoção do emprego e o combate ao desemprego com a melhoria da produtividade e da qualidade do trabalho e o reforço da coesão 
social e territorial num contexto de deslocalizações e reestruturações profundas.  

     

Elevar a adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas, conjugando flexibilidade com segurança, reduzindo a segmentação do mercado de 
trabalho e reforçando o diálogo e a concertação social. 

     

Incentivar a concertação social para o crescimento, o emprego e a competitividade, dinamizando processos de negociação aberta entre parceiros 
visando a definição de acordos focalizados no futuro comum desejado e não na contabilidade imediata de ganhos e perdas conjunturais. 

     

 LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca 
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Quadro Quadro Quadro Quadro 32323232    –––– Análise  Análise  Análise  Análise da Cda Cda Cda Coerência oerência oerência oerência do Plado Plado Plado Plano de Pormenor do Escarpãono de Pormenor do Escarpãono de Pormenor do Escarpãono de Pormenor do Escarpão com o  com o  com o  com o Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do AlgarvePlano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do AlgarvePlano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do AlgarvePlano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve    
PLANO DE PORMENOR DO ESCARPÃO 

INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICAINSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA 

Reforço do cluster 
extractivo, 

integrando as 
componentes da 

reciclagem e 
produção de 

energias 
renováveis 

Solucionar as 
questões jurídico-
administrativas 
relativas ao 

licenciamento das 
actividades 

Produção de 
energias 

renováveis, 
diversificação da 
base económica e 
aumento da eco-
eficiência das 

unidades industriais 

Ordenamento e 
requalificação 
ambiental e 

paisagística da 
área do PP 

Assumir uma atitude 
ambientalmente 

correcta quanto à 
ocupação e 

exploração do 
território 

Resolver as carências e atenuar as disfunções ambientais actuais associadas à qualidade dos meios hídricos, resultantes do não cumprimento da 
legislação nacional e comunitária ou de compromissos internacionais aplicáveis na presente data. 

   � �� 

Resolver outras carências e atenuar outras disfunções ambientais actuais associadas à qualidade dos recursos hídricos.    � �� 

Adaptar as infra-estruturas associadas à despoluição dos meios hídricos e os respectivos meios de controlo à realidade resultante do desenvolvimento 
socioeconómico e à necessidade de melhoria progressiva da qualidade da água. 

     

Proteger e valorizar meios hídricos de especial interesse, com destaque para as origens destinadas ao consumo humano.      

Caracterizar, controlar e prevenir os riscos de poluição dos meios hídricos.    � �� 

Aprofundar o conhecimento relativo a situações cuja especificidade as torna relevantes no âmbito da qualidade da água.     � 

Desenvolver e/ou aperfeiçoar sistemas de recolha, armazenamento e tratamento de dados sobre aspectos específicos relevantes em relação aos 
meios hídricos. 

     

 LEGENDA: ��� Coerência Forte; �� Coerência Intermédia; � Coerência Fraca 
 
 


