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1.

INTRODUÇÃO

1.1.

Enquadramento Legal

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um instrumento de avaliação de impactes de natureza
estratégica cujo objetivo é facilitar a integração ambiental e a avaliação de oportunidades e riscos de
estratégias de ação no quadro de um desenvolvimento sustentável. As estratégias de ação estão
fortemente associadas à formulação de políticas, e são desenvolvidas no contexto de processos de
planeamento e programação.
A avaliação ambiental de planos, programas e políticas tem sido um requisito obrigatório em Portugal
desde a publicação do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho. Este diploma transpõe os requisitos
legais europeus da diretiva 2001/42/CE, de 27 de junho. O Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho,
modificado pelo Decreto-Lei nº 58/2011, de 4 de maio, assegura ainda a aplicação da Convenção de
Aarhus, de 25 de junho de 1998, transpondo a diretiva 2003/35/CE, de 26 de maio, a qual promove a
participação pública na preparação de planos e programas ambientais.
Segundo a alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, estão sujeitos a
avaliação ambiental “os planos e programas para os sectores da agricultura, floresta, pescas, energia,
industria, transportes, gestão de resíduos, gestão de águas, telecomunicações, turismo, ordenamento
urbano e rural ou utilização dos solos...”, onde se incluem os PDM.
A adaptação do regime de avaliação ambiental aos Instrumentos de Gestão Territorial, surge no quadro
legislativo nacional com a publicação do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro, que altera e
republica o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, por sua vez alterado e republicado pelo DecretoLei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, incorporando a análise sistemática dos efeitos ambientais nos
procedimentos de elaboração, alteração, revisão, assim como no acompanhamento, participação pública
e aprovação dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT).
O procedimento de AAE, de acordo com o disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de
junho, consiste na “…identificação, descrição e avaliação dos eventuais impactes significativos no
ambiente resultantes de um plano ou programa, realizada durante um procedimento de preparação e
elaboração de um plano ou programa e antes do mesmo ser aprovado ou submetido ao procedimento
legislativo, concretizada na elaboração de um relatório ambiental e na realização de consultas, e a
ponderação dos resultados obtidos na ponderação da decisão final sobre o plano ou programa e a
divulgação pública de informação respeitante à decisão final”.
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1.2.

Objetivos da AAE

A Avaliação Ambiental Estratégica visa estabelecer um nível elevado de proteção do ambiente e promover
a integração das questões ambientais e de sustentabilidade nas diversas fases de preparação e
desenvolvimento de políticas, planos e programas, designadamente instrumentos de gestão territorial, que
assegurem uma visão estratégica e contribuam para processos de decisão ambientalmente sustentáveis.
A AAE, numa abordagem de pensamento estratégico, visa três objetivos muito concretos (APA, 2007):


Assegurar a integração de considerações ambientais, sociais e económicas nos processos de
planeamento, de programação e de elaboração de política;



Detetar oportunidade e riscos, avaliar e comparar opções alternativas de desenvolvimento
enquanto estas ainda se encontram em discussão;



Contribuir para o estabelecimento de contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras
propostas de desenvolvimento.

Através destes objetivos a AAE pode contribuir para (APA, 2012):


Assegurar uma perspetiva estratégica, sistémica e alargada em relação às questões ambientais,
dentro de um quadro de sustentabilidade;



Contribuir para a identificação, seleção e discussão de opções de desenvolvimento para decisões
mais sustentáveis (interrelacionando sempre as questões biofísicas, sociais, institucionais e
económicas);



Detetar oportunidades e riscos estratégicos nas opções em análise e facilitar a consideração de
processos cumulativos;



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



Assegurar processos transparentes e participativos que envolvem todos os agentes relevantes
através de diálogos, e promover decisões mais integradas relativamente ao conjunto de pontos de
vista mais relevantes.
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1.3.

Conteúdo do Relatório Ambiental

O presente Relatório Ambiental (RA) constitui o principal contributo do processo de AAE para a proposta
de revisão do Plano Diretor Municipal de Proença-a-Nova (PDMPN), concretizando a recomendação
exposta no Artigo 5.º da Diretiva 2001/42/CE, (com transposição no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 232/2007, de 15 de junho) “sempre que seja necessário proceder a uma avaliação ambiental, deve ser
elaborado um relatório ambiental no qual serão identificados, descritos e avaliados os eventuais efeitos
significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano ou programa e as suas alternativas razoáveis
que tenham em conta os objetivos e o âmbito de aplicação territorial respetivos”.
O relatório ambiental deve incluir as informações que razoavelmente possam ser necessárias, tendo em
conta os conhecimentos e métodos de avaliação disponíveis, o conteúdo e o nível de pormenor do plano
ou do programa e a sua posição no processo de tomada de decisões.
Para além do presente capítulo introdutório, em termos estruturais, o presente relatório apresenta no
Capítulo 2 o objeto de avaliação e enquadramento da proposta de revisão do PDMPN.
O Capítulo 3 destaca os aspetos metodológicos associados ao processo de AAE.
Os resultados dos pareceres emitidos pelas entidades com responsabilidades ambientais específicas,
relativos ao Relatório de Fatores Críticos de Decisão (FCD) são indicados no Capítulo 4, sendo que no
Capitulo 5 são apresentados as componentes de análise da AAE.
No Capitulo 6 procede-se à avaliação dos FCD, tendo em consideração a situação existente e a análise
das principais tendências sem considerar a execução do Plano, sendo depois analisados os efeitos
esperados com a concretização dos objetivos da proposta de revisão do Plano.
No Capitulo 7 apresenta-se o Quadro de Governança para a Ação com indicação das principais
entidades/agentes intervenientes com responsabilidade em todo o processo de acompanhamento do
Plano.
O Capítulo 8 contempla as diretrizes de seguimento e orientações para a Implementação do Plano de
Controlo, a ter em consideração pela autarquia durante a execução do PDMPN.
No Capítulo 9 é apresentada uma síntese dos aspetos mais importantes identificados no âmbito da
presente AAE.
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2.

FASEAMENTO E METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA

O procedimento de AAE garante que os efeitos ambientais são tomados em consideração durante a
elaboração de um plano ou programa e antes da sua aprovação. A avaliação contempla assim a análise e
diagnóstico dos eventuais efeitos significativos que o plano possa produzir no ambiente, permitindo a
integração e adequação dos resultados da avaliação ambiental nas opções ao nível do uso,
transformações e ocupação do solo.
Desta forma, a AAE deve ser integrada no processo de planeamento, não devendo em caso algum ser
considerada e conduzida como um processo paralelo ou autónomo. Assim, cada uma das etapas da AAE
será articulada com as diferentes fases do processo de elaboração do plano a que respeita e com as
respetivas metodologias.
Na Figura seguinte evidencia-se a relação das fases da AAE com as correspondentes fases da proposta
de revisão do Plano.
Tendo presente o objetivo de estabelecer uma programação articulada com o procedimento de elaboração
do plano, distinguem-se 4 fases para o desenvolvimento da AA, nomeadamente:


Fase A: Definição do âmbito e do alcance da AAE. Elaboração do Relatório de
Fatores Críticos de Decisão. Consulta às entidades com responsabilidades
ambientais específicas.



Fase B: Análise e avaliação ambiental das opções estratégicas da proposta de
revisão do PDM de Proença-a-Nova. Elaboração do Relatório Ambiental e respetivo
Resumo Não Técnico.



Fase C: Consulta pública, elaboração da Declaração Ambiental (DA) e aprovação do
Plano.



Fase D: Execução e acompanhamento da execução do Plano.

A AAE desenvolvida no âmbito da revisão do PDMPN segue, metodologicamente, as linhas de orientação
constantes do “Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica” (APA, 2012), que constitui
uma versão revista e atualizada do anterior Guia publicado em 2007 pela APA (APA, 2007), e no
documento

de

Orientação

elaborado

pela

Direcção-Geral

do

Ordenamento

do

Território

e

Desenvolvimento Urbano intitulado “Guia da Avaliação Ambiental Estratégica dos Planos Municipais de
Ordenamento do Território” (DGOTDU, 2008).
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AAE
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Estratégicas

PDM

Quadro de
Referência
Estratégico

Definição dos Objetivos
Estratégicos da Revisão do
PDM

Fatores
Ambientais

Proposta de Fatores Críticos
para a Decisão
Elaboração do Relatório de
Fatores Críticos para a
Decisão

Estudos de Caraterização e
Diagnóstico do PDM

Consulta às Entidades com
Responsabilidades Ambientais
Específicas (ERAE)

Avaliação dos efeitos da
proposta de Revisão do PDM

Desenvolvimento da Proposta
de Revisão do PDM

Elaboração do Relatório
Ambiental e Resumo Não
Técnico

Elaboração do Regulamento,
Peças Desenhadas e
restante conteúdo da
Proposta de Revisão do PDM

Consulta às Entidades com
Responsabilidades Ambientais
Específicas (ERAE)

Revisão do Plano, do Relatório Ambiental e Resumo Não Técnico

Consulta Pública

Aprovação da Revisão do Plano e emissão da Declaração Ambiental

Fase de Seguimento - Plano de Controlo

Figura 1 - Fatores Críticos para a Decisão como elemento integrador e estruturante em AAE (Fonte: APA, 2007)
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2.1.

Fase A: Definição do Âmbito e do Alcance da AAE

Nesta fase procedeu-se à apresentação, de forma sistemática, da identificação do objeto de avaliação,
bem como da definição dos Fatores Críticos para a Decisão (FCD).
Com base na informação recolhida, o trabalho incidiu na definição de um conjunto de fatores de natureza
estratégica que permitiram definir o âmbito da avaliação a realizar. As atividades incluídas nesta fase
contemplaram o estabelecimento de um Quadro de Referência Estratégico (QRE) identificando os
objetivos e metas de ambiente e sustentabilidade nos domínios relevantes para a avaliação.
A determinação dos FCD resulta, numa primeira fase, da interação entre os objetivos do QRE preconizado
e as Questões Estratégicas (QE) definidas na proposta de revisão do PDMPN.
A análise de interação entre os objetivos dos instrumentos do Quadro de Referência Estratégico e as
Questões Estratégicas determina o grau de convergência dos objetivos das opções estratégicas do PDM
com os objetivos de ambiente e sustentabilidade preconizados nos instrumentos do QRE.
Esta análise permite evidenciar as questões de sustentabilidade ambiental que se prefiguram como
determinantes para integrarem os FCD que devem ser avaliados, por forma a contribuir para o processo
de tomada de decisão e promover o alcance do(s) objetivo(s) de sustentabilidade ambiental pretendidos
na execução do PDM.
Da análise das relações existentes entre as duas componentes referidas, e da integração dos Fatores
Ambientais (FA), estabelecidos pela legislação e considerados importantes nesta avaliação, resultam os
Fatores Críticos de Decisão (FCD), que reúnem os aspetos de ambiente e sustentabilidade relevantes que
servirão de base para a tomada de decisão.
A determinação dos FCD torna-se fundamental, porquanto estes estruturam a avaliação estratégica e
decorrem do contexto e da escala em que a AAE é realizada. Os fatores são identificados em função dos
seguintes elementos:
i)

Questões Estratégicas (QE) fundamentais, que traduzem os objetivos e linhas de força do
plano e o seu potencial com implicações ambientais;

ii)

Quadro de Referência Estratégico (QRE) para a AAE com as macro-orientações de política
nacional e os objetivos e metas de longo prazo estabelecidos em matéria de ambiente e
sustentabilidade;

iii)

Fatores Ambientais (FA) pertinentes para a avaliação, selecionados em fase de alcance e da
escala das intervenções estratégicas do plano no ambiente.
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QE

FA
FCD

QRE
Figura 2 - Fatores Críticos para a Decisão como elemento integrador e estruturante em AAE (Fonte: APA, 2007)

Ainda nesta fase, foram definidas as Autoridades competentes e o público relevante para o envolvimento
e participação no processo de AAE.
A Fase A da AAE coincide e articula-se com a fase dos estudos de caracterização e diagnóstico do
processo de revisão do PDM.
Esta fase assumiu-se como a mais importante do processo, sendo ainda responsável pelo
condicionamento do resultado final, na medida em que abrangeu não só a identificação do âmbito da AAE
como também a definição dos seus objetivos, tendo em conta a minimização/maximização dos efeitos
ambientais significativos.
Pretendeu-se, nesta fase, em função da realidade existente, ter a perceção das tendências de evolução,
das orientações e das expectativas de desenvolvimento da comunidade, o que pressupôs uma análise
detalhada, consistente e que fundamentou as opções de desenvolvimento prioritário.
Desta forma, procedeu-se à construção do quadro de referência relativo a outros planos e programas com
os quais a revisão do PDMPN se deve compatibilizar, atendendo aos seus objetivos e à informação de
base recolhida através dos estudos de caracterização e diagnóstico e estudos sectoriais, à definição do
âmbito e dos objetivos da AAE, bem como dos Fatores Ambientais que estruturam a avaliação
estratégica, apoiada em critérios e indicadores dedicados e à consulta e acompanhamento das entidades
com responsabilidades nas áreas de intervenção do PDMPN.
2.2.

Fase B: Análise e avaliação ambiental das opções estratégicas da proposta de revisão do

PDM de Proença-a-Nova
O presente relatório ambiental integra a Fase B do processo de AAE da proposta de revisão do PDMPN.
O objetivo primordial desta fase é a realização de estudos técnicos de acordo com os fatores de decisão e
o nível de pormenorização e alcance estabelecidos na Fase A, permitindo efetuar a análise de tendências
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em termos ambientais e de sustentabilidade, bem como estabelecer diretrizes que constituam orientações
ou recomendações da AAE e que devem ser implementadas em fase de seguimento.
Nesta fase é crucial analisar os cenários de desenvolvimento com e sem Plano, por forma a estruturar
uma matriz de análise de sustentabilidade das opções estratégicas e das propostas de ordenamento e
desenvolvimento que as consubstanciam.
Neste sentido, e na sequência da definição do âmbito e dos objetivos da AAE, o desenvolvimento do
processo na Fase B integrará as seguintes tarefas:


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



Análise dos efeitos esperados com a implementação do Plano;



Avaliação estratégica de oportunidades e riscos;



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



Estabelecimento de um quadro de governança para a ação;



Estabelecimento de orientações para a implementação de um plano de controlo para
acompanhamento do processo.

Na análise da situação existente e das principais tendências, associadas a cada um dos FCD, procurou-se
efetuar um diagnóstico de referência, nos cenários de desenvolvimento com e sem Plano, por forma a
estruturar uma matriz de análise de sustentabilidade das opções estratégicas e das propostas de
ordenamento e desenvolvimento que as consubstanciam.
Na análise da situação de referência e das principais tendências, associada a cada um dos FCD,
recorreu-se a uma análise do tipo SWOT, pretendendo-se efetuar um diagnóstico geral das características
ambientais, ecológicas e do ordenamento do território existentes no concelho, bem como as tendências
existentes, identificando, para isso, um conjunto de elementos positivos e negativos que ocasionam um
conjunto de ameaças e oportunidades associadas a cada Fator Crítico.
Desta fase irão resultar conclusões relativamente às opções estratégicas consideradas no Plano, bem
como o estabelecimento de diretrizes que constituam orientações ou recomendações da AAE e
recomendações a serem aplicadas em fase de seguimento.
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A análise e avaliação dos FCD contêm a descrição dos principais problemas ambientais para o Plano em
dois momentos: situação atual e tendências de evolução com o PDM em vigor, procedendo ainda à
identificação de impactes positivos/oportunidades, impactes negativos/riscos e efetuando recomendações
para as propostas da revisão do PDM em função da avaliação. Esta análise permitiu validar as opções do
plano que melhor realizam ganhos ambientais, evitando ou reduzindo efeitos negativos, rumo à
sustentabilidade.
A avaliação das oportunidades e riscos adotou como referencial os objetivos e metas de desenvolvimento
sustentável estabelecidos no Quadro de Referência Estratégico (QRE), definido na fase anterior.
Desta fase resultou, então, a síntese da análise e avaliação, reunindo e integrando todos os FCD em
relação à avaliação das oportunidades / riscos e recomendações.
2.3.

Fase C: Consulta Pública e elaboração da Declaração Ambiental

Na Fase C da AAE procede-se à legitimação da proposta de revisão de plano e do RA através da sua
submissão a consulta pública, ao que se seguirá a ponderação dos resultados da consulta, a aprovação
da proposta de revisão de plano e a emissão da Declaração Ambiental (DA).
Deve ter-se em conta que o RA acompanha a proposta de plano na consulta pública. Os documentos
submetidos a consulta compreendem ainda o parecer final da Comissão de Acompanhamento, bem como
os demais pareceres emitidos e os eventuais resultados da concertação, se esta tiver tido lugar.
Os mesmos documentos e ainda as reclamações apresentadas pelos particulares no âmbito da consulta
pública (caso existam) e o respetivo relatório de ponderação, devem ser submetidos à Assembleia
Municipal para aprovação.
A DA é emitida pela Câmara Municipal em momento anterior à aprovação do plano e acompanha a
proposta de plano a submeter à aprovação da Assembleia Municipal.
A DA deverá conter os seguintes elementos:
I. A forma como as considerações ambientais do RA foram integradas na revisão do
PDMPN;
II. As observações apresentadas pelas entidades consultadas e pela discussão pública
previstas no art. 7.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, e o resultado da
respetiva ponderação, devendo ser justificado o não acolhimento dessas observações;
III. As razões que fundamentaram a aprovação da revisão do PDMPN à luz de outras
alternativas razoáveis abordadas aquando da respetiva elaboração;
IV. As medidas de controlo previstas em conformidade com o art. 11.º do Decreto-Lei n.º
232/2007, de 15 de junho.
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O resultado da realização das consultas e a ponderação dos resultados das mesmas devem constar
obrigatoriamente da DA e quando aceites serem vertidas para a proposta de plano.

2.4.

Fase D: Execução e acompanhamento da execução do Plano

Nesta Fase procede-se à monitorização e pós-avaliação documentada dos efeitos da revisão do plano no
ambiente. Através desta monitorização pretende-se, por um lado verificar se os efeitos produzidos pela
revisão do plano são os que foram previstos em fase de AAE e, por outro lado, criar condições para a
eventual adoção de medidas de mitigação ou de correção, adicionais às que estão previstas na DA e que
se revelem necessárias.
A entidade que procede à revisão do PDM irá assim avaliar e controlar os efeitos significativos no
ambiente, decorrentes da aplicação/execução do plano, verificando, nomeadamente, se estão a ser
adotadas as medidas constantes da DA, para efeitos de corrigir eventuais efeitos negativos imprevistos,
através das seguintes ações:


Implementar um esquema ou programa para controlo da execução do plano, verificação das
medidas previstas na declaração ambiental, e monitorização dos seus efeitos no ambiente;



Monitorizar os efeitos da execução do plano no ambiente através de indicadores previamente
selecionados;



Elaborar estudos em função do que foi estabelecido durante a elaboração do plano ou de acordo
com as necessidades que se venham a definir.

Os resultados do controlo deverão ser divulgados pela Câmara Municipal de Proença-Nova, através de
meios eletrónicos e atualizados com uma periodicidade mínima anual, sendo ainda remetidos à Agência
Portuguesa do Ambiente (APA).

3.

OBJETO DE AVALIAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA DE REVISÃO DO PDMPN

3.1.

Objeto de Avaliação

De acordo com o Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro na sua atual redação, o “plano diretor
municipal estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política municipal de ordenamento do
território, a política municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas,
integra e articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional
e regional e estabelece o modelo de organização espacial do território municipal.”
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O objeto da presente avaliação ambiental estratégica consubstancia-se na Proposta de Revisão do Plano
Diretor Municipal de Proença-a-Nova (PDMPN).
O concelho de Proença-a-Nova dispõe de Plano Diretor Municipal, ratificado por Resolução do Conselho
de Ministros n.º 57/94, e publicado no DR – I Série B n.º 167, de 21/7/94. Posteriormente, devido à
necessidade de clarificar algumas disposições regulamentares, o mesmo foi sujeito a alterações de
pormenor, publicadas no DR – II Série – n.º 293, de 18/12/99.
Foram ainda publicadas as seguintes alterações de pormenor ao PDM de Proença-a-Nova:


Aviso n.º 17153/2012, de 26 de dezembro, que permite a instalação de parques eólicos em todo o
concelho;



Aviso n.º 1395/2011, de 13 de janeiro, que adaptou a Planta de Ordenamento do PDM ao Plano
de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova (PPPEPN);



Aviso n.º 19250/2010, de 28 de setembro, que permite a instalação de atividades agropecuárias
em solo rural do concelho.

O Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro estabelece que os PDM têm um prazo de vigência de 10
anos podendo ainda ser alterados, retificados, e suspensos consoante a situação assim o justificar. A sua
revisão, que deverá ocorrer após terminar o seu prazo de vigência, implica a reconsideração e
reapreciação global, com caráter estrutural ou essencial, das opções estratégicas dos planos, dos
princípios e objetivos dos modelos territoriais definidos ou dos regimes de salvaguarda e calorização dos
recursos e valores territoriais.
A implementação do PDMPN ao longo destes anos tem revelado a necessidade crescente de proceder à
sua revisão, havendo que ponderar um conjunto de fatores quer internos, face à evolução entretanto
desenvolvida no concelho, quer externos, decorrentes de alterações estruturais, designadamente na
envolvente regional, para que todo o processo se concretize com base em objetivos consentâneos com as
atuais orientações da política municipal.
Devido a uma série de fatores o processo de revisão só se iniciou com a respetiva deliberação da Câmara
Municipal a 18 de julho de 2006, e, a respetiva comunicação à DGOTDU e à CCDR já em 2007.
A publicação do Decreto-Lei n.º 232/2007, em 15 de junho, veio reforçar a necessidade de contemplar as
questões ambientais relevantes nas opções tomadas a nível dos Planos de Ordenamento do Território,
impondo o desenvolvimento de uma avaliação ambiental estratégica que suporte essas opções e garanta
a bondade dos Planos em matéria de ambiente.
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3.2.

Linhas de orientação estratégica para a Revisão do PDMPN

O concelho de Proença-a-Nova encontra-se numa fase de transformação, encarando os seus valores
endógenos numa nova perspetiva. Os diversos sistemas estão a ser revistos e reenquadrados face à
evolução tecnológica e conceptual desta era e uma nova perspetiva começa-se a delinear.
Desde a publicação do PDM vigente, em 1994, muito se desenvolveram os conceitos, conhecimentos e
experiências do ordenamento do território. Novas noções e prioridades passaram a constar da legislação
portuguesa e europeia, assim como novas preocupações. O resultado dos PDM das primeiras gerações
começa agora a ser visível/percetível, suscitando vontade de mudança na forma como se encaram os
Planos. Por tudo isto, o momento é pertinente e oportuno para a revisão do PDM de Proença-a-Nova.
Para além dos propósitos subjacentes ao conceito global de PMOT e seus objetivos, definidos no DecretoLei n.º 316/2007, de 19 de setembro, a ter em consideração, definiram-se como linhas de orientação
estratégica para a revisão do PDMPN:
a) Inverter a tendência de despovoamento e envelhecimento da população através da captação
de novos investimentos e da criação de emprego;
b) Promover o emprego e o empreendedorismo, modernizar os parques e zonas industriais e
valorizar os recursos endógenos, procurando criar riqueza e novas fontes de rendimento para
as populações;
c) Definir medidas articuladas e sustentadas de intervenção, dinamizando iniciativas que
contribuam para a diminuição da sazonalidade e para o aumento da estadia média de
visitantes;
d) Valorização dos recursos naturais, vestígios arqueológicos e património edificado;
e) Valorizar a floresta e a envolvente ambiental como oportunidade para um desenvolvimento
sustentável;
f) Perspetivar alternativas na produção de energia, salvaguardando a preservação e proteção
dos recursos naturais;
g) Inverter a tendência de envelhecimento e despovoamento do território, através de políticas de
ação social, numa perspetiva inclusiva e intergeracional;
h) Centrar as políticas sociais nas famílias, melhorando as respostas existentes para crianças e
jovens;
i) Perspetivar a educação e a qualificação da população, na medida em que são decisivos para a
inovação e desenvolvimento de novos projetos de base local;
j) Proceder ao melhoramento e alargamento das infraestruturas e equipamentos existentes, bem
como intervir qualitativamente no espaço público, melhorando a qualidade visual da paisagem
e promovendo a melhoria das condições de acessibilidade e mobilidade para a população
como mobilidade condicionada;
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k) Manter as formas de cooperação e parcerias existentes, sistematizadas em diferentes eixos de
intervenção, bem como estabelecer novas parcerias;
l) Incentivar a articulação com a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa e com agentes
dinamizadores do desenvolvimento regional, sejam eles do sector público ou privado,
essencial para que o concelho ultrapasse limitações de escala, trabalhando em rede.
No sentido de concretizar as referidas linhas de orientação, foram definidos 5 eixos estratégicos, adiante
apresentados no capítulo 5.1, sobre os quais assentam os objetivos estratégicos do Plano, objeto da
presente avaliação ambiental.
3.3.

Proposta de Plano

3.3.1.

Enquadramento Geográfico
2

O concelho de Proença-a-Nova, com uma área de cerca de 395,4 km , localiza-se na Região Centro
(NUTII), integrado na Sub-região da Beira Baixa (NUTIII) e pertence ao distrito de Castelo Branco.
De acordo com a reforma da Divisão Administrativa do País, em vigor desde 29 de setembro de 2013, o
concelho passou a ser composto por 4 freguesias (União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral,
União das freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira, Montes da Senhora, S. Pedro do Esteval).
Uma vez que à data de entrada em vigor da referida reforma, os trabalhos de revisão do PDM e respetivo
Relatório Ambiental, estavam já em avançado estado de evolução, optou-se por manter referências às 6
freguesias antigas (Proença-a-Nova, Sobreira Formosa, Alvito da Beira, Montes da Senhora, Peral e S.
Pedro do Esteval), para melhor enquadramento das propostas apresentadas e melhor interpretação dos
dados censitários.
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Figura 3 – Mapa de freguesias do concelho de Proença-a-Nova (fonte: site da CMPN 2014)

Figura 4 - Localização de Proença-a-Nova na Região Centro (fonte: site da CCDR-Centro editada, Set. julho 2014)
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Figura 5 - Área das freguesias do concelho de Proença-a-Nova, em 2001
(fonte: estudos de base da revisão do PDM de Proença-a-Nova, Maio 2008)

3.3.2.

Composição do Plano

Conforme estabelecido no artigo 3.º da proposta de Regulamento, o PDMPN é constituído pelos seguintes
documentos fundamentais:
O Plano é constituído pelos seguintes documentos fundamentais:
a)

Regulamento;

b)

Planta de Ordenamento, desdobrada em:

c)

i.

Classificação e qualificação do solo - (1:25.000);

ii.

Classificação das zonas mistas - (1:25.000);

iii.

Sistema patrimonial – (1:25.000);

iv.

Extrato sobre cartografia topográfica de imagem - (1:25.000);

Planta de Condicionantes (1:25.000), subdividida:
i.

Outras Condicionantes;

ii.

Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios;

iii.

Risco de Incêndio - Perigosidade Alta e Muito Alta;

iv.

Reserva Agrícola Nacional e Obras de Aproveitamento Hidroagrícola;

v.

Reserva Ecológica Nacional.
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Acompanham o Plano:
a)

Estudos de Caracterização do Território Municipal;

b)

Relatório fundamentando das soluções adotadas, a estratégia territorial e as opções de
ordenamento que a concretizam;

c)

Programa de Execução e Financiamento;

d)

Relatório com indicação das licenças, autorizações e comunicações prévias de operações
urbanísticas emitidas, bem como das informações prévias favoráveis em vigor;

e)

Planta de Enquadramento Regional (1:125.000);

f)

Planta da Situação Existente com Usos do Solo (1:25.000);

g)

Carta da Estrutura Ecológica Municipal (1:25.000);

h)

Relatório Ambiental;

i)

Proposta de Delimitação da REN do concelho de Proença-a-Nova;

j)

Proposta de Delimitação da RAN do concelho de Proença-a-Nova;

k)

Mapa de Ruído;

l)

Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios;

m) Ficha de dados estatísticos;
n)

Relatório de Ponderação das participações recebidas em sede de Discussão Pública;

o)

Carta Educativa.

A proposta de Regulamento é constituída pelos seguintes capítulos:
Título I – Disposições Gerais
Capítulo I - Enquadramento
Capítulo II - Condicionamentos, servidões e restrições de utilidade pública
Capítulo III - Sistemas de salvaguarda
Título II – Uso do solo
Capítulo I – Classificação e Qualificação do solo
Capítulo II – Disposições comuns ao solo rural e ao solo urbano
Capítulo III – Sistema Urbano
Capítulo IV – Solo Rural
Capítulo V – Solo Urbano
Capítulo VI - Espaços canais
Título III – Programação e Execução do Plano
Capítulo I – Planeamento e Gestão
Capítulo II – Sistema de Gestão Territorial
Título IV - Disposições Finais
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3.3.3.

Relação com outros IGT

De acordo com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19
de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro), o sistema de
gestão territorial assenta em três âmbitos de organização:


Âmbito Nacional, concretizado:
o

pelo Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT);

o

pelos Planos Sectoriais com incidência territorial: Planos de Bacia Hidrográfica (PBH);
Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF), etc.;

o

pelos Planos Especiais de Ordenamento do Território: Planos de Ordenamento de áreas
protegidas (POAP), Planos de Ordenamento de Albufeiras de águas públicas (POA), os
Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) e os Planos de Ordenamento dos
Estuários (POE);



Âmbito Regional, concretizado pelos Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT);



Âmbito Municipal, concretizado pelos Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território (PIOT)
e Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT).

O Plano Diretor Municipal de Proença-a-Nova articula-se com os seguintes instrumentos de gestão
territorial:
Instrumentos de Âmbito Nacional


Programa Nacional de Política do Ordenamento do Território (PNPOT) - Lei n.º 58/2007, de 4 de
setembro, com as alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de
setembro, e pela Declaração de Retificação n.º 103-A/2007, de 2 de novembro;



Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Sul (PROF PIS) - Decreto
Regulamentar n.º 8/2006, de 19 de julho;



Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo (PBH Tejo) – Decreto-Regulamentar n.º 18/2001, de 7 de
dezembro;



Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (PGBH RH5) Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-F/2013, de 22 de março;
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Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN2000) - Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho;

Instrumentos de Âmbito Regional


Proposta de Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-C) (Em fase de
aprovação);

Instrumentos de Âmbito Municipal


Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Proença-a-Nova – Regulamento publicado através
do Aviso n.º 19330/2010, de 29 de setembro.

Refere-se que, a nível de instrumentos de âmbito municipal, a proposta de PDM revoga, não só o anterior
PDM e respetivas alterações, como também o Plano de Pormenor do Núcleo Histórico de Proença-a-Nova
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 174/03, de 4 de novembro), e o Plano de Urbanização de
Sobreira Formosa (Resolução do Conselho de Ministros n.º 181/03, de 24 de novembro).
O PDMPN deverá refletir a política municipal de gestão territorial de acordo com as diretrizes definidas no
PNPOT acautelando a concretização das políticas previstas nos Planos Setoriais acima indicados. No
artigo 4.º do Regulamento da proposta de revisão do PDM são indicados os IGT a observar na execução
do Plano.
3.4.

Alternativas à Proposta de Revisão do PDM

A proposta de revisão do Plano é suportada por um conjunto de estudos de base sectoriais que foram
desenvolvidos com o objetivo de caraterizar o concelho e analisar as tendências, as dinâmicas e as
perspetivas de desenvolvimento.
A proposta de estrutura de ordenamento tem por isso por base a própria essência do processo de
planeamento, o equilíbrio entre o modelo de ocupação humana presente no território e o sistema biofísico,
bem como o envolvimento e participação de atores locais.
Com base na análise efetuada nos estudos de base sectoriais, não foram consideradas alternativas à
estratégia a adotar, considerando-se que a presente proposta corresponde às melhores opções a serem
tomadas para o desenvolvimento territorial do concelho.
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4.

ENTIDADES CONSULTADAS

De acordo com o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, a AAE requer que, antes da aprovação do
projeto de plano ou programa e do respetivo relatório ambiental, a entidade responsável pela sua
elaboração promova a consulta das entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades
ambientais específicas, seja suscetível de interessar os efeitos ambientais resultantes da sua aplicação.
A primeira consulta teve lugar aquando da apresentação do Relatório de FCD, tendo sido consultadas as
seguintes Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE):


APA, Agência Portuguesa do Ambiente;



CCDR Centro, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro;



ICNB, Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade;



ARH do Tejo, Administração da Região Hidrográfica do Tejo;



AL Saúde, Administração Local de Saúde;



Municípios vizinhos – CM da Sertã, CM de Mação, CM de Vila Velha de Ródão, CM de Oleiros e
CM de Castelo Branco.



Instituto da Água – Instituto da Água.

No Quadro 1

apresenta-se o sumário das sugestões, comentários e/ou assuntos abordados nos

pareceres efetuados pelas entidades consultadas. Todos estes pareceres mereceram especial atenção e
foram tidos em consideração na elaboração do presente relatório.
Quadro 1 - Sumário dos comentários/sugestões dos pareceres das Entidades consultadas, no âmbito do RFC

Entidade

APA

Sugestões/Comentários e Assuntos Abordados

Ponderação no Relatório
Ambiental

A APA entende que será a CCDR Centro, a entidade mais vocacionada
para emitir parecer, em virtude das suas atribuições regionais.

-

A metodologia e estrutura apresentada no RFC suporta de forma aceitável
a delimitação do âmbito e o alcance da informação a incluir no RA.
Sugere esta Entidade:
CCDR-C

 Revisão da metodologia de definição de FCD e respetivos objetivos e
indicadores;
 Atualização do QRE com instrumentos
nomeadamente PMDFCI, PME e PEE;

de

âmbito

setorial,

As sugestões foram acolhidas
no RA, tendo resultado numa
reestruturação dos critérios e
indicadores de avaliação, bem
como numa atualização do
Quadro
de
Referência
Estratégico.
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Entidade

Sugestões/Comentários e Assuntos Abordados

Ponderação no Relatório
Ambiental

 Utilização de indicadores mensuráveis e quantificáveis, associados a
situações de partida e metas a atingir, e promover a sua articulação
com indicadores definidos no âmbito de outros Planos;
 No FCD “Paisagem e Património Cultural” deverá ser considerado um
indicador relativo à evolução dos parques eólicos na área do
município;
 No FCD “Ordenamento do território, desenvolvimento regional e
competitividade”, no critério “Ordenamento do Território” deverão ser
considerados indicadores relativos à taxa de ocupação do solo
urbanizado, à área urbanizável, à ocupação dos espaços industriais e
das indústrias em solo rural, à ocupação dos loteamentos urbanos, à
reabilitação de edifícios, à concretização de UOPG e ao número de
fogos licenciados em RAN e REN;
 Introduzir um critério relativo à “Competitividade e desenvolvimento
regional” destinado à análise das áreas do planeamento e da
organização da vida em comunidade;
 Alteração da designação do FCD “Riscos Naturais” para “Riscos
Naturais e tecnológicos”. No critério “risco de incêndio” deverá ser
acrescentado o objetivo de sustentabilidade “redução do risco de
erosão dos solos”.

ICNB

Esta entidade divulgou, em linhas gerais, a abordagem que deverá ser
adotada para a elaboração do RA, no que se refere à conservação da
natureza e biodiversidade.
Refere também que deverá haver articulação da presente AAE com os
regimes de AIA de AIncA, nos casos de projetos que possam ter influência
sobre sítios (SIC e ZPE) da Rede Natura 2000 e sobre espécies e habitats.

Considerado no RA

Sugere esta Entidade:
 O QRE de verá contemplar a Diretiva Quadro da Água (transposta para
a ordem jurídica nacional através da Lei da Água;

ARH Tejo

 No FCD “Qualidade Ambiental”, no critério “Água” deverão constar
estudos sobre recursos geológicos, hidrogeologia, recursos hídricos,
qualidade da água e infraestruturas hídricos. Deverão ser consideradas
medidas destinadas a prevenir, reduzir ou eliminar os efeitos adversos
sobre os recursos hídricos resultantes da construção;
 Deverá ser analisada a compatibilidade e conformidade do Plano com
os instrumentos de ordenamento e planeamento dos recursos hídricos,
bem como os efeitos das propostas de ordenamento, tendo em conta
os objetivos de gestão integrada dos Recursos Hídricos.

As sugestões foram acolhidas
no RA, tendo resultado numa
reestruturação dos critérios e
indicadores de avaliação, bem
como numa atualização do
Quadro
de
Referência
Estratégico.

Instituto da
Água, I.P.

O Instituto da Água entende que será a ARH Tejo, a entidade mais
vocacionada para emitir parecer, em virtude das suas atribuições regionais
ao nível de gestão das águas.

-

Câmara
Municipal de
Castelo
Branco

O município considera não haver inconveniente no desenvolvimento do
estudo, com base nos FCD apresentados.

-
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Concluída a elaboração da proposta de revisão do PDM, a Câmara Municipal promoveu nova consulta às
ERAE, tendo sido fornecidos todos os elementos que compõem o Plano, incluindo o Relatório Ambiental
preliminar, para emissão de parecer.
No quadro seguinte apresenta-se um resumo das sugestões e comentários emitidos pelas Entidades
consultadas, constantes do Parecer Final da Comissão de Acompanhamento. Todos estes pareceres
mereceram especial atenção e foram tidos em consideração na elaboração do presente Relatório
Ambiental.

Quadro 2 - Sumário dos comentários/sugestões dos pareceres das Entidades consultadas, no âmbito do RA
preliminar

Entidade

Evidenciar a relação entre as fases da
correspondentes fases da proposta de revisão.

CCDR
Centro

Ponderação no Relatório
Ambiental

Sugestões/Comentários e Assuntos Abordados
AAE

com

as

Considerado

Clarificação das questões estratégicas identificadas para a revisão
do PDM e sua articulação com os objetivos estratégicos e linhas de
orientação estratégica.

Considerado. Foi reformulado o
capítulo 3.2 do RA, referente às
linhas de orientação estratégica,
bem como o Artigo 2.º do
Regulamento do Plano

Introduzir identificação do Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo na
página 20

Considerado

Introduzir o critério “solo” no FCD Qualidade Ambiental

Considerado

Relativamente ao critério “Ruído” não foram referidas zonas de
conflito.

Na avaliação efetuada no Mapa de
Ruído, não foram detetados pontos
de conflito.

O indicador referido na página 108 e na página 120 deverá
designar-se “N.º de recetores e população expostos a situações de
não conformidade com o valor limite regulamentado para o Lden e
Ln em zonas sensíveis e zonas mistas”.

Considerado

No critério “Qualidade do Ar” sugere-se a existência de um
indicador que traduza a avaliação da qualidade do ar com base na
legislação em vigor.

Considerado. Foi eliminado
indicador qualitativo.

Face às opções estratégicas assumidas, devem ser consideradas
entre os efeitos esperados com a proposta de PDM, as relações
com o objetivo “Desenvolvimento Social e Humano”.

Considerado

No critério “ordenamento do território” sugere-se a inclusão de
indicadores de caraterização do património edificado e de ocupação
do solo municipal.

Considerado
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o

Entidade

Sugestões/Comentários e Assuntos Abordados

Ponderação no Relatório
Ambiental

Incluir a “taxa de execução do solo programado”, a “taxa de
execução do espaço de atividades económicas”, a taxa de
ocupação dos loteamentos urbanos” e indicadores que traduzam o
“n.º de estabelecimentos industriais e outras ocupações em solo
rural” e a concretização das UOPG.

Considerado

Considerar os indicadores “percentagem de RAN utilizada para fins
não agrícolas” e “percentagem de REN com ocupação compatível e
RIP”.

Considerado

No critério “Qualidade de vida” sugere-se a alteração do indicador
relativo ao ruído.

Considerado

No critério “património” deverão ser considerados em alternativa, os
indicadores “sítios classificados ou em vias de classificação” e
“áreas arqueológicas”. Relativamente ao património arquitetónico
considerar, em alternativa, os indicadores “imóveis classificados ou
em vias de classificação” e “imóveis com interesse patrimonial”.

Considerado

Foram sugeridas algumas alterações quanto aos critérios e
indicadores relacionados com o FCD Riscos Naturais.

Considerado

Considera-se que a avaliação de impactes realizada foi demasiado
benevolente, não tendo sido praticamente detetados impactes
negativos.

Considerado. A Avaliação foi
revista, no sentido de aferir com
maior rigor os impactes negativos
relacionados com a revisão do
PDM.

Considerar a Direção Regional da Cultura do Centro e a Direção
Regional da Economia do Centro (IAPMEI) no Quadro de
Governança para a Ação.

Considerado

Sugere-se a revisão dos indicadores, no sentido de os tornar claros
e objetivos, mensuráveis, comparáveis e quantificáveis e em
quantidade suficiente para a avaliação pretendida.

Considerado. Foram revistos os
indicadores propostos para todos os
critérios.

Sugere-se que o Resumo Não Técnico seja completado com o
enquadramento territorial

Considerado

Foi sugerida ainda a revisão de alguns aspetos de pormenor.

Considerado
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Entidade

Agência
Portuguesa
do Ambiente
- ARH TO

Direção
Regional da
Cultura do
Centro

Turismo de
Portugal

Sugestões/Comentários e Assuntos Abordados

Ponderação no Relatório
Ambiental

No capítulo 3.3.3 deverá ser considerado o PGBH RH5 como um
plano de enquadramento regional.

O âmbito de enquadramento dos
IGT, apresentada no capítulo 3.3.3
teve
em
consideração
a
organização
estabelecida
pelo
Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial – RJIGT
(Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de
setembro, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20
de fevereiro). De acordo com o n.º 2
do Artigo 2.º, os planos sectoriais
com incidência territorial, como é o
caso dos PGBH, consideram-se
englobados nos IGT de âmbito
nacional. Desta forma optou-se por
não proceder à alteração sugerida.

Deverá considerar-se uma relação “Média” entre o PGRH Tejo e o
Eixo 5 no Quadro 3 – Análise de convergência entre as questões
estratégicas do PDMPN e o QRE.

Considerado

Foram sugeridas algumas alterações ao Quadro 4 – Matriz de
Convergência entre os FCD e os FA.

Considerado

Discorda-se da indicação como Fraqueza de ausência de planos de
gestão que promovam a salvaguarda dos valores ecológicos
presentes, uma vez que o PGBH Tejo inclui medidas de valorização
da rede hidrográfica e dos ecossistemas aquáticos associados.

Considerado

Deverão ser utilizados indicadores relacionados com a classificação
do estado das massas de água no concelho, por forma a melhor
avaliar o cumprimento dos objetivos da Diretiva-Quadro da Água.

Considerado

Deverá ser corrigido o título do Quadro 13.

Considerado

Deverá ser incluído um indicador para o património arqueológico.

Considerado

No Quadro 22, onde se refere “Pousada das Amoras”, deverá
referir-se “Hotel das Amoras”. No mesmo quadro, onde se lê
“Parque de Campismo Rural”, deverá ler-se “Parque de Campismo”.

Considerado

Na página 71, onde se refere “estruturas de turismo rural”, deverá
referir-se “empreendimentos de turismo em espaço rural”.

Considerado
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5.

COMPONENTES DE ANÁLISE DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL

Conforme referido no capítulo de metodologia, a determinação dos FCD resultou, numa primeira fase, da
interação entre os objetivos do Quadro de Referência Estratégico preconizado e as Questões Estratégicas
definidos na proposta de revisão do PDMPN. Da integração das relações existentes entre estas duas
componentes e dos Fatores Ambientais, considerados como os mais relevantes, resultaram então os
Fatores Críticos de Decisão, que reúnem os aspetos de ambiente e sustentabilidade considerados
relevantes, e que servirão de base para a tomada de decisão.
5.1.

Questões Estratégicas

Constitui objetivo da revisão do PDM promover um equilíbrio entre as expetativas e linhas de orientação
estratégicas de desenvolvimento municipal, referidas no capítulo 3.2, e as orientações contidas em
instrumentos orientadores para a definição de opções de política, como o Programa Nacional da Política
de Ordenamento do Território.
As questões ou objetivos estratégicos da proposta de revisão do PDMPN resultam também da análise do
diagnóstico correspondente a avaliação do PDM em vigor, conjugada com o referencial dos instrumentos
de política sectorial de âmbito nacional e regional, integrando o conhecimento territorial que advém dos
estudos de base elaborados neste âmbito.
A estratégia que se pretende prosseguir é norteada por uma visão clara relativamente ao futuro em
Proença-a-Nova: “Impulsionar o desenvolvimento económico e social do concelho, dando um salto
qualitativo na capacidade de atração empresarial e populacional, conseguindo que o território se afirme
por valores ambientais de excelência, compatibilização entre atividades laborais e de lazer e criação de
um ambiente educacional e cultural dinâmico.” Com este foco, e sempre tendo presente a manutenção de
uma atitude de proximidade, a humanização das relações com os cidadãos, o rigor e a responsabilidade
social, pretende-se um desenvolvimento assente nos seguintes eixos estratégicos:


Desenvolvimento económico e dinamização empresarial;



Turismo, cultura e património;



Ambiente e energia;



Desenvolvimento social e humano;



Qualificação do espaço público.

Para cada um destes cinco eixos definem-se questões ou objetivos estratégicos (OE), desdobrados em
objetivos operacionais que de forma mais direta expressam as ações a prosseguir para impulsionar a
dinâmica de crescimento pretendida para o território.
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EIXO 1 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DINAMIZAÇÃO EMPRESARIAL
Pensar o território é, antes de mais, olhar para as pessoas que nele habitam. Inverter a tendência de
despovoamento e envelhecimento da população só será possível através da captação de novos
investimentos e da criação de emprego, objetivos centrais em qualquer estratégia para a região. Promover
o emprego e o empreendedorismo, modernizar os parques e zonas industriais e valorizar os recursos
endógenos, procurando criar riqueza e novas fontes de rendimento para as populações, são objetivos que
em seguida se apresentam e operacionalizam.
OE 1 – Criar condições para o surgimento de projetos inovadores e para o desenvolvimento de
uma cultura verdadeiramente empreendedora, apoiando a INOVA Startup Proença como
instrumento de mudança no tecido empresarial local


Dinamizar a incubadora de empresas no edifício situado no Parque Empresarial de Proença-a-Nova
(PEPA), promovendo a instalação de projetos com viabilidade e criando uma rede local de incubadas
com serviços partilhados e troca efetiva de experiências.



Concretizar a estratégia de cooperação com a rede de incubadoras de Lisboa (Startup Lisboa), dando
corpo ao protocolo estabelecido para o efeito.



Promover uma cultura de aceitação do risco e do autoemprego e criar uma cultura de
empreendedorismo baseada nos fatores distintivos do concelho, transformando-os em fontes
inspiradoras para negócios autossustentáveis.

OE 2 – Prosseguir a requalificação e modernização dos espaços empresariais do concelho e o
esforço de captação de novos investimentos, com vista à criação de emprego


Intensificar a requalificação do Parque Empresarial de Proença-a-Nova, que oferece condições
2

excecionais e competitivas para a implantação de empresas em 20 mil m de área coberta e 30
hectares de superfície industrial, e promover a divulgação do PEPA a nível nacional, para captar
investimento privado visando a criação de postos de trabalho.


Promover a ocupação da totalidade da zona industrial de Sobreira Formosa.



Criar uma plataforma empresarial física e digital que permita reunir as empresas do concelho e apoiar
a sua projeção no contexto nacional e internacional, na busca de novos mercados, promovendo
relações preferenciais com empresários de mercados emergentes e provenientes da diáspora
portuguesa.
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Apoiar investimentos-âncora e acompanhar a sua implantação, valorizando o impacto que projetos
empresariais específicos têm na vida local. Exemplo disso é o complexo Derovo 2 – Comércio e
Produção Avícola, Lda, que tem no município de Proença-a-Nova em instalação faseada uma
agropecuária de grande dimensão, com modernas e adequadas instalações do ponto de vista
ambiental, que têm vindo a criar novos postos de trabalho e a contribuir inequivocamente para o
desenvolvimento socioeconómico do concelho.

OE 3 – Valorizar os recursos endógenos e contribuir para a diversificação das áreas de atividade
existentes a nível local


Transformar o antigo refeitório da ex-Sotima, no Parque Empresarial de Proença-a-Nova, em espaço
partilhado para transformação de produtos endógenos, criando condições para a concretização, nas
condições exigidas por lei, de microprojectos no sector alimentar.



Promover a criação de um roteiro de produtos locais de excelência (maranhos, mel, azeite, tigelada)
para a valorização da atividade local.



Promover e estimular com particular interesse o surgimento de projetos empresariais e atividades
assentes na valorização dos recursos endógenos, com relevo para a agricultura em geral, a silvopastorícia, a fruticultura, a floresta e os recursos ambientais.



Intensificar a divulgação e a certificação de produtos com a marca concelhia, assim como a venda
através da loja online, procurando o crescente envolvimento dos produtores nas estratégias de
divulgação e promoção, numa perspetiva de reforço da sua capacitação e autossustentabilidade.



Apoiar a criação de empresas no âmbito do comércio de proximidade, pela sua importância na
revitalização dos centros urbanos e rurais. Promover ações coletivas ou individuais que visem a
modernização das unidades comerciais.



Promover a complementaridade urbana intermunicipal e regional, investindo na divulgação da
identidade local e demais aspetos diferenciadores (Geomarketing).

EIXO 2 - TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO
As características naturais, aliadas à gastronomia e identidade cultural genuína do concelho, permitem
perspetivar Proença-a-Nova como um território com vocação turística. Num contexto global marcado pela
existência de uma forte concorrência de outros mercados, bem como pela necessidade de projetar uma
imagem forte e de dinamizar iniciativas que contribuam para a diminuição da sazonalidade e para o
aumento da estadia média de visitantes, torna-se necessário definir medidas articuladas e sustentadas de
intervenção.
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A estratégia local assenta na valorização simultânea dos recursos naturais, vestígios arqueológicos e
património edificado. Sem deixar de dar prioridade às medidas de responsabilidade exclusiva do
Município, este é um dos sectores que pressupõe uma forte ligação tanto ao sector privado como a outros
organismos regionais e nacionais.
OE 1 – Assegurar a concretização e constante atualização do Plano de Ação para o
Desenvolvimento Turístico


Dinamizar a Rota da Cortiçada, um percurso com um total de 130 km, cruzando os diversos
alojamentos do concelho. Além de contribuir para divulgar a oferta de alojamento, a grande rota
complementa a oferta atualmente existente (percursos de pequena rota) e está projetada de forma a
permitir igualmente o uso de viaturas todo o terreno ou bicicleta, diversificando os públicos-alvo e a
oferta de atividades existente. Adicionar igualmente novos percursos à rede de pequena rota já
homologada, que permitam a potenciação e fruição da paisagem enquanto elemento diferenciador da
identidade do território e como fator de atratividade.



Introduzir condições para a prática de provas e atividades de orientação, diversificando igualmente os
eventos associados a outros desportos de aventura, numa lógica de otimização dos fluxos turísticos
orientados para atividades com uma forte ligação à natureza.



Projetar e assegurar o financiamento necessário à construção de um parque temático nas Moitas, em
terrenos situados na envolvente do Centro Ciência Viva da Floresta propriedade do Município.



Criar uma Casa da Memória no centro de Proença-a-Nova, um espaço cultural que permita agregar o
património atualmente disperso, seja o resultante de escavações arqueológicas, a arte sacra ou
outros elementos de relevo para reconstituir a história do concelho.



Assegurar a preservação da qualidade das praias fluviais, valorizando-as enquanto elementos âncora
na captação de visitantes e simultaneamente como espaços de lazer centrais para os habitantes,
promovendo intervenções regulares de manutenção e um programa diversificado de animação,
durante a época balnear. Concretamente na praia fluvial de Aldeia Ruiva, intervir com vista à sua
requalificação, melhorando a qualidade do espelho de água e a atratividade das infraestruturas
envolventes.



Apostar na aldeia da Figueira, enquanto Aldeia do Xisto integrada na respetiva rede, sem descurar a
requalificação de outras aldeias com património edificado a preservar, incluindo alguns núcleos
existentes em ruínas. Implementar, na aldeia de Figueira, o conceito de aldeia incubadora de artes,
nomeadamente através da dinamização dos edifícios propriedade do município, estabelecendo
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parcerias com instituições de ensino e artistas com capacidade para assegurar workshops e
residências artísticas.


Requalificar os centros históricos de Proença-a-Nova e de Sobreira Formosa, intervindo ao nível da
sinalização dos espaços de interesse patrimonial. Instalar nos principais locais de interesse turístico
códigos QR disponíveis em português, inglês e espanhol, com informações turísticas.

OE 2 – Aumentar e diversificar a capacidade de alojamento


Promover a qualificação da oferta e a abertura de novos espaços de alojamento.



Complementar o parque de campismo de Aldeia Ruiva com a valência de caravanismo, para uma
oferta mais diversificada e que permita aumentar a oferta do alojamento disponível.



Requalificação das aldeias tradicionais em ruínas para atividades turísticas (Vale Clérigo Velho,
Rafael Velho, Marcelino, Lameira da Mó, Atalaia da Barroca).



Promoção de atividades turísticas na Aldeia da Figueira.



Assegurar a requalificação de vários aglomerados populacionais, prosseguindo o melhoramento e
construção de passeios, de equipamentos de proximidade e de espaços de estar e lazer.



Desenvolver projetos de requalificação de praças, largos e outros espaços capazes de reforçar a
centralidade dos aglomerados e de eixos estruturantes, contribuindo para a consolidação da
polaridade dos centros. Promover a multifuncionalidade dos espaços urbanos e melhorar a qualidade
visual da paisagem urbana.



Promover a construção no loteamento habitacional inserido na envolvente ao Parque de Mercados e
Feiras de Sobreira Formosa.



Criar medidas de incentivo à recuperação/conservação do património edificado para habitações
anteriores a 1951, com a redução de 70% das taxas inerentes ao processo de licenciamento.

OE 3 – Reforçar a interligação com agentes do sector privado e potenciar sinergias com outras
autarquias e organismos regionais e nacionais


Promover e divulgar, em articulação com os operadores turísticos do concelho, programas
direcionados a mercados que se ajustem à especificidade da nossa oferta turística.



Desenvolver um processo de coordenação de ações e agentes, responsáveis pelos diversos
programas/eventos turísticos existentes e a programar.
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Promover a criação do Centro de Informação Turística, cujo âmbito seja alargado à
região/comunidade, com disponibilidade diária.



Apoiar o Paraquedismo, tanto a nível económico como de infraestruturas ou de divulgação, na
medida em que pode funcionar como traço distintivo na oferta turística do concelho. Um dos objetivos
já alcançados foi a certificação do aeródromo pelo Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC). O
município pretende ainda rentabilizar e dinamizar o espaço com a implementação de um túnel de
vento, que se afigura como um equipamento diferenciador, por não existir nenhum outro em território
nacional, e irá complementar as atividades desenvolvidas no Aeródromo das Moitas e alargar o
âmbito das atividades praticadas.

OE 4 – Valorizar a cultura local e contribuir para a preservação de saberes e vivências tradicionais,
nomeadamente com expressão ao nível do artesanato


Prosseguir a aposta na requalificação do património escolar desocupado, direcionando estes edifícios
para a implementação de atividades de interesse comunitário, sedes de associações, equipamentos
de lazer ou vocacionados para outra valência de interesse local, contribuindo para a coesão social e
para o desenvolvimento de núcleos de dinamização cultural.



Modernizar e introduzir novas valências nos serviços prestados pela Bibliomóvel, que tem vindo a
afirmar-se como ponto central na dinamização sociocultural de diversas povoações.



Reconverter o antigo ginásio, no atual edifício dos Paços do Concelho, para espaço multiusos de
eventos culturais, dotando-o de condições acústicas e de conforto e aumentando a capacidade de
acolhimento de público.



Reforçar a política de apoio e promoção dos artistas e artesãos locais, incentivando ações de
formação, identificação de técnicas tradicionais e realização de eventos particularmente destinados a
estimular a criatividade e a projeção de obras e produtos locais.



Calendarizar anualmente um programa dinâmico no âmbito das atividades culturais e recreativas, que
contemple uma abertura da oferta ajustada à diversidade de públicos e interesses, valorizando as
parcerias, iniciativas e recursos locais.



Dinamizar o projeto Ecos de Proença (recolha de património imaterial) e promover a sua divulgação e
pesquisa através de um site temático, afirmando-o como meio de preservação da identidade local.



Formar os agentes locais para a orientação do visitante na sua descoberta dos diversos elementos
constituintes do território, reforçando assim a sua ligação ao lugar.
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EIXO 3 - AMBIENTE E ENERGIA
A floresta é uma marca indelével do concelho e a envolvente ambiental uma das riquezas que não pode
deixar de ser vista como oportunidade para um desenvolvimento sustentável. Recursos como a biomassa
lançam o desafio de perspetivar alternativas na produção de energia, num eixo estratégico de
desenvolvimento em que se visa igualmente a manutenção dos recursos naturais e a divulgar da nossa
qualidade ambiental, que se pretende afirmar como exemplo a nível nacional.
OE 1 – Promover a eficiência energética e incentivar projetos com vista à produção e valorização
de energias alternativas


Apoiar projetos que promovam a transformação de biomassa em energia, contribuindo para a
redução da pegada ecológica e para a valorização de recursos existentes em abundância no
concelho. Tendo em conta que a floresta ocupa 80,7% do território, a valorização da biomassa será
importante não apenas para assegurar novas fontes de rendimento aos produtores florestais, mas
também para promover o ordenamento florestal e a limpeza de espaços atualmente ao abandono.



Considerar igualmente projetos que promovam a inovação nesta área, tendo em conta que o sector
agrícola, com exemplos como as podas de olivais e árvores de frutos, o bagaço da azeitona, os
resíduos da vinha e outros recursos poderão ter um interesse exploratório considerável.



Generalizar a instalação de painéis solares térmicos nas escolas, pavilhões desportivos e outros
edifícios municipais, bem como promover a melhoria da eficiência energética das empresas.



Adotar iluminação de baixo consumo, designadamente a tecnologia Led, nas áreas verdes e de lazer.



Elaborar o plano de gestão da água, estudando os recursos e estimando as necessidades futuras.
Desenvolver campanhas de sensibilização sobre o caráter estratégico dos recursos básicos, com o
objetivo de racionalizar consumos.



Elaborar o plano municipal de mobilidade e acessibilidade, adotando uma mobilidade estratégica em
três vertentes: acalmia de tráfego (traffic calming) - promoção de eficiência energética na mobilidade
e acessibilidade e mobilidade para todos. Implementar um programa de Eco Mobilidade, privilegiando
os percursos pedestres e circuitos BTT.

OE2 – Valorizar os recursos naturais e promover a defesa da floresta e a qualidade ambiental


Criar o Parque Natural Regional do Almourão e o respetivo Centro de Interpretação, para apoio no
reconhecimento e divulgação dos valores em presença (fauna, flora, paisagem, história), em
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articulação com o Município de Vila Velha de Ródão, potenciando assim, a região e os concelhos,
bem como aproximar as pessoas enquanto promotoras do património local.


Incrementar as áreas destinadas a zonas verdes e de lazer nos aglomerados urbanos e sua áreas
envolventes, valorizando frentes ribeirinhas e qualificando igualmente espaços já existentes.



Reforçar a política ambiental e divulgar a nossa qualidade ambiental, de forma a transformar-se numa
importante marca do concelho e um exemplo nacional, designadamente através da revitalização do
projeto CARBONO MAIS, visando a entrada do município nos mercados voluntários de carbono e
vendendo os seus créditos em dióxido de carbono (CO2), a municípios deficitários. A estratégia
deverá ser acompanhada da renovação de áreas florestais envelhecidas, já que as árvores jovens
sequestram mais CO2 e libertam mais oxigénio que árvores mais velhas.



Monitorizar e atualizar periodicamente o plano municipal de proteção civil e o plano municipal de
defesa da floresta contra incêndios. Manter e otimizar o sistema de vigilância e prevenção existente,
em articulação com os parceiros, nomeadamente juntas de freguesia, bombeiros, associações
florestais e forças de segurança. Ampliar e manter em ótimo estado de conservação a rede de
infraestruturas (rede viária e rede de pontos de água). Continuar a promover ações de silvicultura
preventiva e de gestão de combustíveis que assegurem o cumprimento das metas planeadas e
permitam a gestão ativa com vista a melhorar a defesa da floresta contra incêndios. Reforçar o apoio
ao funcionamento do polo de formação de bombeiros e à sede da força especial de bombeiros
instalados no aeródromo municipal.



Promover, em articulação com as entidades locais e os produtores florestais, a introdução de novas
áreas de culturas agrícolas e florestais, nomeadamente olival, vinha, fruteiras e pomares de
medronheiro, em mosaicos de parcelas que possibilitem a compartimentação das culturas de pinheiro
bravo e eucalipto, com o objetivo de introduzir descontinuidades com espécies mais resilientes aos
incêndios florestais.



Promover a minimização dos resíduos, a reutilização e a reciclagem, através de ações de
sensibilização visando a mudança de comportamentos da população. Indicadores como os resíduos
recolhidos devem ser analisados com vista ao planeamento de ações de melhoria.



Requalificação da pedreira desativada.



Requalificação e Valorização dos corredores ribeirinhos e galerias ripícolas.
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EIXO 4 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
As políticas de ação social são encaradas numa perspetiva inclusiva e intergeracional, entendendo-se
este eixo tanto numa perspetiva assistencial como impulsionadora de novas dinâmicas, capazes de
inverter a tendência de envelhecimento e despovoamento do território. A fixação de novos residentes
assume-se como o principal desafio. Se por um lado o envelhecimento da população obriga a reforçar as
atividades oferecidas e assegurar a qualidade de vida dos seniores, por outro importa centrar as políticas
sociais nas famílias, melhorando as respostas existentes para crianças e jovens.
A educação e a qualificação da população contam-se igualmente entre os objetivos estratégicos, na
medida em que serão decisivos para a inovação e desenvolvimento de novos projetos de base local.
OE 1 – Desenvolver políticas ativas com vista à fixação de novos residentes, ao rejuvenescimento
da população, ao reforço da coesão social e à melhoria global das condições de vida


Dinamizar o projeto Património Jovem, dando continuidade à reabilitação de edifícios para oferecer
habitações a custos controlados nos núcleos históricos de Proença-a-Nova e Sobreira Formosa.



Dinamizar políticas direcionadas para a população mais jovem, designadamente crianças e jovens à
procura do primeiro emprego.



Apoiar e incentivar a formação desportiva de crianças e jovens, desenvolvida ao nível do município e
de associações ou coletividades que apresentem capacidade humana e pedagógica para a sua
realização.



Apoiar a requalificação das sedes das associações desportivas, recreativas e culturais, dando
prioridade à remodelação da sede do Agrupamento de Escuteiros.



Criar o Conselho Consultivo de Juventude e Associativismo e dinamizar ações que contribuam para o
reforço do associativismo, disponibilizando designadamente meios e a logística possível para a
realização dos seus eventos, bem como apoio técnico na elaboração de processos de candidatura,
execução de projetos ou outros estudos técnicos.



Fomentar e apoiar projetos de jovens que promovam a intervenção cívica.



Valorizar a atividade da unidade móvel de saúde, reforçando-a com novas valências, estabelecendo
protocolos com instituições do setor e procurando que a informação recolhida e a proximidade à
população sejam uma mais-valia efetiva na prestação de cuidados de saúde.
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Desenvolver atividades que promovam um envelhecimento ativo e a participação da população
sénior, nomeadamente dando continuidade ao projeto da Universidade Sénior e aumentando a sua
oferta, através da introdução de novas disciplinas.



Criar a comissão municipal de proteção da pessoa idosa, de modo a contribuir para a promoção dos
direitos e de medidas de proteção que garantam o bem-estar, dignidade e qualidade de vida dos
idosos.



Implementar o cheque farmacêutico, no âmbito do cartão social municipal, de modo a permitir a
aquisição de medicamentos a quem comprovadamente não possua meios financeiros para os
adquirir e reforçar a oficina domiciliária que visa apoiar todos os idosos detentores do cartão
municipal do idoso e munícipes com mobilidade reduzida.



Reforçar as estruturas de apoio criadas para apoio social a famílias carenciadas, nomeadamente
Banco Solidário e Banco de Voluntariado. Prosseguir intervenções de apoio na recuperação de
habitações degradadas de pessoas carenciadas.



Negociar com transportadores o estabelecimento de uma comunicação regular entre os principais
aglomerados do concelho e os principais centros urbanos regionais e estações ferroviárias na
proximidade, reduzindo os efeitos do isolamento e reduzida mobilidade de parte da população.

OE 2 – Promover a qualificação da população e a ligação entre o ensino e os sectores estratégicos
para o concelho, numa perspetiva de empregabilidade e de formação integral dos munícipes


Promover a articulação proactiva com os estabelecimentos dos diversos níveis de ensino do
concelho, apoiando iniciativas e a criação de condições para promover a qualificação dos alunos do
concelho.



Apostar na investigação e ensino orientado para a valorização de sectores produtivos estratégicos do
concelho, procurando afirmar um sistema de formação com ligação a áreas de especialização
económica e social desde os níveis iniciais.



Assegurar a atribuição de bolsas de estudo no ensino superior aos alunos mais carenciados,
abrangendo sempre que possível todas as situações elegíveis de acordo com o regulamento.



Promover bolsas de mérito aos melhores alunos, nomeadamente para frequência de universidades
de Verão, estimulando uma cultura de excelência e a igualdade de oportunidades no acesso a
experiências e atividades inovadoras.
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Promover a implementação de um plano de incentivo ao estudo nas disciplinas de matemática e
português, em cooperação com as escolas, com o objetivo de melhorar os níveis de aprendizagem
dos alunos. Assegurar atividades extracurriculares que em cada momento forem competência da
autarquia, atendendo às crescentes competências das autarquias e ao papel que o Município possa
vir a desempenhar em crescentes áreas no sector da Educação.



Assegurar a manutenção da bolsa de emprego, numa perspetiva dinâmica de identificação de
oportunidades e de interligação entre a procura e a oferta a nível local. Realizar estágios de apoio ao
emprego e ações de formação.



Apoiar o projeto Bio Aromas através da utilização dos viveiros municipais e respetivas instalações de
apoio ou outras que eventualmente possa ser possível concretizar, numa perspetiva de
autossustentabilidade futura.

EIXO 5 - QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
O alargamento das infraestruturas existentes assume-se como objetivo com impacto direto na qualidade
de vida das populações, mas pretende-se prosseguir um salto qualitativo na intervenção no espaço
público, melhorando a qualidade visual da paisagem.
OE 1 – Melhorar as redes de infraestruturas e requalificar a paisagem rural, numa perspetiva de
melhoria das condições de vida das populações e de valorização do território


Alargar e construir novas redes de infraestruturas e modernizar as já existentes. Ampliar a atual rede
de saneamento, com a construção dos correspondentes sistemas de tratamento. Especificar as
linhas orientadoras, critérios de base ou condicionantes para as ações previstas, como suporte da
programação de execução de infraestruturas nos aglomerados rurais.



Desenvolver projetos de qualificação dos sítios e percursos, de forma a aumentar as condições de
fruição da paisagem. Requalificar a paisagem rural e implementar medidas de proteção e apoio a
reabilitação das edificações tradicionais, moinhos, arrecadações e adegas, desde que mantendo as
características construtivas originais.



Reforçar a articulação e descentralização de competências com as juntas de freguesia, para garantir
o aumento da qualidade e proximidade dos serviços prestados às populações.
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OE 2 – Requalificar espaços públicos e promover um espaço urbano qualificado e acessível para
todos


Assegurar a requalificação de vários aglomerados populacionais, prosseguindo o melhoramento e
construção de passeios, de equipamentos de proximidade e de espaços de estar e lazer.



Desenvolver projetos de requalificação de praças, largos e outros espaços capazes de reforçar a
centralidade dos aglomerados e de eixos estruturantes, contribuindo para a consolidação da
polaridade dos centros. Promover a multifuncionalidade dos espaços urbanos e melhorar a qualidade
visual da paisagem urbana.



Promover a construção no loteamento habitacional inserido na envolvente ao Parque de Mercados e
Feiras de Sobreira Formosa.



Criar medidas de incentivo à recuperação/conservação do património edificado para habitações
anteriores a 1951, com a redução de 70% das taxas inerentes ao processo de licenciamento.



Manter e ou melhorar os equipamentos municipais, nomeadamente na promoção de planos de
acessibilidade e de segurança.



Requalificar os equipamentos desportivos prevendo ainda a necessidade de ampliação de alguns
destes equipamentos, que pela acentuada procura se revelam insuficientes e sem possibilidades de
desenvolverem novas valências devido às limitações impostas pela sua localização (ampliações das
áreas de apoio ao Campo de Futebol da Srª. das Neves, criação de uma nova zona desportiva no
núcleo urbano de Proença, ampliação da Piscina Municipal).



Assegurar a requalificação de vários aglomerados populacionais, prosseguindo o melhoramento e
construção de passeios, de equipamentos de proximidade e de espaços de estar e lazer,
designadamente nos seguintes locais:
-

Zona industrial de Proença-a-Nova (por fases) e acesso a partir da variante Sul Padre António
Sousa;

-

Requalificação da 1ª circular – Construção de ciclovia;

-

Praça/mercado de Proença-a-Nova;

-

Largo da Devesa, em Proença-a-Nova;

-

Adro da igreja de S. Pedro do Esteval;

-

Largo da Devesa em Sobreira Formosa (futuro Parque Cónego José Esteves);

-

Requalificação do espaço urbano em Sobreira Formosa - Rua do Comércio;

-

Zona de lazer de Montes da Senhora;

-

Rua da Sertã.
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Desenvolver projetos de requalificação de praças, largos e outros espaços capazes de reforçar a
centralidade dos aglomerados e de eixos estruturantes, contribuindo para a consolidação da
polaridade dos centros. Promover a multifuncionalidade dos espaços urbanos e melhorar a qualidade
visual da paisagem urbana. Desenvolver condições para o fomento da gestão integrada da
requalificação urbana e algumas unidades de execução que se considerarem adequadas com vista à
reabilitação.



Promover um plano sistematizado de melhoramentos em estradas e arruamentos.

Embora sistematizados em diferentes eixos de intervenção, muitos destes objetivos têm benefícios
comuns e estão interligados na sua concretização. Para os alcançar a autarquia pretende manter as
atuais formas de cooperação e parcerias e, sempre que surja a oportunidade, estabelecer novas. A forte
articulação com a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa e com agentes dinamizadores do
desenvolvimento regional, sejam eles do sector público ou privado, afigura-se essencial para que o
concelho ultrapasse limitações de escala, trabalhando em rede.
5.2.

Quadro de Referência Estratégico

O Quadro de Referência Estratégico (QRE) para a AAE identifica as macro-orientações de política
nacional e os objetivos de longo prazo estabelecidos em matéria de ambiente e sustentabilidade.
O PDM é um instrumento fundamental para a aplicação das estratégias definidas a nível regional e
nacional ao nível local, por isso deve articular-se com os planos de diversas áreas, consubstanciando
estratégias efetivas de uso e transformação do solo à escala municipal.
De seguida apresenta-se a lista de instrumentos de ordem superior que constituem o QRE, sobre o qual
se desenvolver a matriz de convergência de cada instrumento com os objetivos estratégicos do plano.
A filosofia subjacente a estes instrumentos assenta no reconhecimento de que os objetivos económicos,
sociais e ambientais podem reforçar-se mutuamente, avançando metodologicamente num conjunto.
Considera-se ainda a convergência destes planos e estratégias no sentido do desenvolvimento
sustentável e macro-orientações de conformidade do plano.
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Quadro 3 – Listagem de instrumentos de ordem superior com incidência no concelho

Âmbito
Municipal

Âmbito
Regional

Âmbito Nacional

ÂMBITO

DESIGNAÇÃO DO INSTRUMENTO
PNPOT

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território

ENDS

Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável

QREN

Quadro Referencia Estratégico Nacional

PENDR

Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimento Rural

PNA

Plano Nacional da Água

PNDFCI

Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios

PENT

Plano Estratégico Nacional de Turismo

PNTN

Programa Nacional de Turismo de Natureza

PRN2000

Plano Rodoviário Nacional

ENCNB

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade

ENF

Estratégia Nacional para a Floresta

PNAC

Programa Nacional para as Alterações Climáticas

PNUEA

Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água

PERSU II

Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos

PEAASAR II

Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Saneamento de Águas
Residuais

ENE

Estratégia Nacional para a Energia

ENEAPAI

Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais

PNAAS

Plano Nacional de Ação, Ambiente e Saúde

PGBHT

Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo

PEH

Plano Estratégico da habitação

DQA

Diretiva Quadro da Água

PANCD

Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação

PROFPIS

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Sul

PROTC

Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (em elaboração)

POR Centro

Programa operacional regional do centro

BEIRA BAIXA
2020

Plano Estratégico e de Ação para a Região da Beira Baixa no período 2014-2020

PMDFCI

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio

PMEPC

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Proença-a-Nova

PADT

Plano de Ação para o Desenvolvimento Turístico de Proença-a-Nova

A síntese dos objetivos de sustentabilidade dos instrumentos de referência que constituem o QRE da
presente AAE apresenta-se no Anexo I ao presente Relatório Ambiental.
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5.3.

Convergência entre os Eixos Estratégicos / Questões Estratégicas e o Quadro de

Referência Estratégico
A análise da interação verificada entre os objetivos de sustentabilidade dos instrumentos do Quadro de
Referência Estratégico (apresentados no Anexo I) e os Eixos Estratégicos / Questões Estratégicas da
revisão do PDMPN (identificados no capítulo 5.1) expressa-se no quadro seguinte.
Conforme exposto detalhadamente no capítulo relativo à metodologia, esta análise permite evidenciar as
questões de sustentabilidade ambiental que se prefiguram como determinantes para integrarem os FCD
que devem ser avaliados, por forma a contribuir para o processo de tomada de decisão e promover o
alcance do(s) objetivo(s) de sustentabilidade ambiental pretendidos na revisão do PDMPN.
Neste contexto, e tendo em consideração os objetivos estratégicos definidos para a alteração do PDMPN,
a identificação de relações fracas a médias determinará a introdução de medidas que promovam o
alcance do(s) objetivo(s) de sustentabilidade ambiental pretendidos, numa fase posterior de seguimento.
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EIXO 5

EIXO 4

DESIGNAÇÃO DOS INSTRUMENTOS

EIXO 3

ÂMBITO

EIXO 2

QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO

EIXO 1

Quadro 4 – Análise de convergência entre questões estratégicas do PDMPN e o quadro de referência estratégico

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território PNPOT
Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável - ENDS
Quadro Referencia Estratégico Nacional – QREN / PORTUGAL 2020
Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimento Rural - PENDR
Plano Nacional da Água - PNA
Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios - PNDFCI
Plano Estratégico Nacional de Turismo - PENT
Programa Nacional de Turismo de Natureza - PNTN

Âmbito Nacional

Plano Rodoviário Nacional - PRN2000
Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da
Biodiversidade - ENCNB
Estratégia Nacional para a Floresta - ENF
Programa Nacional para as Alterações Climáticas - PNAC
Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água - PNUEA
Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos - PERSU II
Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Saneamento de
Águas Residuais - PEAASAR II
Estratégia Nacional para a Energia - ENE
Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e AgroIndustriais - ENEAPAI
Plano Nacional de Ação, Ambiente e Saúde - PNAAS
Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo - PGBHT
Plano Estratégico da habitação - PEH
Diretiva Quadro da Água - DQA
Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação - PANCD

Âmbito Regional

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Sul PROFPIS
Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (em
elaboração) - PROTC
Programa operacional regional do centro - POR Centro
Plano Estratégico e de Ação para a Região da Beira Baixa no
período 2014-2020 – BEIRA BAIXA 2020

Âmbito
Municipal

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio - PMDFCI
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Proença-aNova - PMEPC
Plano de Ação para o Desenvolvimento Turístico de Proença-a-Nova
- PADT
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Legenda:
Relação Forte (os objetivos do QRE são considerados nos eixos estratégicos / objetivos estratégicos da
revisão do PDMPN)
Relação Média (os objetivos do QRE são considerados indiretamente nos eixos estratégicos / objetivos
estratégicos da revisão do PDMPN)
Não existe relação (os objetivos do QRE são integrados nos eixos estratégicos / objetivos estratégicos da
revisão do PDMPN)

A análise do quadro anterior evidencia que os eixos estratégicos / objetivos estratégicos definidos no
âmbito do processo de revisão do PDMPN encontram-se compatibilizados com as grandes opções
estratégicas definidas no QRE. Destaca-se sobretudo a afinidade dos eixos estratégicos / objetivos
estratégicos do PDMPN com os seguintes instrumentos do QRE: PNPOT, ENDS, PORTUGAL 2020,
PENDR, PENT, PNTN, PANCD, PROT-Centro (proposta), POR Centro e BEIRA BAIXA 2020.
Deste modo, encontrando-se os objetivos do PDMPN enquadrados e fundamentados nos principais
documentos de planeamento estratégico nacionais, regionais e municipais, pode-se compreender que
essas orientações se enquadram nas perspetivas e no cenário global de desenvolvimento sustentável
perspetivado para essa território regional e municipal.
5.4.

Relação entre os Fatores Críticos de Decisão e os Fatores Ambientais

Indexados, numa primeira fase, às fontes e aos tipos de informação disponível, os Fatores Ambientais
deverão ser relacionados, num segundo momento, a outros indicadores e valores de referência mais
qualificados, o que permitirá identificar e selecionar os mais pertinentes para orientar o consequente
processo de AAE.
Os fatores ambientais considerados na presente análise foram orientados por uma exigência legal e
enquadram-se no definido pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na alínea e), n.º 1, artigo 6.º, no
que respeita à “biodiversidade, população, saúde humana, fauna, flora, solo, água, atmosfera, fatores
climáticos, bens materiais, património cultural, incluindo o património arquitetónico e arqueológico,
paisagem e a inter-relação entre todos estes fatores”. Estes fatores definem o âmbito ambiental relevante
e contribuíram para a definição dos Fatores Críticos de Decisão.
Em resultado da análise integrada das Questões Estratégicas da revisão do PDMPN, do Quadro de
Referência Estratégico e considerando os fatores ambientais legalmente definidos, resultou a
determinação dos seguintes Fatores Críticos para a Decisão (FCD):


Qualidade Ambiental;



Conservação da Natureza;
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Paisagem e Património Cultural;



Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e Competitividade;



Riscos Ambientais.

De forma a avaliar o grau de convergência entre os FCD definidos e os Fatores Ambientais estabelecidos
no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, apresentam-se de seguinte o quadro síntese que reflete a
relação entre estas duas componentes.

Fatores Ambientais
(DL 232/2007)
Biodiversidade
População
Saúde humana
Fauna
Flora
Solo
Água
Atmosfera
Fatores climáticos
Bens materiais

Quadro 5 – Matriz de convergência entre os FCD considerados e os FA
Ordenamento do
Conservação da
Paisagem e
Território,
Qualidade
Natureza e
Património
Desenvolvimento
Ambiental
Biodiversidade
Cultural
Regional e
Competitividade
X
X
X
X
X

Riscos
Ambientais
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

Património cultural
(arquitetónico e
arqueológico)
Paisagem

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

Conclui-se efetivamente haver vários vetores de ligação entre os FCD e os FA propostos legalmente, facto
que viabiliza a obtenção de um cenário de diagnóstico.
Naturalmente que nem todos os domínios ambientais serão considerados para os diferentes FCD, sendo
que, para cada um serão apenas considerados os critérios que, à escala da revisão do PDM, forem os
mais relevantes.

AAE da Revisão do PDM de Proença-a-Nova
Relatório Ambiental
46

6.

ANÁLISE E AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA POR FATOR CRÍTICO PARA A DECISÃO

Conforme referido no capítulo referente à metodologia, a avaliação ambiental será desenvolvida tendo por
base os FCD selecionados na fase de determinação do âmbito, os quais reúnem os aspetos de ambiente
e sustentabilidade relevantes que servirão de base para a tomada de decisão.
6.1.

Qualidade Ambiental

6.1.1.

Descrição do FCD e seus Objetivos

A consideração da “Qualidade Ambiental” como Fator Crítico para a Decisão visa aferir o contributo da
proposta de revisão do PDM de Proença-a-Nova para assegurar a qualidade ambiental e utilização
eficiente dos recursos hídricos e pedológicos, a qualidade do ar e o ambiente sonoro, bem como os
fatores climáticos e a gestão dos resíduos, conducentes à salvaguarda da saúde humana e ambiental.
A avaliação ambiental do PDM de Proença-a-Nova, no contexto deste FCD, procurará responder à
questão da sua potencial influência na melhoria da qualidade do ar, da qualidade e quantidade de água
para abastecimento público e funções ecológicas, na preservação do solo pela sua utilização sustentável,
na adequada gestão dos resíduos e na redução da exposição sonora de zonas sensíveis, objetivos de
sustentabilidade associados aos critérios considerados.
A qualidade ambiental de uma região constitui um fator importante para a saúde pública, qualidade de
vida da população humana e para o equilíbrio dos ecossistemas. Quando os critérios de qualidade
ambiental são desde cedo introduzidos como desígnios a garantir através dos instrumentos de
ordenamento do território contribui-se para o desenvolvimento sustentável e o alcance de elevados níveis
de competitividade.
No Quadro seguinte identificaram-se os critérios de avaliação e os objetivos de sustentabilidade, que
auxiliam o nível de pormenorização da análise que se pretende realizar.
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Quadro 6 - Principais Indicadores do FCD – Qualidade Ambiental
FCD

CRITÉRIOS

OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE


Garantir a proteção e conservação dos recursos hídricos

 Reduzir os níveis de poluição na água para níveis que não prejudiquem
os sistemas naturais
Água

QUALIDADE AMBIENTAL

Resíduos

Garantir os serviços de abastecimento de água para consumo urbano



Promover o consumo eficiente e racional do recurso água



Garantir serviços de drenagem e de tratamento de águas residuais



Promover uma política adequada de gestão de resíduos

 Assegurar uma gestão adequada da qualidade do ar que salvaguarde a
saúde pública
Atmosfera

Ruído

Energia

Solo

6.1.2.





Redução da poluição do ar



Diminuir as emissões de gases com efeito de estufa

 Assegurar a emissão de níveis de ruído que não perturbem a saúde
humana e o bem-estar das populações


Aumento da eficiência energética



Utilização racional de energia



Utilização e produção de energia renováveis



Manter práticas adequadas de utilização e conservação do solo



Reduzir a ocorrência de situações de erosão do solo



Salvaguarda dos solos pedologicamente evoluídos



Racionalização da expansão urbana



Controlo da impermeabilização do solo

Situação Existente

Qualidade da Água
A Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, estabelece um novo quadro legal no
domínio da política da água e tem como objetivo estabelecer um enquadramento para a proteção das
águas superficiais interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas.
Ao abrigo de referido diploma legal, deverão ser elaborados Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas,
instrumentos de planeamento das águas que têm por objetivo constituírem-se como a base de suporte à
gestão, à proteção e à valorização ambiental, social e económica, atualizando e reorganizando a
informação constante nos anteriores Planos de Bacia (elaborados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 45/94, de
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22 de fevereiro), de acordo com as Regiões Hidrográficas estabelecidas na Lei n.º 58/2005, de 29 de
Dezembro.
De acordo com a nova Lei da Água, o concelho de Proença-a-Nova insere-se na Região Hidrográfica n.º 5
– Tejo (RH5), cujo Plano de Gestão foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-F/2013
de 22 de março.
O Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a região hidrográfica do Tejo (RH5) – PGBH do
Tejo constitui um instrumento de planeamento que visa fornecer uma abordagem integrada para a gestão
dos recursos hídricos, e que apoia na decisão, tendo em vista o cumprimento de objetivos de prevenção,
proteção, recuperação e valorização dos recursos hídricos, enquanto recurso escasso e estratégico para a
competitividade territorial.
De acordo com o PGBH do Tejo, o concelho de Proença-a-Nova interseta as sub-bacias do rio Ocreza e
do rio Zêzere.

Figura 6 – Sub-bacias hidrográficas intercetadas pelo concelho de Proença-a-Nova (Fonte: PGBH Tejo)

No que se refere à qualidade das massas de água (MA), o PGBH do Tejo estabelece uma avaliação
integrando a classificação dos estados ecológico e químico para as MA superficiais, e dos estados
quantitativo e químico para as MA subterrâneas.
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O estado ecológico das águas superficiais traduz a qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas
aquáticos associados às águas de superfície, sendo que o estado químico reflete a presença de
substâncias químicas nos ecossistemas aquáticos que em condições naturais não estariam presentes ou
estariam presentes em concentrações reduzidas. O estado final de uma massa de água é definido em
função do pior destes dois.
O estado químico de uma MA subterrânea é dado pela pior classificação dos testes químicos relevantes
para os elementos em risco. O estado quantitativo é dado pela pior classificação dos testes quantitativos
relevantes. Se qualquer um dos testes dá o resultado “medíocre”, a massa de água subterrânea é
globalmente classificada com o “estado medíocre”. A obtenção da classificação “estado bom” para as
águas subterrâneas requer que se verifique um conjunto de condições através da realização de uma série
de testes de classificação, aplicáveis na avaliação dos estados quantitativo e químico.
De acordo com a classificação apresentada no PGBH do Tejo, o estado final das MA superficiais do
concelho de Proença-a-Nova apresentam classificações que variam entre o “Bom” e o “Razoável”.

Figura 7 – Estado final das MA superficiais do concelho de Proença-a-Nova (Fonte: PGBH Tejo)
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No que se refere às águas subterrâneas, o concelho de Proença-a-Nova, localizado na MA “Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Tejo”, apresenta um estado químico e quantitativo “Bom”, logo um estado
global “Bom”, de acordo com o PGBH do Tejo.
O concelho de Proença-a-Nova possui uma estação pertencente à rede nacional de monitorização
qualidade da água superficial, localizada na freguesia de Montes da Senhora, no rio Ocreza, designada
estação Almeirão (15K/01).
De acordo com informação fornecida pelo INAG, no Anuário disponibilizado no SNIRH, é possível obter
informação sobre a qualidade da água, tendo em consideração 28 parâmetros críticos, bem como sobre
os usos que potencialmente podem ser considerados na massa de água classificada.
A classificação materializa-se em cinco classes, quanto à qualidade, que se apresentam no quadro
seguinte.
Quadro 7 - Classificação dos cursos de água superficiais de acordo com as suas características de qualidade para
usos múltiplos
Classe

Nível de Qualidade

A
Excelente

Água de boa qualidade, isenta de poluição, podendo satisfazer todos os usos, inclusive o
abastecimento de água potável, com tratamento físico simples e desinfeção.

B
Boa

Água de razoável qualidade, ligeiramente inferior à classe A, apta a satisfazer ainda todos os usos,
mas no caso de abastecimento público para água potável terá de ser submetida a um tratamento
físico-químico convencional e desinfeção.

C
Razoável

Água com qualidade “aceitável”, permitindo ainda a existência de vida piscícola (espécies menos
exigentes) mas com reprodução aleatória; recreio sem contacto direto; irrigação e no caso de
ausência de águas de melhor qualidade, o uso para abastecimento público exige pré-cloragem,
tratamento físico-químico adequado e desinfeção.

D
Má

Água com qualidade “medíocre”, permitindo a navegação e podendo ainda ser utilizada na irrigação
de espécies vegetais menos sensíveis ou que produzem alimentos que não sejam consumidos
diretamente, e ainda eventualmente na indústria como águas de arrefecimento.

E
Muito Má

Águas que ultrapassam o valor máximo D para um ou mais parâmetros. Águas excessivamente
poluídas e como tal impróprias para qualquer uso.

De acordo com o Anuário disponibilizado no SNIRH, a estação Almeirão apresenta ao longo dos últimos
anos, uma qualidade predominantemente “Boa”, apta a satisfazer todos os usos, à exceção do último ano
em que a classificação atribuída foi de “Razoável”, o que estabelece já algumas restrições quanto ao seu
uso sem tratamento, sendo o fósforo o principal responsável por esta classificação.
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Quadro 8 - Classificação da estação Ponte Freiria de acordo com os critérios do INAG

Ano

Classificação

Parâmetros Responsáveis pela Classificação

2010

B

Carência Bioquímica de Oxigénio

2011

B

Carência Bioquímica de Oxigénio

2012

C

Fósforo

No que se refere à qualidade da água subterrânea, de acordo com dados do SNIRH, existe um ponto de
água pertencente à rede de qualidade de água subterrânea no concelho de Proença-a-Nova, localizado
no A0 – Maciço Antigo Indiferenciado, correspondente a um furo vertical localizado em Rabacinas, na
freguesia de Montes da Senhora, com o código 290/C72.
Tendo por base os parâmetros de qualidade da água de abastecimento para consumo humano,
designadamente as propriedades organoléticas, biológicas, físicas e químicas, onde a presença efetiva de
algumas substâncias ou microrganismos pode comprometer a sua qualidade, apresenta-se seguidamente
uma análise dos dados disponíveis no SNIRH para a referida estação no ano de 2005:
- Parâmetros organoléticos (cor, cheiro e sabor): desconhece-se a existência de dados;
- Parâmetros microbiológicos: existem apenas valores para os coliformes fecais, sendo que os dados,
revelaram valores compatíveis com o máximo admissível (zero), com exceção de uma amostra, com
100/100ml;
- Parâmetros físico-químicos: para os parâmetros temperatura, pH, cloretos, sulfatos, no período de
análise os valores encontram-se dentro do máximo admissível. O SNIRH não dispõe de dados para os
restantes parâmetros físico-químicos.
- Parâmetros indesejáveis: destacam-se o ferro, o manganês e o azoto amoniacal, com excedências dos
valores máximos admissíveis. No entanto, no que diz respeito às concentrações de fosfatos, sulfatos,
cobre, SST, nitratos e zinco, verifica-se que os valores se encontram dentro dos valores limite
estabelecidos.
- Parâmetros tóxicos: dos parâmetros com dados disponíveis, nomeadamente Cádmio, Arsénio, Bário,
Crómio, Mercúrio, Chumbo, Selénio, apenas o Cádmio apresenta valores de excedência.
Ainda de acordo com a informação disponível no SNIRH, a avaliação da qualidade das águas efetuada de
acordo com a classificação das águas destinadas à produção de água para consumo humano presente no
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, estabelece a classificação em categorias A1, A2 e A3 tendo por
base esquemas de tratamento distintos, de forma a tornar aptas para o consumo humano as águas
classificadas nas diferentes categorias. A classe A1 corresponde ao tratamento físico e desinfeção, a
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classe A2 ao tratamento físico, químico e desinfeção e classe A3 ao tratamento físico, químico de
afinação e desinfeção.
De acordo com esta classificação, em 2005 foi atribuída a classe A3 à água subterrânea com origem no
ponto de água com o código 290/C72, localizado no concelho de Proença-a-Nova, sendo o Manganês o
parâmetro responsável pela sua atribuição.
Abastecimento de Água para consumo humano
De acordo com os Estudos de Base elaborados no âmbito da revisão do PDMPN, o concelho de Proençaa-Nova é abastecido quase na totalidade pelo subsistema de Corgas, integrado no sistema da Águas do
Centro, S.A., tendo as condutas adutoras uma extensão de cerca de 55 km.
Apenas 6,7% da população não é servida pela rede de abastecimento, sendo que, o índice de
atendimento do concelho, com rede de distribuição domiciliária, está na ordem dos 93,3%. Note-se ainda
que, apesar da cobertura ser de 93,3% da totalidade da população, ela corresponde a 100% da prevista
no contrato de concessão entre o Câmara Municipal e a Águas do Centro, S.A..
De acordo com informações da Águas do Centro, S.A., o Subsistema de Corgas apresenta disponibilidade
para abastecer todas as freguesias, pertencentes ao concelho de Proença-a-Nova.
As captações autónomas existentes, da responsabilidade do Município, abastecem as redes de
distribuição de algumas aldeias, nomeadamente Carregal, Carregais, Castanheira, Vale da Ursa, Esfrega,
Herdade, Fórneas, Cor da Cabra e Dáspera.
Verifica-se neste sector uma grande evolução relativamente à situação contemplada no PDM vigente
(dados de 1990), em que a rede de distribuição funcionava isoladamente por aglomerados e servia cerca
de 77,8% da população. Cerca de 19,3% era servida por fontanários e apenas 2,9% não era abrangido
por abastecimento público.
Quadro 9 - Abrangência da população servida por abastecimento domiciliário (Fonte: PDM de Proença-a-Nova, e site
Águas do Centro, Março 2009)
Anos
1990
2008

População Servida
77,8%
93,3%

A ETA de Corgas efetua o tratamento da água proveniente da Barragem de Corgas, estando atualmente a
servir uma população residente de 8.963 habitantes, tendo sido dimensionada para ter uma capacidade
3

de produção de água potável de 4.320 m /dia.
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Figura 8 - ETA de Corgas (fonte: site Águas do Centro, Março 2009)

No subsistema de Corgas, incluem-se ainda 9 reservatórios e 30 pontos de entrega, para abastecimento
de água às habitações, comércio e indústria do concelho de Proença-a-Nova.
O Município é responsável pelo sistema de abastecimento que integra 7 postos de cloragem, em
funcionamento após a construção do Subsistema de Abastecimento de Água de Corgas.
No que se refere à qualidade da água nos pontos de entrega, de acordo com a monitorização efetuada
pela Águas do Centro, S.A., e segundo os dados disponíveis do 3º trimestre de 2010, esta “é verificada
através da realização de um Programa de Controlo da Qualidade, estabelecido com base no Decreto-Lei
n.º 306/2007 de 27 de Agosto. Os resultados analíticos apresentados (…) dizem respeito aos seguintes
pontos de amostragem: Contador de Atalaias, Entrada do Reservatório Montes da Senhora e Saída do
Reservatório de Proença-a-Nova R5. Os resultados obtidos para a totalidade das análises efetuadas
cumprem as normas de qualidade estipuladas para a água de consumo humano.”
De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pelo INE, o consumo de água com origem na
3

rede pública, no concelho de Proença-a-Nova foi, para o ano de 2005, de 822 000 m . De acordo com a
mesma fonte, cerca de 48% do consumo de água está associado ao uso doméstico.
As perdas no sistema de abastecimento de água, de acordo com informação prestada pela CMPN, foram
de 30%, valor ainda acima da meta estabelecida pelo Plano Nacional da Água (15% até 2020).
No que respeita às necessidades totais de água, ainda segundo informação da CMPN, a sua repartição
por tipo de utilizador encontra-se dividida entre 85,3% de água para consumo doméstico e 9,5% de água
para uso industrial.
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Drenagem e Tratamento de Águas Residuais
No que respeita à drenagem e tratamento de águas residuais, o concelho de Proença-a-Nova dispõe de
infraestruturas geridas em alta e baixa, respetivamente pela Águas do Centro, S.A. e pela Câmara
Municipal de Proença-a-Nova.
De acordo com os dados do INE, Proença-a-Nova registava em 2009, uma percentagem de 39% da
população servida por sistemas de tratamento de águas residuais. Para o mesmo ano, o volume de 254m

3

(milhares) de águas residuais drenadas, era na sua totalidade sujeito a tratamento em estações de
tratamento de águas residuais (ETAR).
A Águas do Centro, S.A. é responsável pelos seguintes Sistemas em Alta de drenagem e tratamento de
águas residuais: Montes da Senhora, Proença-a-Nova e Sobreira Formosa, em exploração; Moitas e
Pedra do Altar a construir. De acordo com informações disponibilizadas pelo Município, os lugares
servidos por sistemas de drenagem de águas residuais são Alvito da Beira, Chão do Galego, Corgas,
Montes da Senhora, Proença-a-Nova e Sobreira Formosa.
Da responsabilidade da Águas do Centro, S.A., estão atualmente em funcionamento as ETAR de
Proença-a-Nova, Montes da Senhora e Sobreira Formosa. A atual ETAR de Sobreira Formosa será
desativada assim que a nova ETAR entre em funcionamento.
Importa referir que, para além destas ETAR, se encontra em fase de projeto/construção/remodelação as
ETAR de Moitas, de Pedra do Altar e Montes da Senhora, e prevista a remodelação/ampliação da ETAR
1

de Proença-a-Nova, de modo a melhorar a solução de tratamento existente .
Quadro 10 - Capacidade das ETAR existentes e previstas no concelho (Fonte: Águas do Centro, Fevereiro 2010)
Localidade
Proença-a-Nova
Sobreira Formosa
Montes da Senhora
Moitas
Pedra do Altar
Total

Nº habitantesequivalente
2.234
1.363
750
400
560
5.307

Capacidade
3
(m /dia)
326
242
131
72
101
872

Os restantes sistemas de tratamento existentes são constituídos por fossas sépticas e localizam-se no
lugar de Chão do Galego, Monte do Barbo, Corgas e Alvito da Beira. Também no aeródromo, situado em
Moitas, existe uma fossa séptica para o tratamento das águas residuais.

1

Informação contida no parecer técnico de Águas do Centro, Out. 2009.
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Resíduos
O aumento da produção de resíduos sólidos urbanos é particularmente preocupante nos países
desenvolvidos, onde a melhoria das condições de vida promoveu o aumento do seu consumo. Ao nível da
produção de resíduos sólidos urbanos, um dos problemas existentes relaciona-se com a sua deposição
em aterro, em detrimento da sua valorização.
O concelho de Proença-a-Nova encontra-se totalmente do abrangido pelo sistema de recolha de resíduos
sólidos urbanos (RSU), explorado pela Câmara Municipal, o qual se encontra integrado na Associação de
Municípios da Raia-Pinhal (AMRP).
Os RSU são recolhidos e transportados pela Câmara Municipal para a Estação de Transferência de
Proença-a-Nova, localizada em Vale Serrão, próximo do Centro Municipal de Recolha de Animais
Errantes, sendo posteriormente encaminhados para o Aterro Sanitário Intermunicipal de Castelo Branco,
pelos funcionários da AMRP.
Os ecopontos, para recolha seletiva de vidro, papel/cartão, embalagens e pilhas encontram-se distribuídos
por todo o município. O material depositado nos ecopontos é recolhido por viaturas municipais, e
transportado para o Aterro Sanitário Intermunicipal, onde é feita a sua seleção e posterior
encaminhamento para a Sociedade Ponto Verde.
O Ecocentro de Proença-a-Nova, localizado próximo da Zona Industrial de Proença-a-Nova, recebe
volumes maiores de resíduos, que não podem ser depositados em ecopontos, bem como outros materiais,
como pilhas, acumuladores ou “monos”.
Quando uma das zonas de deposição de papel/cartão, embalagens, vidro, pilhas e acumuladores ou
“monos” se encontra lotado, a Câmara Municipal comunica esse facto por e-mail ou fax à AMRP, que
procede, de seguida, ao encaminhamento do material para a estação de triagem localizada no aterro
sanitário, onde é separado e enviado para a Sociedade Ponto Verde.

Figura 9 - Fluxo dos RSU (fonte: site da AMRP, Dezembro 2009)
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De referir que o transporte dos resíduos ao ecocentro está a cargo dos munícipes. No entanto, se a
dimensão dos monos não o permitir, estes são recolhidos por viaturas municipais.
Relativamente aos pneus usados, é o detentor que se encarrega de os transportar até ao aterro sanitário,
onde a AMRP os recebe, regista e mantém à sua guarda em condições adequadas, até serem
transportados para destino final.

Toneladas mês por habitante
0,040
0,035
0,030
0,025
0,020
0,015

0,010
0,005
0,000
2005

2006

2007

2008

Castelo Branco

Idanha a Nova

Oleiros

Proença a Nova

Sertã

Vila Velha de Rodão

Figura 10 - Evolução dos RSU na Associação de Municípios da Raia Pinhal (fonte: site da AMRP, Março 2009)

De acordo com os dados publicados, bem como das disposições constantes dos Estudos Base da
Revisão do PDM de Proença-a-Nova, assistiu-se nos últimos anos na região, a uma evolução positiva na
recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, sendo os concelhos de Idanha-a-Nova e Castelo
Branco os que mais contribuem para os resultados obtidos. O concelho de Proença-a-Nova encontra-se a
meio da tabela.
De salientar que atualmente encontra-se em estudo a implementação de um sistema de recolha de óleo
alimentar usado.
Ruído
Em relação ao critério do ruído, é já do conhecimento geral que este fator provoca uma série de efeitos
nefastos no ser humano, tais como perturbações do sono, ansiedade, alterações na pressão sanguínea e
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dificuldades de comunicação. O efeito mais imediato é o da incomodidade provocada por um som quando
este não é desejado, podendo gerar irritabilidade, perda de capacidade de concentração e, no caso mais
grave, dificuldades na audição, permanentes ou temporárias.
Com o aumento dos níveis de ruído associados aos transportes e equipamentos, o problema de poluição
sonora nas zonas habitadas tem vindo a agravar-se. Embora com esforços bem-sucedidos no controlo de
ruído gerados por estes, os problemas ainda se encontram longe de estar resolvidos.
Desta forma, uma gestão eficaz do ambiente acústico em zonas habitadas revela-se uma prioridade, para
além de uma obrigação decorrente da legislação aplicável em vigor, sendo que este deve ser controlado
de forma a garantir níveis aceitáveis alterando o menos possível o quotidiano das populações. A primeira
fase desta gestão deverá consistir na caracterização do ambiente sonoro de forma a fornecer informações
essenciais para qualquer análise subsequente. Assim, a análise do ambiente sonoro possibilita efetuar e
projetar as medidas futuras necessárias a implementar para cada projeto, para evitar a geração de
impactes, com as consequentes reclamações por parte das populações afetadas e, por outro lado, reduzir
os custos de futuras medidas corretivas.
A legislação nacional sobre ruído, concretizada pelo Regulamento Geral sobre o Ruído (RGR), DecretoLei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, determina Medidas Gerais de Prevenção e Controlo da Poluição Sonora
através de Instrumentos de Planeamento Territorial. A classificação das zonas sensíveis e mistas, que é
responsabilidade das Camaras Municipais, é efetuada em função do valor do parâmetro LAeq (nível
sonoro contínuo equivalente ponderado A).
O município apesar de ter elaborado o mapa de ruído em dezembro de 2004, face às novas
infraestruturas e desenvolvimento económico do concelho, optou por rever e elaborar novo mapa de ruido
do concelho, dando também resposta à atual Legislação. Este mapa de ruído deu apoio à elaboração das
propostas preconizadas na Revisão do PDM.
Como fontes de ruído que influenciam o ambiente sonoro do Concelho de Proença-a-Nova consideram-se
o tráfego rodoviário, a atividade industrial, vários parques eólicos e um aeródromo.
O mapa de ruído do concelho conclui que grande maioria da área do concelho apresenta níveis de ruído
ambiente exterior baixo, e cumpre o valor regulamentar estabelecido para zonas sensíveis (Lden≤55
dB(A) e Ln≤45 dB(A)), mas que existem áreas onde os níveis de ruído ambiente exterior são mais
elevados, associados ao tráfego viário, os parques eólicos, o aeródromo e algumas indústrias, excedem
os valores legislados para zonas sensíveis sendo, contudo, cumpridos os valores para zonas mistas
(Lden≤65 dB(A) e Ln≤55 dB(A)).

AAE da Revisão do PDM de Proença-a-Nova
Relatório Ambiental
58

De acordo com a análise de ruído ambiente exterior nas zonas industriais, constatou-se que não existem
incompatibilidades com a função habitacional envolvente, pois não foram excedidos os valores limite
estabelecidos para zonas mistas.
Salienta-se que não foram detetados pontos de conflito, onde os valores limite sejam excedidos. Caso
estes venham a ocorrer de futuro, deverão ser aplicadas medidas de redução a estabelecer de acordo
com RGR.
De acordo com o relatório do Mapa de Ruído, constata-se que de um modo geral, o Concelho se pode
considerar com um ambiente sonoro de qualidade.
O modelo agora preparado poderá servir para futuras atualizações, caso se verifiquem alterações
significativas resultantes de novos empreendimentos.

Figura 11 – Mapa de Ruído do Concelho de Proença-a-Nova – Indicador Ln
(Fonte: Outubro, Proengel/ Acústica & Ambiente, 2014)
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Figura 12 – Mapa de Ruído do Concelho de Proença-a-Nova – Indicador Lden (Fonte: Proengel, 2014)

Qualidade do Ar
Os efeitos negativos resultantes da deterioração da qualidade do ar refletem-se negativamente na saúde e
no bem-estar das populações, tratando-se, por isso, de um domínio de grande relevância.
A qualidade do ar de uma determinada região está fortemente relacionada com as atividades económicas
que aí se praticam, bem como as características do uso dos solos presentes.
O concelho de Proença-a-Nova apresenta uma baixa densidade populacional, não havendo a registar a
existência de cidades.
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Orograficamente a região caracteriza-se por ser maioritariamente montanhosa e de declives acentuados,
encontrando-se o concelho de Proença-a-Nova rodeado pela Serra de Alvelos, também conhecida como
Serra do Cabeço da Rainha.
O concelho tem como pilares o sector agroflorestal através da exploração de madeiras e resinas. Ao nível
das culturas predomina o olival, embora de pequena dimensão, os pomares de citrinos e o cerejal. Outras
produções igualmente importantes são o milho e o trigo. Na pecuária, predomina o gado caprino.
O tecido empresarial do concelho é constituído maioritariamente por empresas de pequena dimensão, em
que predomina o setor terciário. O setor secundário tem também um peso significativo, englobando
nomeadamente construção civil, metalúrgicas, transformação de madeira e indústria alimentar. O setor
primário tem pouca expressão para a economia concelhia, sendo a silvicultura a principal atividade deste
sector.
As estações de medição de qualidade do ar que monitorizam a região Centro Interior, onde se encontra
Proença-a-Nova, são as estações de Fornelo do Monte (localizada no concelho de Vouzela) e Fundão
(localizada no concelho do Fundão), que se caraterizam por ser do tipo rural regional de fundo,
pertencentes à Rede de Qualidade do Ar do Centro.
O índice de qualidade do ar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para cada um
dos poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores determinados são
comparados com as gamas de concentrações associadas a uma escalada de cores sendo os poluentes
com concentração mais elevada responsáveis pelo índice.
De acordo com a informação constante do site da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nos últimos
anos, o índice atribuído à região Centro Interior é de “Bom”.
Uma vez que não existem estações de monitorização da qualidade do ar no concelho de Proença-a-Nova,
recorreu-se à informação constante do Relatório Ambiental do PROT Centro para obtenção de informação
mais localizada. De acordo com o referido documento, as zonas de maior emissão de poluentes
atmosféricos (NOx e PM10) na região Centro são os principais centros urbanos (Aveiro, Coimbra, Figueira
da Foz, Leiria e Castelo Branco) e as zonas de atividade industrial considerável (Estarreja, Figueira da
Foz, Marinha Grande e Vila Velha de Rodão).
No que concerne à monitorização da qualidade do ar, este relatório refere que são frequentes as
excedências dos Valores Limiar de Informação da População (Ozono Troposférico) e dos Valores Limite
(Partículas), verificando-se a situação mais crítica na Zona de Influência de Estarreja. Neste relatório,
Proença-a-Nova não é associada a qualquer problema no que toca à qualidade do ar.
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O “Inventário Nacional de Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho 2009”, aponta para a
mesma conclusão, ou seja, que as concentrações de poluentes no concelho não são elevadas.
Da análise dos valores das emissões totais anuais (ver quadro seguinte) constatou-se que as fontes
antropogénicas são responsáveis pela maior parte das emissões de óxidos de enxofre (SOx), óxidos de
azoto (NOx), amónia (NH3), partículas (PM10), metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) e óxido nitroso
(N2O) e que, quanto às emissões de compostos orgânicos voláteis não-metânicos (COVNM), são as
fontes naturais as principais responsáveis por estas emissões, entendidas no inventário como fontes
biogénicas: emissões provenientes do coberto vegetal e de fogos florestais.
2

Quadro 11 – Emissões totais em 2009 para o concelho de Proença-a-Nova (t/km ). (Fonte: Inventário Nacional de
Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho 2009 (APA))
2

Emissões (t/km )
SO2

NOx

NH3

COVNM

PM10

Pb

Cd

Hg

CH4

CO2

N2O

0.000

1.120

85

0.044

0.000

1.120

85

0.044

Excluindo fontes naturais
0.038

0.606

0.125

0.327

0.176

0.000

0.000

Incluindo fontes naturais
0.038

0.607

0.125

3.850

0.176

0.000

0.000

Como forma de garantir o cumprimento eficaz dos objetivos estabelecidos no Protocolo de Quioto,
relativos as emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), a União Europeia aprovou o mecanismo de
Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), que constitui o primeiro instrumento de mercado
intracomunitário de regulação das emissões de Gases com Efeito de Estufa. Porém, de acordo com a
informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, relativa aos “Títulos de Emissão de
Gases com Efeito de Estufa emitidos no período 2013-2020”, não existem no concelho de Proença-aNova instalações com título de emissão de gases com efeito de estufa.
Energia
De acordo com dados do INE, o concelho de Proença-a-Nova apresentou, em 2012, um consumo total de
energia elétrica de 20 254 149 kWh. No quadro seguinte apresenta-se a tendência de evolução dos
consumos de energia elétrica no concelho, por tipo de consumo, entre os anos 2008 e 2012, sendo
apresentado na Figura 13 a distribuição por tipo de consumo verificada no ano 2012.
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Quadro 12 – Consumo de energia elétrica por tipo de consumo (kWh) (Fonte: INE, 2014)
Tipo de Consumo

2008

2009

2010

2011

2012

Total

20736240

20792332

21930465

20543771

20254149

Doméstico

9329152

9457238

10047339

9378165

8927477

Não doméstico

4496303

4422812

4534396

4188414

4344639

Indústria

2336077

2221546

2603676

2186498

2427718

Agricultura

450549

448935

437479

380211

333534

Iluminação das vias públicas

2951077

2963720

2925234

3044572

3248896

Iluminação interior de edifícios do
Estado

1171076

1275767

1380065

1364018

970105

Outros

2006

2314

2276

1893

1780

2012
10000000
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

Figura 13 – Consumo de energia elétrica em 2012, por tipo de consumo (kWh) (fonte: INE, 2014)

Conforme se pode verificar na figura anterior os principais consumos de energia elétrica em 2012, estão
associados a usos domésticos (44%) seguindo-se os usos não domésticos (21%) e a iluminação de vias
de comunicação (16%).
No Quadro 13 apresenta-se a evolução do número de consumidores de energia elétrica, por tipo de
consumidor no período compreendido entre 2008 e 2012.
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Quadro 13 – Evolução do número de consumidores de energia elétrica no concelho de Proença-a-Nova (Fonte: INE,
2014)
Tipo de Consumo

2008

2009

2010

2011

2012

Total

7285

7334

7346

7406

7337

Doméstico

5883

5946

5980

6004

5988

Não doméstico

748

748

745

780

809

Indústria

152

145

127

133

120

Agricultura

502

495

494

489

420

Os valores anteriores mostram uma tendência crescente dos consumos até ao ano de 2011, verificandose posteriormente uma ligeira descida em 2012, influenciados principalmente pelos tipos doméstico e não
doméstico.
Pode-se verificar que apesar das grandes oscilações no consumo industrial, o respetivo número de
consumidores neste sector, manteve-se praticamente constante.
No que se refere a energias alternativa, cada vez mais se adota mais este recurso como meio de ordenar
e utilizar o território de forma sustentável. Neste sentido, há que explorar os recursos endógenos de
Proença-a-Nova. Neste âmbito, surgem já importantes desenvolvimentos no concelho, nomeadamente no
que se refere à energia eólica, com a implementação de três parques eólicos: Vergão, Furnas e Proençaa-Nova.
Com a alteração do PDM, publicada em 2012, que visa possibilitar a instalação de infraestruturas de
produção e transporte de energias renováveis, estima-se um futuro aumento neste setor de produção de
energia.
Solos
No concelho de Proença-a-Nova, as manchas de solos mais representativas são os Cambissolos,
Litossolos e Luvissolos. Estes tipos de solos constituem unidades de fraco valor agronómico, pobres de
perfil delgado (inferior a 0.10m), ácidos e sem carbonatos no perfil. Normalmente, estes solos encontramse associados a áreas sujeitas a erosão ou nos vales de solos aluvionares e coluvionares de maior valor
agronómico.
Relativamente à capacidade de uso do solo, no Concelho de Proença-a-Nova assiste-se à presença de
solos pertencentes à classe A, classe C, classe F, classe A+F e classe C+F.
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No que se refere ao uso do solo, o concelho de Proença-a-Nova é preponderantemente florestal (87% da
área do concelho). As áreas agrícolas ocupam atualmente cerca de 9% da área do concelho, sendo que
2,5% é ocupada pelas áreas sociais.
Das áreas agrícolas, apenas cerca de 2% estão integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN) do
concelho de Proença-a-Nova.
O coberto florestal tem vindo a aumentar devido a um progressivo abandono das áreas agrícolas. Esta
situação é motivada por fatores de ordem social (Alteração das características da população) e fatores de
ordem económica (Atividades pouco atrativas financeiramente).
A agricultura deste concelho assenta essencialmente no cultivo do olival, alguns pomares de cerejeira,
citrinos e vinha.
6.1.3.

Tendências de Evolução sem revisão do PDM e Análise SWOT

Considerando a progressiva diminuição da densidade populacional do concelho, na ausência de revisão
do PDM, prevê-se que se venha a registar uma estagnação ou mesmo melhoria ao nível da qualidade do
ar e da qualidade da água, bem como uma redução na produção de resíduos.
Contudo, a ausência de uma estratégia de gestão e ordenamento territorial ao nível ambiental, e a
ausência de mecanismos operativos eficazes para a proteção e valorização do território enquanto um
todo, perspetivam a manutenção das tendências atuais e um consequente agravamento das condições
que contribuem de forma significativa para a não materialização dos objetivos de sustentabilidade.
A produção de efluentes residuais e os consumos de água dependerão das propostas que eventualmente
se venham a desenvolver para o concelho, sendo que mesmo que se mantenham os usos atuais, está
previsto o reforço das redes de infraestruturas de abastecimento e drenagem de águas residuais no
concelho.
A ausência de uma estratégia para o uso eficiente e racional da água e o para o combate as perdas nos
sistemas de abastecimento, perspetivam a manutenção das tendências atuais e um consequente
agravamento das condições que contribuem de forma significativa para a não materialização dos objetivos
de sustentabilidade.
Complementarmente à caraterização anterior, apresenta-se seguidamente a análise SWOT efetuada no
âmbito deste FCD, tomando como referência todo o território do concelho de Proença-a-Nova, e
identificando as tendências de evolução provável no cenário da não revisão do PDMPN.
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Quadro 14 - Análise SWOT no âmbito do FCD – Qualidade Ambiental
FORÇAS

FRAQUEZAS

Boa qualidade do ar
Boa qualidade da água
Ausência de fontes de ruído significativas

Reduzida percentagem de população
servida por sistemas de tratamento de
águas residuais

Potencialidade para a indústria extrativa
Elevada percentagem de população servida por
sistema de abastecimento de água

Poluição dos recursos hídricos

Razoável cobertura do sistema de recolha de
resíduos sólidos urbanos (RSU)
Aumento da produção de energia eólica
OPORTUNIDADES

AMEAÇAS
Conjuntura económica desfavorável a
investimentos

Potencial para produção de energias renováveis
em vários domínios: hídricos, eólico, solar,
biomassa

6.1.4.

Degradação do ambiente natural devido à
instalação de unidades industriais
poluentes

Efeitos Esperados com a Proposta de Revisão do PDMPN

Os objetivos estratégicos assumidos na proposta de revisão do PDMPN consubstanciam diferentes
oportunidades e riscos ao nível dos fatores críticos definidos.
O próximo quadro sistematiza a análise dos efeitos esperados, com a aplicação da proposta de alteração
do PDMPN sobre os diferentes critérios do FCD Qualidade Ambiental.

EIXOS DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Quadro 15 – Impacte sobre o FCD Qualidade Ambiental
CRITÉRIOS DO FCD QUALIDADE AMBIENTAL
ÁGUA

RESÍDUOS

ATMOSFERA

RUÍDO

ENERGIA

SOLOS

Desenvolvimento
económico e
dinamização
empresarial

+/-

+/-

+/-

+

+/-

+

Turismo, cultura e
património

+/-

+/-

0

0

-

+

Ambiente e energia

++

+

+

0

++

++

Desenvolvimento
social e humano

0

0

0

0

0

0

Qualificação do
espaço público

++

++

+

+

0

+

(-, --) Riscos; (+, ++) Oportunidades; (0) Sem relação
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Conforme se pode observar no quadro anterior, à exceção dos englobados no eixo “Desenvolvimento
social e humano”, todos os objetivos estratégicos potenciam oportunidades para o fator crítico Qualidade
Ambiental. Alguns eixos estratégicos poderão traduzir-se, tanto em oportunidades, como em riscos para
alguns dos critérios ambientais analisados.
Ao nível dos objetivos englobados no eixo “Desenvolvimento Económico e Dinamização Empresarial”, as
oportunidades geradas estão relacionadas com a criação de espaços devidamente infraestruturados para
a prática da atividade industrial, prevenindo-se a afetação dos vários parâmetros ambientais.
Quanto ao eixo “Turismo, cultura e património”, o objetivo estratégico correspondente à concretização do
Plano de Ação para o Desenvolvimento Turístico está associado à oportunidade de minimização de
impactes sobre este FCD, através das intervenções previstas no Parque de Campismo de Aldeia Ruiva ao
nível da sua infraestruturação com pontos de abastecimento de água, rede de esgotos e locais de
deposição de resíduos sólidos, bem como através do aumento da vistoria e manutenção das praias
fluviais existentes.
As oportunidades geradas através do eixo “Ambiente e Energia” resultam da aplicação de um conjunto de
medidas que têm impacto ao nível da qualidade física do território (ar, água, solo) e da conservação dos
valores presentes no território concelhio, destacando-se as medidas relacionadas com o saneamento
básico e com a gestão de resíduos.
Neste eixo estão abrangidas medidas de promoção de projetos com vista à produção e valorização de
energias alternativas como a utilização de biomassa, a instalação de painéis solares, bem com a
promoção da eficiência energética nas empresas e nos espaços públicos. No mesmo eixo está englobada
a intenção de elaborar um plano de gestão da água que promova o estudo das necessidades e
estabelecimento de medidas de uso eficiente, bem como de sensibilização da população.
Também a intenção de revitalização do projeto CARBONO MAIS, acompanhada da renovação de áreas
florestais envelhecidas, constitui uma oportunidade positiva no âmbito da qualidade do ar.
Também a infraestruturação do território ao nível de saneamento e de recolha e valorização dos resíduos
sólidos urbanos, vai permitir eliminar situações de risco e disfunções ambientais, salvaguardando os
recursos e os valores naturais.
Ao nível da “Qualificação do espaço público”, as oportunidades geradas relacionam-se com as medidas
previstas ao nível das infraestruturas de saneamento, através da ampliação da rede de saneamento a
todos os aglomerados rurais, bem como a ampliação e modernização das ETAR existentes no concelho.
Para além dos objetivos estratégicos acima analisados, a oportunidade global que se cria para o FCD
Qualidade Ambiental, deve-se ainda à concretização de um conjunto significativo de outras medidas, que
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decorrem da aplicação da legislação em vigor decorrente do procedimento de revisão do PDM,
designadamente:


A definição e regulamentação da Estrutura Ecológica Municipal (EEM), que constitui uma
oportunidade fundamental para a proteção dos solos e do regime hidrológico através da
preservação dos corredores ecológicos e das respetivas linhas de água.
Nas faixas de proteção das albufeiras, zonas de galeria ripícolas e margens naturais dos planos
de água as únicas construções permitidas são as que se relacionam diretamente com as
atividades de apoio à utilização das albufeiras.
Nas áreas integradas no Corredor Ecológico definido no Plano Regional de Ordenamento
Florestal, aplicam-se as normas consideradas para as funções de proteção e de conservação,
nomeadamente a subfunção de proteção da rede hidrográfica e a subfunção da conservação de
recursos genéticos.



A classificação do solo proposta e as categorias de espaço estabelecidas e sua regulamentação
promove uma ocupação e utilização do solo em função das condicionantes e dos riscos detetados
contribuindo para a proteção efetiva dos recursos e do património natural.



Identificação servidões administrativas e restrições de utilidade pública associadas a recursos
hídricos (recursos hídricos, albufeiras, captações) e recursos geológicos, tendo-se estabelecido
condicionantes de edificabilidade em função das caraterísticas destas áreas.



Desenvolvimento de mapas de ruído, com vista à classificação acústica do território.

No que se refere a riscos relacionados à implementação dos objetivos estratégicos sobre o FCD
Qualidade Ambiental, a concretização dos objetivos estratégicos associados ao “Desenvolvimento
económico e dinamização empresarial”, irão naturalmente potenciar o aumento da produção de resíduos,
assim como originar uma maior pressão nos consumos energéticos, na qualidade do ar e no consumo de
água. Da mesma forma, os objetivos relacionados com o “Turismo, cultura e património”, que induzirão um
aumento da presença de turistas na região, irão gerar um aumento nos consumos de água, principalmente
nos meses de Verão, bem como um aumento na produção de resíduos e no consumo de recursos
energéticos.
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6.2.

Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e Competitividade

6.2.1.

Descrição do FCD e seus Objetivos

O Fator Crítico para a Decisão “Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e Competitividade”
pretende avaliar a oportunidade estratégica e os eventuais impactes ambientais, decorrentes da revisão
do PDM de Proença-a-Nova.
Na análise deste FCD pretende-se avaliar os efeitos do Plano sob o ponto de vista do ordenamento do
território, atendendo aos diferentes usos e aptidões do solo, ao tipo de ocupação dominante e tipologia
das construções.
Pretende igualmente avaliar a capacidade do Plano em promover, através das ações de ordenamento, a
melhoria económica e social da população local, bem como a sua aptidão para fomentar a qualidade de
vida, a coesão e a igualdade de oportunidades entre os cidadãos, promovendo desta forma um equilíbrio
e a paz social almejada para o concelho, sinónimo de desenvolvimento sustentável concelhio.
Nesse sentido, no Quadro seguinte identificaram-se os critérios de avaliação e os indicadores, que
auxiliam o nível de pormenorização da análise que se pretende realizar.
Quadro 16 - Principais Indicadores do FCD - Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e Competitividade
FCD

CRITÉRIOS

OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E
COMPETITIVIDADE



Fomentar a organização espacial do território

 Promover um correto ordenamento biofísico e paisagístico, através da
consolidação de espaços verdes urbanos
Ordenamento do
território

Acessibilidades



Condicionantes e áreas naturais



Incentivar processos de regeneração e requalificação urbana



Fomentar a reabilitação e ocupação de edifícios



Fomentar a fruição da floresta nas suas variadas vertentes



Melhorar e potenciar as acessibilidades

 Aumentar a competitividade e atratividade do município no contexto
regional e nacional
Sócio economia

 Criar condições especiais para a atração e fixação de novas empresas,
inovadoras e competitivas no contexto regional
 Fomentar o desenvolvimento sustentável, proporcionando uma maior
organização e coesão económica, social e territorial

Qualidade de Vida



Criar novos postos de emprego, diminuindo a taxa de desemprego



Melhorar a qualidade de vida dos habitantes do concelho



Qualificar o Espaço Público
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FCD

6.2.2.

CRITÉRIOS

OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE

Dinâmica Turística



Dinamizar a atividade turística do concelho

Situação Existente

A caracterização de um concelho passa pela análise socioeconómica do território, de forma a
compreender a sua evolução ao longo do tempo.
Evolução da População
A análise da evolução da população residente, nomeadamente a variação intercensitária da população
residente e da sua estratificação etária, permitem perceber a capacidade de atração de um determinado
território.
Através da análise do Quadro 17 é possível verificar que no período intercensitário 1991-2001, houve um
decréscimo populacional bastante acentuado no concelho de Proença-a-Nova (-13,33%). De facto, todas
as freguesias do Concelho sofreram esta diminuição da população residente, sendo as freguesias de
Alvito da Beira, S. Pedro do Esteval e Sobreira Formosa, as que apresentaram taxas de variação
negativas mais significativas.
Esta diminuição manteve-se no período compreendido entre 2001 e 2008, em todo o concelho de
Proença-a-Nova, verificando-se uma variação negativa de 13,49%. Verifica-se assim, que num período de
20 anos, o município de Proença-a-Nova viu a sua população reduzida em cerca de 25%, evidenciando os
problemas de desertificação que estes concelhos do Centro têm enfrentado.
É de salientar que estas taxas de variação negativas acompanham a tendência verificada para o Pinhal
Interior Sul (-11,81% no período compreendido entre 1991 e 2001 e -9,15% entre 2001 e 2011). Também
na Região Centro, onde entre 1991 e 2001 se observava uma taxa de variação positiva, no período 2001
e 2011 verifica-se uma redução da população de 0,88%, contrariando a taxa positiva verificada para o
País neste período (1,99%).

AAE da Revisão do PDM de Proença-a-Nova
Relatório Ambiental
70

Quadro 17 - População Residente no Concelho de Proença-a-Nova
População Residente (n.º)
Unidade Territorial

1991

2001

2011

Variação da
População
1991-2001 (%)

Variação da
População
2001-2011 (%)

NUT I

Portugal

9.867.147

10.356.117

10.562.178

4,96%

1,99%

NUT II

Região
Centro

2.258.768

2.348.397

2.327.755

3,97%

-0,88%

NUT III

Pinhal
Interior
Sul

50.801

44.803

40.705

-11,81%

-9,15%

Concelho

Proençaa-Nova

11.088

9.610

8.314

-13,33%

-13,49%

Alvito da
Beira

612

436

362

-28,76%

-16,97%

Montes da
Senhora

1.118

925

748

-17,26%

-19,14%

Peral

930

792

674

-14,84%

-14,90%

Proençaa-Nova

4.781

4.675

4.295

-2,22%

-8,13%

São Pedro
do Esteval

895

666

527

-25,59%

-20,87%

Sobreira
Formosa

2.752

2.116

1.708

-23,11%

-19,28%

Freguesia

Fonte: INE, Anuários Estatísticos

Estrutura Etária
No que diz respeito à população residente por grandes grupos etários (Quadro 18) verificam-se, entre
2001 e 2011, taxas de variação negativas significativas para todos os grupos, com especial incidência
sobre os 0-14 anos e os 15-25 anos.
Quadro 18 – Variação da População Residente no Concelho de Proença-a-Nova, por Grupos Etários
Grupo Etário (anos)
0-14
15-25
25-64
65 e mais anos

Variação da
População 2001-2011
(%)
-32
-40
-7
-4
Fonte: INE, Censos 2011

Verifica-se ainda que, tanto em 2001, como em 2011, o grupo etário dos 65 e mais anos, possuía uma
maior percentagem de indivíduos do que o grupo etário dos 0 aos 14 anos e dos 15-24 anos, facto que
revela uma tendência para o envelhecimento da população.
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2001

2011
10%

12%
13%
44%

0-14 anos

9%

0-14 anos

33%

15-24 anos
44%

15-24 anos

48%

25-64 anos

25-64 anos

65 ou mais anos

65 ou mais anos

Figura 14 - População Residente no Concelho de Proença-a-Nova, por Grupos Etários (Fonte: INE, Censos 2011)

Densidade Populacional
Em termos de densidade populacional e de acordo com os indicadores estatísticos de 2012 (INE), o
2

concelho de Proença-a-Nova apresenta um valor relativamente baixo (20,5 hab/km ), ligeiramente inferior
2

2

ao registado no Pinhal Interior Sul (20,9 hab/km ), e inferior ao valor da Região Centro (81,5 hab/km ).
Conforme se pode observar no quadro seguinte, e em consonância com o indicador “população
residente”, a tendência de evolução da densidade populacional no concelho de Proença-a-Nova, tem
vindo a decrescer ao longo dos anos, acompanhando a tendência da sub-região Pinhal Interior e a região
Centro.
Quadro 19 – Evolução da Densidade Populacional
Densidade populacional (N.º/ km²) por Local de residência
Local de residência

Período de referência dos dados
2001

Portugal
Centro
Pinhal Interior Sul
Proença-a-Nova

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

113,1 113,6 113,9 114,1 114,1 114,4 114,6 114,7 114,7 114,7 114,3 113,7
83,5 83,6 83,6 83,5 83,3 83,3 83,2
83
82,9 82,7 82,1 81,5
23,4 23,3
23
22,8 22,6 22,4 22,2 21,9 21,7 21,5 21,2 20,9
24,1 23,9 23,6 23,2 22,9 22,5 22,2 21,9 21,5 21,1 20,8 20,5
Fonte: INE, Anuários Estatísticos

Saldo Natural
De acordo com dados do INE, entre 2001 e 2011, apesar de uma tendência recente para estabilizar,
houve um decréscimo significativo da taxa de natalidade no concelho de Proença-a-Nova. Este indicador
compromete a renovação das populações, o que se reflete diretamente na taxa de crescimento natural.
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Por outro lado, a taxa de mortalidade no Município no período compreendido entre 2001 e 2011 mantevese nos 1,56% (Quadro 20) registando também valores mais favoráveis relativamente à sub-região Pinhal
Interior Sul.
Quadro 20 – Taxa de natalidade e taxa de mortalidade no Município Proença-a-Nova, nos anos de 2001 e 2011
Taxa bruta de
natalidade (%)
2001
2011

Taxa bruta de
mortalidade (%)
2001
2011

Portugal

1,09

0,92

1,01

Centro
Pinhal Interior
Sul
Proença-aNova

0,95

0,79

1,16

0,64

0,50

0,63

0,42

Local de
residência

Saldo natural (N.º)
2001

2011

0,97

7682

-5992

1,13

-4739

-8017

1,80

1,71

-521

-491

1,56

1,56

-89

-94
Fonte: INE, Censos 2011

População Ativa
Relativamente ao indicador “taxa de atividade”, verifica-se um aumento no concelho, facto que também se
verificou em toda a Região Centro. A taxa de desemprego no Concelho foi de 6,6% para o ano de 2001.
No que diz respeito ao indicador “taxa de desemprego” (que permite definir peso da população
desempregada sobre o total da população ativa), este apresentou um valor de 6,6% para o ano de 2001,
sendo que é mais expressivo na população feminina (12,1%) do que na masculina (3,4%).
Quadro 21 - Taxa de Atividade e Taxa de Desemprego
Taxa de Desemprego
(%)
1991
2001
1991
2001
NUT I
Portugal
52,5
57,4
6,1
6,8
NUT II
Região Centro
48,5
53,5
5,1
5,8
NUT III
Pinhal Interior Sul
-Concelho
Proença-a-Nova
32,3
36,0
6,6
Fonte: IV Recenseamento Geral da População e IV Recenseamento Geral da Habitação (Censos 2001)
Taxa de Atividade (%)

Unidade Territorial

No que diz respeito aos sectores de atividade, para o ano de 2001 verificou-se que a população do
concelho trabalha maioritariamente no Sector Terciário, seguido do Sector Secundário, e por último, o
Sector Secundário.
Quadro 22 - Distribuição da População Ativa por Sectores de Atividade, em 2001

Unidade Territorial
NUT II
NUT III
Concelho

Região Centro
Pinhal Interior Sul
Proença-a-Nova

Sector Primário
n.º
398

%
6,7
17,6
12

Sector Secundário
n.º
1293

%
39,0
34,4
40

Sector Terciário
n.º
1542

%
55,0
48,0
48
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Unidade Territorial

Sector Primário

Sector Secundário

Sector Terciário

n.º
%
n.º
%
n.º
%
Alvito da Beira
43
54
17
21
20
25
Montes da
19
8
120
50
99
42
Senhora
Peral
47
17
126
45
105
38
Freguesia
Proença-a-Nova
117
7
645
36
1020
57
São Pedro do
96
37
102
39
64
24
Esteval
Sobreira Formosa
76
13
283
48
234
39
Fonte: IV Recenseamento Geral da População e IV Recenseamento Geral da Habitação (Censos 2001)

Solo Urbano / Solo Rural
De acordo com o Regulamento do PDM de Proença-a-Nova em vigor, ratificado pela Resolução de
Conselho de Ministros n.º 57/94, de 21 de julho, foram estabelecidas regras para os espaços
predominantemente não urbanos (atual Solo Rural) e para os espaços urbanos e industriais (atual Solo
Urbano).
O concelho de Proença-a-Nova é preponderantemente rural. De acordo com o PDM94 o solo urbano inclui
espaços urbanos, espaços urbanizáveis, espaços industriais, aglomerados rurais e espaços verdes,
ocupando uma superfície de 1.356 ha, ou seja, apenas cerca de 3,4% do total da área do concelho.
O concelho é formado por 122 lugares, muitos deles sem preponderância no território. Estes, devido à sua
dispersão, acabam por se “diluir” no espaço rural, permanecendo a maior parte do território florestal e
agrícola.
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Figura 15 - Relação existente entre Solo Urbano e Solo Rural previsto no PDM94 (Fonte: Proengel, 2009).

O sistema urbano do Concelho é composto pelos seus aglomerados urbanos (pertencentes às 6
freguesias – Alvito da Beira, Montes da Senhora, Peral, Proença-a-Nova (sede de concelho), S.Pedro do
Esteval e Sobreira Formosa) e pelos demais lugares ou conjunto de construções existentes nesse
território. Quer os aglomerados, quer os referidos lugares, encontram-se inseridos nas várias freguesias
do concelho, quantificando-se, conforme anteriormente referido, 122 localidades no total. Dos vários
lugares identificados, apenas alguns apresentam contudo dimensão e significado na estrutura urbana.
No que se refere ao património edificado, a proposta de revisão do PDM prevê que 1,8% da área do
concelho ficará ocupada por solo urbanizado, e que 0,76% estará afeta a solo urbanizável. A relação entre
o espaço urbanizável programado no PDM e o total do solo urbano é de cerca de 29%.
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O solo rural inclui, à luz do PDM em vigor, espaços agrícolas, espaços agrícolas e florestais, espaços
florestais, espaços agro-florestais, espaços naturais e espaços destinados à indústria extrativa, ocupando
uma extensão total de 38.550 ha (97,5% da área total do concelho).
Do solo rural, cerca de 34.407 ha (87% do espaço concelhio) correspondem a áreas florestais, assumindo
estas o papel dominante na ocupação do território do concelho.
A carta da Reserva Agrícola Nacional (RAN) do concelho de Proença-a-Nova foi publicada pela
Portaria n.º 171/93, de 15 de fevereiro, correspondendo estas áreas a cerca de 2% do município (773 ha).
As áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN) para o concelho de Proença-a-Nova, publicadas através
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/96, de 26 de março, totalizam cerca de 15.832 ha,
representando 40% do território concelhio, integrando os seguintes ecossistemas:


Leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias;



Cabeceiras das linhas de água;



Albufeiras e faixa de proteção;



Áreas de infiltração máxima;



Áreas com risco de erosão.

Solo Industrial e Grau de Ocupação
O tecido empresarial do concelho, de acordo com os Estudos Base de Revisão do PDMPN, é constituído
maioritariamente por empresas de pequena dimensão, onde predomina o sector terciário. O sector
secundário tem um peso significativo, e representa as empresas, nomeadamente: construção civil,
metalúrgicas, mármores, transformação de madeira e indústria alimentar. O sector primário tem pouca
importância para a economia concelhia.
De acordo com a proposta de revisão do PDM, cerca de 0,39% da área concelhia ficará afeta ao uso
industrial.
Os espaços industriais do concelho de Proença tiveram algum desenvolvimento desde a publicação do
PDM94, destacando-se a zona industrial de Proença-a-Nova, localizada entre Proença-a-Nova e o IC8, o
loteamento industrial de Sobreira Formosa, junto à ex-EN233 e, mais recentemente, o parque empresarial
de Proença-a-Nova e uma unidade industrial ligada à indústria alimentar (DEROVO), sendo que os 2
primeiros estão com níveis de execução muito positivos (100% e 50% respetivamente) e os dois últimos
encontram-se em franco desenvolvimento.
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Na Zona Industrial de Proença-a-Nova estão sedeadas 38 empresas dos mais variados setores de
atividade, que empregam aproximadamente 350 pessoas. Destacam-se as empresas de caixilharia,
serralharia, tornearia, mármores, oficinas e transportes pesados.
O Loteamento Industrial de Sobreira Formosa encontra-se em fase de instalação de empresas, estando já
a funcionar um posto de abastecimento de combustíveis. As várias empresas cujos processos já foram
licenciados e que portanto se encontram em fase de construção, irão trabalhar em variadas áreas,
nomeadamente: serralharia civil, reparação de eletrodomésticos e instalação de gás, oficina,
carpintaria/carpintaria

e

marcenaria,

construção

e

instalação

de

estruturas

em

alumínio,

armazém/manutenção de camiões, comércio de pneus e óleos, madeiras, pinturas e bebidas.
Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, Proença-a-Nova é o Concelho da Zona do Pinhal
Interior Sul com menor número de empresas por 1000 habitantes. Este facto tem repercussões ao nível da
taxa de desemprego que se mantém elevada.
Acessibilidades
De acordo com os Estudos de Base da Revisão do PDMPN, a rede viária constitui um importante fator de
localização e de atração de investimentos. Pelo concelho de Proença-a-Nova passa o Itinerário
Complementar IC8, elemento estruturante ao nível das acessibilidades no Concelho, (que estabelece a
ligação entre Figueira da Foz (IC1), Pombal, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, Sertã, Proença-aNova e Castelo Branco (A23/IP2)), e cuja implementação veio melhorar significativamente as
acessibilidades regionais e locais (até então efetuadas através das Estradas Nacionais 241, 241-1 e das
Estradas Regionais 351 e 233).
Para além das acessibilidades regionais e locais, também as nacionais sofreram alterações positivas com
a implementação do IC8, acompanhada da anterior construção da autoestrada da Beira Interior, A23 (que
faz a ligação entre a A1 (Torres Novas) e a A25 (IP5- Guarda)), coincidente com o IP2 (que faz a ligação
entre Portelo, Bragança, Guarda, Covilhã, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro).
O aparecimento do IC8 veio melhorar o percurso de ligação entre a sede de freguesia de Proença-a-Nova
e Castelo Branco (sede de distrito), devido às novas infraestruturas, tal como sucedeu nas ligações às
outras sedes de distrito limítrofes mais próximas – Santarém, Leiria e Portalegre, contribuindo, no seu
conjunto para uma melhoria geral das acessibilidades regionais.
No que toca às acessibilidades locais, uma vez mais, a implementação do IC8 e também a implementação
da Estrada Nacional 2, que estabelece a ligação entre a Sertã (IC8), Vila de Rei e Abrantes (IP6), vieram
reduzir significativamente as distâncias e melhorar os percursos entre os principais pólos das localidades
mais importantes.
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A rede viária interna melhorou significativamente nos últimos anos, quer ao nível do estado de
conservação, quer dos próprios pavimentos. Os movimentos pendulares principais ocorrem dentro do
concelho e no eixo EN241/IC8, ER233 e ER351. Destas destaca-se a ER233 por ser a mais utilizada para
a circulação interna do concelho, uma vez que liga os principais núcleos urbanos deste território.
Relembre-se que o fator da acessibilidade tem influência determinante na interação entre os diferentes
territórios, quer dentro do concelho, quer ao nível das dinâmicas urbanas inter e supra municipais,
influenciando assim a qualidade de vida da população.
Transportes Públicos
Em relação aos transportes públicos que servem o concelho de Proença-a-Nova tem-se a referir
principalmente os transportes rodoviários.
A rede de transportes públicos rodoviária é composta pela rede pública, pela rede escolar e pelas praças
de Táxi. A rede pública é assegurada pela Rodoviária da Beira Interior, pertencente à Rede de Expressos.
A rede escolar é assegurada pela Câmara Municipal, em consonância com a Rodoviária da Beira Interior
e ainda algumas entidades privadas ou instituições particulares de solidariedade social.
O Concelho não é servido por rede ferroviária, sendo a estação mais próxima a de Vila Velha de Ródão,
no concelho de mesmo nome e distrito de Castelo Branco. Apesar desta estação se situar fora do
Concelho, continua a representar, para a população, uma das hipóteses viáveis para uma deslocação
mais cómoda aos grandes pólos urbanos - Coimbra, Lisboa e Porto.
Proença-a-Nova possui um Aeródromo, localizado nas Moitas, junto ao Centro Ciência Viva, utilizado
entre outros, como apoio contra os fogos florestais e Centro de Paraquedismo. Apesar de não se
encontrar, atualmente, em funcionamento qualquer tipo de transporte aéreo público, o Aeródromo constitui
uma estrutura potencial para o apoio ao desenvolvimento do mesmo.
O Aeródromo foi recentemente sujeito a obras de ampliação, iniciativa da Câmara Municipal de Proençaa-Nova.
Turismo
De acordo com os estudos de base desenvolvidos no âmbito da revisão do PDM, existem em Proença-aNova os empreendimentos turísticos expostos no quadro seguinte.

AAE da Revisão do PDM de Proença-a-Nova
Relatório Ambiental
78

Quadro 23 – Situação existente em relação aos empreendimentos turísticos, no concelho de Proença-a-Nova (Fonte:
ex-DGTurismo, 2011)
Tipologia

Denominação

Estabelecimento
hoteleiro
classificado

Parque
Campismo

de

Empreendimento
Turístico
em
Espaço Rural

Localização

Categoria/
modalidade

N.º de camas

N.º de
quartos

Em
funcionamento

Freguesia
de
Proença-aNova, Proençaa-Nova

Hotel

66

33

Sim

Parque
de
Campismo de
Aldeia Ruiva

Freguesia
de
Proença-aNova, Proençaa-Nova,
Praia
Fluvial de Aldeia
Ruiva

Parque de campismo
rural

90

-

Sim

A Casa
Lena

Freguesia
de
Sobreira
Formosa, Sobral
Fernando

Casa de Campo

5

3

Sim

161

36

-

Hotel
Amoras

das

da

Total

Refere-se que se encontra-se em fase final de construção um Hotel Rural na Catraia. Carece ainda de
aprovação da classificação turística uma ‘Casa de Campo’ em Oliveiras “Oliveiras em Xisto”.
Existem ainda pequenas unidades de grande qualidade, que primam pelo conforto, a par da autenticidade
das soluções adotadas a nível arquitetónico nas recuperações, que mantêm o caráter rural das
edificações. Este tipo de oferta funciona como uma alternativa ou mesmo complemento ao Hotel das
Amoras em Proença-a-Nova, e ao Hotel Rural da Catraia em construção, e localizam-se em solo rural, na
sua maioria nas aldeias/aglomerados rurais.
Existe, também, no concelho um conjunto de locais de interesse para o desenvolvimento de atividades
turísticas que de um modo geral estão relacionados com a história local, religião ou paisagem natural e
ambiente, destacando-se antigos moinhos, praças, jardins, fontes, lavadouros, percursos da natureza,
praias fluviais, antigas estruturas militares ou mesmo conjuntos de edificado em ruínas.
Verifica-se que em termos de oferta de alojamento, a situação do concelho tem vindo a evoluir
positivamente, embora seja ainda escassa. No entanto, refira-se a qualidade dos empreendimentos
existentes, assim como a diversidade de oferta (existente/prevista), sendo fatores a reter e valorizar nas
perspetivas de desenvolvimento do concelho.
Os recursos turísticos inventariados pela ex-Direcção Geral Turismo de Portugal são Bibliotecas, Centro
Hípico, Pelouros/Cruzeiros/Obeliscos, Praias Fluviais, aeródromos e pistas e Igrejas/Capelas/Ermidas.
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Este sector, embora não tenha ainda uma expressão estatística evidente, constitui uma das apostas para
dinamização do Concelho. São exemplo desta linha de ação o investimento nas Praias Fluviais e
infraestruturas adjacentes, bem como a dinamização das iniciativas levadas a cabo no âmbito do turismo
radical.
Para além destes recursos, a Câmara Municipal considera vários locais de interesse geralmente
relacionados com história local, religião ou paisagem natural e meio ambiente, dos quais se destacam:
praias fluviais, geomonumentos, património arqueológico (antas, estruturas militares da Serra das
Talhadas - fortes, baterias), zonas de pesca, campo de tiro (na freguesia de Peral), centro de artes e
ofícios, Museu Etnográfico + Centro de Interpretação de Fortes e Baterias, Centro de Ciência Viva da
2

Floresta, Centro de Paraquedismo, árvores classificadas, circuitos pedestres organizados , praças e
jardins e património arquitetónico (fontes, lavadouros, pontes, moinhos de vento, Igrejas e Capelas, etc.).
Apesar do importante potencial turístico e de todos os esforços que têm sido feitos no Concelho, o turismo
em Proença-a-Nova ainda não representa uma área capaz de gerar economias de mercado internas,
autosustentando-se, e contribuindo para a valorização do seu território.
O Plano de Ação para o Desenvolvimento Turístico, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 2
de junho de 2014, deverá ser implementado, monitorizado e atualizado de forma a garantir um
instrumento eficaz e impulsionador, com o envolvimento de diferentes departamentos e serviços
municipais, em ligação com o sector empresarial, tendo em conta designadamente os seguintes objetivos:


Diversificar e melhorar os recursos turísticos existentes, investindo em novas ofertas capazes de
atrair novos públicos;



Promover a conservação do património (arqueológico, cultural, gastronómico, natural) e a
revitalização das tradições locais;



Diminuir a sazonalidade, criando motivos de visita capazes de atrair visitantes durante todo o ano,
e aumentar o período médio de estada dos turistas;



Promover parcerias entre os agentes turísticos do concelho – infraestruturas de apoio, sector da
restauração, alojamento e empresas de animação;



Maximizar as receitas do turismo dentro do concelho, através de uma oferta de qualidade,
sustentável no médio/ longo prazo.”

Em matéria de ordenamento do território, a aposta no turismo define-se essencialmente na identificação e
delimitação dos espaços de ocupação turística em solo rural, dos espaços de usos especial em solo
urbano, e na formulação de um conjunto de diretivas e normas que possibilitem a implementação de

2

Roteiro Turístico da CMPN em http://www.cm-proencanova.pt/UserFiles/File/Geral/Roteiro_Turistico.pdf, Abr2011.
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atividades ou alojamento nas diversas classificações de solo como previsto nos termos do respetivo
regime jurídico.
Como refere a proposta de PROT-C, é possível compatibilizar o turismo em solo rural com as
características biofísicas e socioeconómicas, nomeadamente a diversificação do tipo de oferta, sempre
acompanhada de elevada qualidade. Tal objetivo encontra-se refletido no regulamento apresentado.
Em relação aos espaços de ocupação turística identificados na planta de ordenamento, para além do
parque de campismo de Aldeia Ruiva, identificam-se ainda 5 aldeias que, embora em ruínas, pela sua
singularidade se afetam a atividades turísticas, promovendo o turismo em espaço rural, que a seu tempo
poderão integrar uma rota turística.
6.2.3.

Tendências de Evolução sem revisão do PDM e Análise SWOT

Durante a vigência do PDM94, foi aprovada legislação e políticas a nível do ordenamento do território e da
compatibilização dos usos do solo, que mostra a cada vez maior desatualização do atual PDM.
Caso a revisão do PDM não ocorra, o mesmo mostrar-se-á cada vez mais desatualizado face a realidade
nacional e municipal, uma vez que os levantamentos que deram origem ao regulamento aprovado foram
realizados há mais de 17 anos, e que, entretanto, novos instrumentos de gestão e nova legislação
passaram e passarão a vigorar.
No que se refere à população, de acordo com as várias projeções analisadas nos Estudos de Base da
Revisão do PDMPN, em qualquer dos cenários a população do concelho mantém a tendência para
diminuir, verificada em anos anteriores. Mesmo havendo lugar a uma expressiva alteração no domínio do
comportamento relativo à natalidade, a população continuará a decrescer pronunciadamente.
Esta dinâmica negativa é potenciada pelo acentuado envelhecimento da população, referido como um dos
aspetos mais preocupantes para o concelho nos Estudos de Base. Assim, se a inversão desta tendência
demográfica for considerada como objetivo a atingir a médio/longo prazo, para o conseguir não bastará
tomar medidas para fixar população e incentivar a natalidade, será fundamental desenvolver projetos com
capacidade para atrair e fixar novas populações.
Devido às características predominantemente florestais, à topografia acidentada bem como a outros
fatores naturais, o concelho possui uma cobertura significativa pela REN e RAN, que apresentam
atualmente conflitos com a estrutura urbana existente, tendo a implementação do PDM vigente revelado
algumas discrepâncias entre as plantas de ordenamento e de condicionantes.
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No que se refere aos perímetros urbanos prevê-se a continuidade da dispersão da insuficiente e
desajustada delimitação, face ao edificado consolidado e à expansão que o mesmo tem verificado. Em
inúmeros aglomerados, os perímetros não são sequer compatíveis com a cartografia da REN.
No que se refere ao uso do solo em meio urbano prevê-se a continuidade da dispersão da construção e a
diminuição da recuperação do edificado existente o que poderá acentuar algumas assimetrias dentro da
própria estrutura urbana, reduzindo a atratividade dos centros urbanos em favor das periferias, dificultando
a gestão das infraestruturas e recursos coletivos e contribuindo para o enfraquecimento das freguesias
rurais, afastando-se, assim, a execução do PDM dos objetivos de sustentabilidade considerados no
quadro de referência estratégico.
Verifica-se no concelho inúmeros aglomerados de pequena dimensão praticamente inabitados ou cuja
utilização é esporádica, correspondendo a períodos pontuais do ano, geralmente associados às férias.
Esta desafetação dos usos existentes no espaço urbano, tendo em conta de que se trata
preponderantemente do uso habitacional, implica o aparecimento de espaços fantasma.
Já a um nível particular do espaço urbano, a Vila de Proença-a-Nova apresenta no seu aglomerado mais
antigo, um número de construções tradicionais, em mau estado de conservação geral do edificado. A
agravar o mau estado de conservação verificado, as construções apresentam também alguma
descaracterização, resultado, na maioria dos casos, de sucessivas intervenções sem o devido
enquadramento arquitetónico e urbano, traduzindo-se frequentemente em frentes urbanas desarticuladas
sem qualquer continuidade. Já ao nível das aldeias, nota-se já algum impacto das "reabilitações e/ou
reconstruções" que de um modo geral até são harmoniosas e pitorescas. Permanecem intatos alguns
núcleos antigos que embora muito degradados, não foram descaracterizados com intervenções,
apresentando ainda uma enorme aptidão para o turismo de natureza, entre outros.
Embora a implementação do PDM vigente já tenha permitido evitar inúmeras situações de construções
inadequadas e absolutamente desenquadradas da envolvente, especialmente no que reporta ao número
de pisos e volumetria, mantém-se a necessidade de pensar em estratégias capazes de reabilitar e manter
corretamente o espaço urbano, podendo associar a estas, estratégias de promoção dos aglomerados ao
nível do Turismo, o que contribuiria para o desenvolvimento económico do concelho.
Ao nível das acessibilidades, na ausência do plano prevê-se um agravamento das condições de
circulação rodoviária no município por falta de investimentos a levar a cabo, no que toca essencialmente à
requalificação e beneficiação de troços existentes de estradas e caminhos municipais que apresentam, na
sua generalidade problemas de drenagem de águas pluviais.
No contexto socioeconómico, embora o turismo tenha sido uma atividade económica em crescimento no
concelho, ainda não representa uma fonte económica muito significativa. O potencial turístico não tem
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sido muito valorizado, designadamente inúmeros pequenos lugares, ainda com carácter tradicional muito
presente, e que se encontram quase sem população, ou mesmo em ruínas e sem quaisquer
infraestruturas. Estes constituem potenciais destinos turísticos relevantes, como a disponibilização de
alojamento em função das atividades recreativas existentes pelo território em estudo.
A análise SWOT pretende traçar o diagnóstico geral e o resumo das características ambientais e das
tendências existentes ao nível do concelho de Proença-a-Nova reunindo, para isso, um conjunto de
elementos positivos e negativos, os quais, por sua vez, ocasionam um conjunto de ameaças e
oportunidades associadas ao FCD em análise.
A análise SWOT efetuada no âmbito deste FCD toma como referência todo o território do concelho de
Proença-a-Nova, e identifica as tendências de evolução provável no cenário da não revisão do PDMPN.
Quadro 24 - Análise SWOT no âmbito do FCD - Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e
Competitividade
FORÇAS

FRAQUEZAS

Boa Rede de Acessibilidades
Tendência para o crescimento do Número de
Empresas no Concelho

Tendência para envelhecimento da
População

Aposta nas energias renováveis como objetivo
estratégico do Concelho

Diminuição da área florestal

Crescente oferta turística
Proximidade da EM 241-1 e nó de ligação do IC8,
com ligações aos principais centros urbanos
nacionais

Aumento da taxa de desemprego
Abandono de solos agrícolas
Ausência de política de ordenamento
integrada

Existência de praias fluviais de qualidade
OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Dinamização da oferta turística apoiada na
exploração do património arquitetónico, cultural e
natural
Dinâmica para a instalação de novas atividades
empresariais
Existência de programas regionais, nacionais e
comunitários de apoio ao desenvolvimento
empresarial

Debilidades económicas do país
Concorrência de outros concelhos com
potencial de atração de investimento

Existência do Fundo municipal de Crédito Finicia
Crescimento da procura do turismo rural e de
natureza
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6.2.4.

Efeitos Esperados com a Proposta de Revisão do PDMPN

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese do impacte dos objetivos estratégicos da proposta de
revisão do PDM em relação ao fator crítico Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e
Competitividade.
Quadro 25 – Impacte sobre o FCD Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e Competitividade
CRITÉRIOS DO FCD ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E
COMPETITIVIDADE
EIXOS DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
ORDENAMENTO
SÓCIOQUALIDADE
DINÂMICA
ACESSIBILIDADES
DO TERRITÓRIO
ECONOMIA
DE VIDA
TURÍSTICA
Desenvolvimento
económico e
dinamização
empresarial

+

0

++

+

++

Turismo, cultura e
património

+

0

++

+

++

Ambiente e energia

++

0

+

+

++

Desenvolvimento
social e humano

0

0

++

0

0

Qualificação do
espaço público

++

++

+

++

++

(-, --) Riscos; (+, ++) Oportunidades; (0) Sem relação
Através da análise anterior verifica-se que a proposta de revisão do PDMPN terá uma contribuição
positiva sobre os critérios do FCD Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e
Competitividade, não se prevendo a ocorrência de riscos ao nível dos critérios selecionados. Espera-se
com esta revisão venha potenciar a dinamização da economia local, melhorando a qualidade de vida das
populações e fomentar a organização espacial do território.
Ao nível dos objetivos de Desenvolvimento Económico e Dinamização Empresarial, as medidas de
recuperação económica e de estímulo ao investimento na zona, previstas ao nível da requalificação e
promoção do PEPA, da promoção da ocupação da totalidade da zona industrial de Sobreira Formosa, do
apoio à criação de empresas de comércio em centros urbanos e rurais, constituem uma oportunidade de
grande impacte sobre a sócio-economia.
No âmbito do eixo Turismo, Cultura e Património, destacam-se essencialmente as medidas relacionadas a
concretização do Plano de Ação para o Desenvolvimento Turístico, que contemplam a requalificação e
preservação das praias fluviais do concelho, a dinamização da Rota da Cortiçada, a requalificação do
centro histórico de Proença-a-Nova e de Sobreira Formosa, a promoção da Aldeia da Figueira, enquanto
Aldeia do Xisto, e requalificação de outras com património edificado a requalificar, funcionando como
elementos âncora para captação de visitantes e como uma oportunidade de grande relevância para a
dinâmica turística.
AAE da Revisão do PDM de Proença-a-Nova
Relatório Ambiental
84

No que se refere aos objetivos estratégicos relacionados com Ambiente e Energia, as principais
oportunidades estão relacionadas com o Ordenamento Territorial e Qualidade de Vida das populações,
através do objetivo de incrementação de zonas verdes e de lazer nos aglomerados urbanos e áreas
envolventes, valorizando também as frentes ribeirinhas, bem como na promoção de medidas salvaguarda
e conservação da floresta. No mesmo eixo, os objetivos estratégicos constituem ainda uma oportunidade
para a Dinâmica Turística, através da promoção da criação do Parque Regional do Almourão e do projeto
de Sensibilização e Interpretação da Paisagem e Natureza, bem como para as Acessibilidades, através da
elaboração de um plano municipal de acessibilidade que prevê medidas de calmia de tráfego, eficiência
energética e mobilidade para todos.
Ao nível do Desenvolvimento Social e Humano, destacam-se as medidas a desenvolver com vista à
fixação de novos residentes e de qualificação escolar e profissional da população, que se revelam como
uma oportunidade de grande relevância para a Sócio-economia local, dotando os recursos humanos das
habilitações necessárias para responder às oportunidades de emprego ajustadas à realidade concelhia.
O eixo de objetivos relacionado com a Qualificação do Espaço Público, constitui uma oportunidade
fundamental ao nível da Sócio-economia, das Acessibilidades e da Qualidade de Vida, nomeadamente no
que respeita à resolução de disfunções ambientais associadas às infraestruturas urbanas, à requalificação
do espaço urbano e consequentemente contribuindo para a atratividade empresarial e habitacional. Ao
atuar de forma positiva nestes critérios ambientais, estes objetivos estratégicos constituem ainda uma
oportunidade para aumentar o potencial turístico, tornando o concelho mais atrativo ao nível da qualidade
do espaço público e das acessibilidades.
Para além dos objetivos estratégicos acima analisados, a oportunidade global que se cria para o FCD
Desenvolvimento Económico e Dinamização Empresarial, deve-se ainda à concretização das seguintes
medidas decorrentes do procedimento de revisão do PDM, designadamente:


A definição e regulamentação da Estrutura Ecológica Municipal (EEM), que constitui uma
oportunidade fundamental para a garantir um modelo territorial de desenvolvimento sustentável e
melhorar a qualidade de vida das populações, através da preservação de espaços de recreio e
lazer, bem como de espaços culturais.



Revisão da RAN e da REN, processos em que foram reavaliadas as zonas já delimitadas e
resolvidos os conflitos existentes.



Compatibilização do PDM com outros instrumentos de ordenamento em vigor (PROT-Centro,
PROFPIS, PGBH-Tejo), não só através da classificação do solo, mas também ao nível da revisão
da regulamentação.



Identificação e resolução de conflitos ao nível de usos do solo, nomeadamente solo urbano, solo
rural, áreas de risco de incêndio, perímetros florestais, áreas industriais.

AAE da Revisão do PDM de Proença-a-Nova
Relatório Ambiental
85



A definição de UOPG promove a recuperação e a qualificação desses territórios, através de
regulamentação específica ao nível de ordenamento, edificabilidade e infraestruturação.



A expansão urbana programada, definida em função da aptidão do solo, permite a criação de
espaços reservados devidamente infraestruturados e dotados de serviços de equipamentos
ajustados à evolução populacional, com efeitos positivos ao nível da qualidade de vida das
populações e da atratividade do concelho.

6.3.

Conservação da Natureza e Biodiversidade

6.3.1.

Descrição do FCD e seus Objetivos

No que se refere à conservação da natureza e biodiversidade no concelho de Proença-a-Nova, o objetivo
ambiental passa por travar a perda de biodiversidade, de modo a assegurar a conservação de
ecossistemas, habitats e espécies ameaçadas mediante a sua adequada gestão.
Para este FCD serão consideradas duas vertentes: por um lado, as áreas ecologicamente relevantes
(áreas sensíveis do ponto de vista da conservação da Natureza, a estrutura ecológica municipal e os
corredores ecológicos); por outro, no que se refere às espécies de fauna e flora e habitats, serão
consideradas as espécies com estatuto de conservação desfavorável (ECD) e os habitats prioritários.
No Quadro seguinte identificaram-se os critérios de avaliação e objetivos de sustentabilidade que auxiliam
o nível de pormenorização da análise que se pretende realizar.
Quadro 26 - Principais Indicadores do FCD – Conservação da Natureza e Biodiversidade

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE

FCD

CRITÉRIOS

OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE


Biodiversidade

Proteger a diversidade biológica

 Assegurar a gestão sustentável dos locais para a conservação de
determinadas espécies, bem como dos processos ecológicos associados
 Controlar a proliferação de espécies não indígenas invasoras com risco
ecológico conhecido

Flora / Fauna



Manter a biodiversidade, evitando perdas irreversíveis

Diversidade de Espécies



Reabilitação de habitats e de espécies para níveis viáveis

 Controlar as monoculturas de espécies de rápido crescimento e as
invasoras lenhosas
Floresta

 Proteção das espécies florestais autóctones e das folhosas de folha
caduca


Proteção Florestal, controlo de pragas e doenças
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FCD

6.3.2.

CRITÉRIOS

OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE

Fragmentação de
Ecossistemas

 Evitar a fragmentação de habitats e promover a obtenção do continuum
naturale

Situação Existente

Apesar do seu potencial paisagístico e natural, o concelho não se insere em Áreas Protegidas
pertencentes à Reda Nacional de Áreas Protegidas, nem em Sítios ou ZEP da Rede Natura 2000.
O município integra, o entanto, o Geopark Naturtejo, o primeiro geoparque português inserido nas Redes
Europeia e Global da UNESCO, que abrange áreas de elevada qualidade paisagística e importância
patrimonial.
Face à presença de valores naturais e paisagísticos, e no contexto da conservação da natureza e da
biodiversidade, nomeadamente os constantes no Geoparque Naturtejo, o município de Proença-a-Nova,
em articulação com o município de Vila Velha de Rodão, tem em estudo a classificação do Parque Natural
Regional do Almourão.
Flora e Vegetação
Em termos biogeográficos o concelho de Proença-a-Nova insere-se nas seguintes unidades
biogeográficas (Revisão do PDM de Proença-a-Nova. Estudos de Base. Volume IV – Sistema Biofísico):
Reino: Holártico
Região: Mediterrânica
Sub-Região: Mediterrânica Ocidental
Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica
Província: Luso-Extremadurense
Sector: Toledano-Tagano
Subsector: Hurdano-Zezerense
Superdistrito: Cacerense
De acordo com os Estudos de Base elaborados no âmbito da revisão do PDMPN, desde que o clima não
seja extremamente frio (devido à altitude) ou seco, observam-se bosques e matagais de árvores e
arbustos de folhas planas pequenas, coriáceas e persistentes (esclerófilas) – durisilvae - como sejam
diferentes Quercus spp. do subgénero Sclerophyllodris (azinheira - Quercus rotundifolia, sobreiro Quercus suber e carrasco - Quercus coccifera), a aroeira (Pistacia lentiscus), o folhado (Viburnum tinus), o
zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), a alfarrobeira (Ceratonia siliqua), o espinheiro-preto (Rhamnus
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oleoides), o sanguinho-das-sebes (Rhamnus alaternus), a palmeira-das-vassouras (Chamaerops humilis),
o loureiro (Laurus nobilis), o aderno (Phillyrea latifolia), o lentisco-bastardo (Phillyrea angustifolia), etc.
Esta Região engloba duas sub-regiões: Mediterrânica Ocidental e Mediterrânica Oriental. A primeira, onde
nos encontramos situados, está subdividida em três Superprovíncias: Mediterrânico-Iberolevantina,
Mediterrânico Ibero-Atlântica e Italotirrénica.
A Superprovíncia Mediterrânico Ibero-Atlântica, é caracterizada pelos seguintes táxones: Cytisus
grandiflorus, Cytisus striatus var. eriocarpus, Festuca duriotagana, Genista hirsuta subsp. hirsuta,
Gladiolus reuteri, Hyacintoides hispanica, Lavandula luisieri, Lavandula sampaioana, Paeonia broteroi,
Phlomis lychnitis, Retama sphaerocarpa, Silene coutinhoi e Thymus mastichina. Segundo Costa et al.
(1998), a vegetação desta Superprovíncia alberga uma flora antiga e rica em endemismos. Devido à
grande diversidade bioclimática e à complexidade da sua paleo-história possui uma vegetação potencial e
subserial altamente individualizada e particularizada. É o caso dos bosques esclerofíticos e marcescentes
da Quercion broteroi, das orlas florestais formadas por giestais do Genistion floridae e piornais do
Retamion sphaerocarpae, dos estevais do Cistion laurifolii e Ulici-Cistion ladaniferi e dos urzais e urzaistojais do Ericion umbellatae. A vegetação ripícola do Salicion salvifoliae, do Securinegion tinctoriae e do
Osmundo-Alnion é também muito singular.
Na Província Luso-Extremadurense, as espécies endémicas são: Armeria linkiana, Asphodelus
bentorainhae, Buffonia willkolmmiana, Carduus bourgeanus, Cytisus scoparius var. bourgaei, Cynara
tournefortii, Digitalis purpurea subsp. heywoodii, Euphorbia monchiquensis, Genista polyanthos, Lavandula
viridis, Linaria ricardoi, Marsilea batardae, Rhynchosinapsis hispida subsp. transtagana, Scrophularia
schousboei e Ulex eriocladus. Para além destas, ocorrem maioritariamente a Asparagus acutifolius,
Ballota hirsuta, Cistus psilosepalus, Cistus populifolius s.l., Cytisus striatus var. eriocarpus, Digitalis
mariana, Echium rosulatum, Genista hirsuta subsp. hirsuta, Lepidophorum repandum, Linaria hirta,
Onopordum nervosum, Retama sphaerocarpa, Salix salvifolia subsp. australis, Sanguisorba hybrida,
Securinega tinctoria, Scorzonera crispatula, Ulex argenteus subsp. argenteus e Verbascum barnadesii.
São próprios deste território os sobreirais mesomediterrânicos do Sanguisorbo agrimoniodis-Quercetum
suberis, os azinhais do Pyro bourgaenae-Quercetum rotundifoliae e os carvalhais do Arbuto unedonisQuercetum pyrenaicae, na maioria das vezes transformados em montados, bem como os medronhais do
Phillyreo-Arbutetum typicum e viburnetosum tini, os estevais do Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi, Erico
australis-Cistetum populifolii e Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii. O tamujal dos leitos de estiagem
dos rios torrenciais - Pyro bourgaeanae-Securinegetum tinctoriae - constitui também uma das suas
originalidades sintaxonómicas. Nos montados desenvolvem-se comunidades terofíticas efémeras e de
pouca biomassa: Trifolio cherleri-Plantaginetum bellardii, Chrysanthemo myconis-Anthemidetum fuscati,
Galactito tomentosae-Vulpietum geniculatae, Trifolio cherlerii-Taeniatheretum caput-medusae e Medicago
rigidulae-Aegilopsietum geniculatae. O pastoreio destas comunidades anuais origina frequentemente um
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prado vivaz (Poo bulbosae-Trifolietum subterranei). O freixial ribeirinho Ranunculo ficario-Fraxinetum
angustifoliae ocorre em todo o território luso-extremadurense português, sendo o amial ScrophularioAlnetum glutinosae comum em biótopos ripícolas.
O Sector Toledano-Tagano é dominado por solos graníticos, xistosos e quartzíticos e situa-se no andar
mesomediterrânico seco a sub-húmido. Segundo Costa et al. (1998), as espécies dominantes na
paisagem vegetal, que diferenciam este Sector, em Portugal, são: Cytisus multiflorus, Dianthus scaber
subsp. toletanus, Loeflingia hispanica, Retama sphaerocarpa, Quercus pyrenaica, Halimium ocymoides,
Polygala microphylla e Ornithogalum concinum. É neste território que o “carvalhal-negral” lusoextremadurense -Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae - tem maior expansão em Portugal. Para além
dos bosques e matos próprios da Província, existem abundantes giestais do Cytiso multiflori-Retametum
sphaerocarpae e o urzal/esteval Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae.
As espécies Asphodelus bento-rainhae, Euphorbia welwitschii, Festuca duriotagana, Juniperus oxycedrus,
Malcolmia patula, Celtis australis, Halimium alyssoides, Retama sphaerocarpa e Petrorhagia saxifraga são
plantas diferenciais do Subsector Hurdano-Zezerense face aos territórios portugueses vizinhos.
O Superdistrito Cacerense situa-se no andar mesomediterrânico seco e subhúmido inferior. Segundo
Costa et al. (1998), a vegetação climatófila pertence à série do azinhal Pyro bourgaenae-Querceto
rotundifoliae. A sua vegetação característica integra as seguintes comunidades préclimácicas:


Retamais e piornais do Cytiso multiflori-Retametum sphaerocarpae, que ocorrem em solos
bem conservados;



Carrascais do Rhamno fontqueri-Quercetum cocciferae. Nestes matagais são comuns
arbustos perenifólios como o carrasco (Quercus coccifera), Phillyrea angustifolia, Jasminum
fruticans e outros fanerófitos perenifólios;



Estevais pertencentes à associação Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi. Resultam da
destruição das condições de fertilidade do solo, acentuada pela erosão;



A comunidade relíquia Rubio longifoliae-Juniperetum oxycedri, dominada pelo zimbro
(Juniperus oxycedrus), ocupa as cristas quartzíticas do Tejo, constituindo um traço
característico deste território.

Fauna
Em relação aos peixes, anfíbios, répteis e mamíferos, recorreu-se ao estudo efetuado pelo Plano Diretor
Municipal de Proença-a-Nova de 1994 e ao PBH do Rio Tejo, tendo sido consideradas as espécies
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referenciadas para o Concelho bem como as que têm distribuição geral em Portugal com biótopos
preferenciais na área, o que torna viável a sua ocorrência local.
De acordo com os referidos estudos, foram inventariadas no concelho 4 espécies relevantes de anfíbios, 6
espécies de répteis, 22 espécies de mamíferos e 84 espécies de aves.
Ainda no que respeita à fauna, a área que compreende as Portas de Ródão e a Serra das Talhadas foi
classificada como IBA - Important Bird Area. A IBA Portas de Ródão e Vale Mourão com uma área de
4215 ha, possui a maior colónia de grifos em território nacional, tendo sido observados 55 indivíduos em
2001, bem como outras espécies rupícolas ameaçadas como a cegonha-preta e a águia-perdigueira.
Ainda é possível encontrar o cada vez mais escasso chasco-preto (Revisão do PDM de Proença-a-Nova.
Estudos de Base. Volume IV – Sistema Biofísico).
Dos mamíferos identificados no concelho destacam-se o javali, a lebre, o coelho, a raposa, o sacarrabos,
a doninha, o texugo, a lontra, a ginete, o gato-bravo, o ouriço-cacheiro, a toupeira e várias espécies de
ratos.
Nos répteis podemos encontrar o cágado, o sardão, lagartixas, e a cobra-rateira. Como anfíbios podemos
encontrar, a salamandra, o sapo-parteiro, o sapo comum, e a rã-verde.
Na classe das aves é possível encontrar ao longo do ano a rola comum, pomba-torcaz, melro, o corvo, o
gaio, a galinhola, o estorninho, a codorniz, a perdiz, a águia cobreira, o milhafre, o gavião, o peneireiro, o
galeirão, o cuco, o mocho, a coruja, a poupa, o pica-pau. Além das espécies descritas, existem, muitas
outras espécies de aves de menor porte.
Floresta
Conforme referido anteriormente, cerca de 34.407 ha (87% do espaço concelhio) correspondem a áreas
florestais, assumindo estas o papel dominante na ocupação do território do concelho.
Nos últimos anos, as políticas nacionais têm favorecido a floresta, valorizando-a, quer pela manutenção
das florestas de qualidade, quer pela reflorestação de áreas degradas ou ardidas.
Em Proença-a-Nova, a floresta cumpre funções de proteção, conservação de habitats, produção, na qual
se desenvolve, ações complementares como é o caso da silvo-pastorícia, da caça e pesca, do turismo e
do recreio. A floresta funciona também como importante fator de captação de carbono, pelo que tem um
papel fundamental da sustentabilidade do concelho. O património florestal do concelho tem vindo a
aumentar devido, principalmente, a um progressivo abandono das áreas agrícolas. A espécie de pinheiro
bravo predomina no povoamento florestal, ocupando cerca de 36,3% da área florestal do concelho. Os
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povoamentos mistos de eucalipto/sobreiro (10/4) têm vindo a ganhar expressão no espaço florestal devido
aos grandes incêndios ocorridos nos últimos anos.

Figura 16 – Povoamentos Florestais (esquerda), Zonas de recreio florestal e recursos cinegéticos (Fonte: Proengel,
Set2010)

As áreas florestais desempenham funções de grande relevo na produção (material lenhoso – madeira,
apicultura, pastorícia, produção de resinas), proteção do solo (evitando/reduzindo a erosão), regulação do
ciclo hidrológico (microclimas, solo, potencializando a infiltração), suporte biofísico (incrementando a fauna
e flora), regeneração, valorização paisagística, de recreio e turismo (atividades cinegéticas, percursos
pedonais, etc.). Ocupam áreas mais declivosas e desenvolvem-se ao longo das áreas agrícolas
abandonadas.
Na temática do setor florestal importa também referir outras atividades paralelas que merecem destaque e
têm alguma representatividade no concelho: recreio florestal (praia fluvial, etc.), zonas de caça e
implementação de energias renováveis (eólicas, biomassa, etc.).

AAE da Revisão do PDM de Proença-a-Nova
Relatório Ambiental
91

As questões relacionadas com os riscos de incêndio florestal com maior detalhe no capítulo referente ao
FCD Riscos Naturais e Tecnológicos.
6.3.3.

Tendências de Evolução sem revisão do PDM e Análise SWOT

Na ausência de revisão do PDM, manter-se-á a situação tendencial atual de degradação da qualidade dos
recursos, da conservação da natureza e da biodiversidade, reflexo da ausência de políticas de
ordenamento territorial e ambiental integradas, comprometendo a proteção e valorização do território.
Apresenta-se seguidamente a análise SWOT efetuada no âmbito deste FCD, tomando como referência
todo o território do concelho de Proença-a-Nova, e identificando as tendências de evolução provável no
cenário da não revisão do PDMPN.
Quadro 27 - Análise SWOT no âmbito do FCD – Conservação da Natureza e Biodiversidade
FORÇAS

FRAQUEZAS

Paisagem de elevada riqueza
Áreas de importância em termos de recursos e
valores naturais e de interesse paisagístico

Pressão urbanística sobre localização dos
valores ecológicos presentes

Importância económica da floresta no concelho
OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Compatibilização de interesses ecológicos e
sócio-económicos

Conjuntura económica desfavorável a
investimentos

Criação do Parque Regional do Almourão
Implementação de um Estrutura Ecológica
Municipal

6.3.4.

Efeitos Esperados com a Proposta de Revisão do PDMPN

Indicam-se seguidamente os efeitos esperados com a aplicação da proposta de alteração do PDMPN
sobre os diferentes critérios do FCD Conservação da Natureza e Biodiversidade.
Quadro 28 – Impacte sobre o FCD Conservação da Natureza e Biodiversidade
CRITÉRIOS DO FCD CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE
EIXOS DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

BIODIVERSIDADE

FLORA / FAUNA
DIVERSIDADE DE
ESPÉCIES

FLORESTA

FRAGMENTAÇÃO
DE

ECOSSISTEMAS

Desenvolvimento
económico e
dinamização
empresarial

0

0

+

0

Turismo, cultura e
património

+

+

+

+
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CRITÉRIOS DO FCD CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE
EIXOS DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

BIODIVERSIDADE

FLORA / FAUNA
DIVERSIDADE DE
ESPÉCIES

FLORESTA

FRAGMENTAÇÃO
DE

ECOSSISTEMAS

Ambiente e energia

+

++

++

++

Desenvolvimento social
e humano

0

0

0

0

Qualificação do espaço
público

0

0

0

0

(-, --) Riscos; (+, ++) Oportunidades; (0) Sem relação
Conforme se pode observar no quadro anterior, à exceção dos englobados nos eixos Desenvolvimento
social e humano e Qualificação do espaço Público, todos os objetivos estratégicos potenciam
oportunidades para o fator crítico Conservação da Natureza e Biodiversidade. Não foram identificados
quaisquer riscos associados à implementação dos objetivos estratégicos sobre este FCD.
Quanto aos objetivos estratégicos englobados no eixo Desenvolvimento Económico e Dinamização
Empresarial, as oportunidades geradas estão relacionadas com as medidas de incentivo e valorização dos
recursos endógenos, que funcionam como vetores de promoção da atividade florestal.
Quanto ao eixo Turismo, cultura e património, os objetivos estratégicos correspondentes à concretização
do Plano de Ação para o Desenvolvimento Turístico visam promover a melhoria nas condições de prática
da atividade turística e respetivo ordenamento, constituindo assim uma oportunidade sobre todos os
critérios do FCD Conservação da Natureza e Biodiversidade, contribuindo para a minimização da afetação
de áreas naturais que deverão ser alvo de preservação e para a melhoria na regulamentação da prática
turística.
As oportunidades geradas através do eixo Ambiente e Energia resultam da aplicação de um conjunto de
medidas que têm impacto ao nível da qualidade física do território (ar, água, solo) e, consequentemente,
ao nível da conservação dos valores naturais presentes no território concelhio, destacando-se as medidas
relacionadas com o saneamento básico e com a gestão de resíduos.
Tendo em conta que a floresta ocupa 87% do território, o objetivo estratégico associado à valorização da
biomassa será uma importante oportunidade sobre a Floresta, não apenas para assegurar novas fontes
de rendimento aos produtores florestais, mas também para promover o ordenamento florestal e a limpeza
de espaços atualmente ao abandono.
No mesmo eixo, outro dos objetivos estratégicos com elevada relevância sobre este FCD, prende-se com
as medidas previstas de valorização dos recursos naturais e promoção da defesa da floresta, através da
criação do Parque Regional do Almourão, para apoio o reconhecimento e divulgação dos valores naturais
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presentes, bem como através das ações de sensibilização, divulgação e apoio dos proprietários na
obtenção de fundos comunitários destinados à floresta e agricultura.
Para além dos objetivos estratégicos acima analisados, a oportunidade global que se cria para o FCD
Conservação da Natureza e Biodiversidade, deve-se ainda à concretização das seguintes medidas
decorrentes do procedimento de revisão do PDM, designadamente:


A definição e regulamentação da Estrutura Ecológica Municipal (EEM), que constitui uma
oportunidade fundamental para a proteção das áreas de maior sensibilidade ecológica e de maior
valor para a conservação da fauna, da flora e dos habitats. A sua definição visa ainda assegurar
que seja dada preferência aos usos ou ações de restabelecimento do equilíbrio ecológico que
favoreçam a funcionalidade dos corredores ribeirinhos.



Identificação servidões administrativas e restrições de utilidade pública associadas a recursos
hídricos, áreas agrícolas e florestais, recursos ecológicos e povoamentos florestais percorridos por
incêndios, tendo-se estabelecido condicionantes de edificabilidade em função das caraterísticas
destas áreas.



O ordenamento do território proposto e as categorias de espaço estabelecidas e sua
regulamentação promove uma ocupação e utilização do solo em função das condicionantes e dos
riscos detetados contribuindo para a proteção efetiva dos recursos e do património natural.

6.4.

Património Cultural e Paisagem

6.4.1.

Descrição do FCD e seus Objetivos

Relativamente ao FCD Paisagem e Património Cultural, pretende-se analisar a forma como este FCD
poderá contribuir para o crescimento económico, e em que medida permitirá reforçar a identidade
histórico-cultural do município.
O concelho de Proença-a-Nova não sendo um concelho rico em património classificado, distingue-se
sobretudo pela variedade do seu património arquitetónico associado ao culto e ao modo de viver dos seus
habitantes (arquitetura religiosa, as aldeias de xisto e arquitetura de Estado Novo). Relativamente à sua
riqueza natural, o objetivo ambiental de sustentabilidade consiste na sua salvaguarda e valorização.
Na análise deste FCD deverá ainda considerar-se como objetivo de sustentabilidade, a proximidade dos
cidadãos aos bens patrimoniais existentes no município. Serão considerados como subcritérios do
Património Cultural quer o Património Arquitetónico, quer o Arqueológico, sendo que para cada um deles
considerar-se-ão como objetivos o incremento da procura turística e a divulgação do património junto dos
munícipes.
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Considerar-se-á igualmente como objetivo promover a articulação entre o município e as entidades
responsáveis pela promoção do património arquitetónico a imóvel classificado. Por último avaliar-se-á a
valorização/preservação do Património Etnográfico. Constituindo a Paisagem um elemento integrante do
Património concelhio, será avaliada, como tal, a influência exercida pelo PDM na conservação e
valorização do património natural e paisagístico municipal, averiguando em que medida este Plano
permite salvaguardar e melhorar a qualidade visual da paisagem, nas suas componentes naturais e agroflorestais, contribuindo para a proteção do bem-estar humano e da consolidação da identidade local.
No Quadro seguinte identificaram-se os critérios de avaliação e objetivos de sustentabilidade que auxiliam
o nível de pormenorização da análise que se pretende realizar.
Quadro 29 - Principais Indicadores do FCD – Património Cultural e Paisagem
CRITÉRIOS

PAISAGEM E PATRIMÓNIO CULTURAL

FCD

6.4.2.

Paisagem

OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE


Proteção e Salvaguarda da Paisagem



Diminuição de instruções na Paisagem



Contenção da edificação dispersa e do ordenamento da expansão urbana



Manutenção dos padrões de usos do solo tradicionais



Promoção do ordenamento sustentável do espaço rural

 Preservar edifícios históricos,
características culturais importantes
Património

locais

arqueológicos



Promover a reabilitação e dinamização de edifícios históricos



Valorizar a diversidade e a identidade local



Promover o turismo cultural

e

outras

Situação Existente

Paisagem
Localizado na Região Agrária da Beira Interior, distrito de Castelo Branco, o concelho de Proença-a-Nova
encontra-se na Zona de Pinhal, definida pela Comissão de Coordenação da Região Centro. Esta
classificação baseia-se em aspetos de cobertura do solo, na sua maioria florestas de produção com base
em pinheiros-bravos (Pinus pinaster), e em aspetos fisiográficos, onde o relevo apresenta declives
acentuados e vales encaixados.
A paisagem de Proença-a-Nova apresenta-se diversificada em relação aos aspetos fisiográficos, sendo
possível definir três unidades distintas, que pelas suas características específicas, têm implicações na
ocupação e uso do solo.
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No concelho, os aglomerados urbanos apresentam-se relativamente concentrados, adaptando-se à
morfologia do terreno e criando, em termos de corredores verdes, uma boa ligação com o espaço rural.
A importância do sector florestal no Concelho e a existência de condições para a prática desportiva ou de
lazer, aliados a uma competente e eficaz promoção da região e respeito pela paisagem, tornam aliciante a
vertente de turismo de natureza.
Desta forma, os usos e funções de ocupação do território adequam-se às características biofísicas do
mesmo. No entanto, em relação à ocupação florestal é de promover o uso múltiplo de acordo com as
características ecológicas do território, de maneira a prevenir e facilitar o combate dos incêndios. As
espécies a privilegiar em reflorestações deverão ser folhosas autóctones, eventualmente com algumas
resinosas, mas em que a instalação dos povoamentos e sua gestão deve basear-se necessariamente
numa silvicultura preventiva.
Os usos e funções do território encontram-se associadas a paisagens humanizadas e nas diferentes
formas como o Homem ocupa e usufrui do território. Em determinado território os usos e funções
presentes variam consoante as suas características biofísicas (atendendo às aptidões e capacidades),
necessidades e expectativas das populações.
Cada espaço possui uma função na dinâmica ecológica da paisagem, quer seja de regulação, proteção,
produção, suporte biofísico, recreio, turismo ou valorização paisagística. Importa assim conhecer as
vocações próprias de cada lugar, a fim de encontrar uma organização de território coerente. O território
pode desempenhar diversas funções, separadamente ou em simultâneo, a saber:
Conforme anteriormente referido, a floresta ocupa áreas mais declivosas e desenvolve-se ao longo das
áreas agrícolas abandonadas, abrangendo uma área de 34.407 ha no concelho de Proença-a-Nova,
compreendendo cerca de 87% do território e assumindo por isso uma enorme relevância mais pelo papel
desempenhado em termos de proteção, regulação, suporte biofísico, a produção, a regeneração, a
valorização paisagística, o recreio e turismo.
A área florestal surge com maior expressão a Norte do concelho, sendo o povoamento florestal de
pinheiro bravo predominante e corresponde a 36,3% da área total do concelho, distribuídos em grandes
manchas. Em termos de área ocupada, seguido dos povoamentos de pinheiro surgem os povoamentos
mistos de folhosas e resinosas.
As áreas agrícolas desenvolvem-se maioritariamente ao longo das principais linhas de água em zonas
relativamente planas, em redor dos aglomerados urbanos e dentro dos próprios aglomerados. São
constituídas por diversos sistemas de culturas, apresentam um zonamento muito específico e têm como
função predominantemente a produção.
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As culturas anuais de regadio, principalmente hortícolas em regime intensivo, ocupam áreas planas de
grande disponibilidade de água no interior do mesmo e ao longo das linhas de água principais.
Junto aos aglomerados surge um mosaico diversificado de olival (zona Centro e Sul do Concelho),
pomares de cerejeira e citrinos (zona Centro) e criação de caprinos (zona Sul) que se desenvolve em
áreas de vale e zonas de transição para as áreas mais declivosas. Muitas vezes emerge e desenvolve
socalcos, desempenhando funções de produção mas também de regulação, suporte biofísico e
valorização paisagista pela geometria e diferentes tonalidades que o confere à paisagem.
As áreas sociais são as que ocupam menor área no concelho e normalmente localizam-se em áreas
relativamente planas. Embora os aglomerados apresentem poucas áreas verdes públicas, a nível de
áreas privadas estas surgem com muito peso. Os aglomerados encontram-se ainda concentrados mas
nem sempre de uma forma compacta, justificada em parte pela morfologia do terreno.
Património Geológico
Conforme referido anteriormente o município de Proença-a-Nova apresenta um importante património
geológico enquadrado no Inventário do Património Geológico e Geomineiro do Geopark Naturtejo, o
primeiro geoparque português inserido nas Redes Europeia e Global da UNESCO.
No referido inventário destacam-se onze geossítios de âmbito local, regional e nacional, pelo seu valor
científico, educativo e/ou potencial turístico. Em alguns destes locais, dos quais que se destacam o
geomonumento Portas de Almourão e o Miradouro Geomorfológico das Corgas, já têm sido propostas e
desenvolvidas estratégias de conservação e valorização que têm conduzido a uma divulgação junto do
público em geral e também do público escolar. Estes geossítios, alguns dos quais considerados
geomonumentos pelas suas características de grandiosidade e monumentalidade, são pilares de uma
estratégia de desenvolvimento local que tem sido construída no território do Geopark Naturtejo.
De notar que a grande maioria dos geossítios identificados se encontram na serra das Talhadas, o que
torna este relevo de extrema importância para atividades educativas e de turismo de Natureza, incluindo o
Geoturismo.

Património Cultural
De acordo com os Estudos de Base desenvolvidos no âmbito da revisão do PDMPN, o concelho de
Proença-a-Nova, não sendo um concelho rico em património classificado, distingue-se sobretudo pela
variedade do seu património arquitetónico associado ao culto e ao modo de viver do povo (arquitetura
religiosa, as aldeias de xisto e arquitetura de Estado Novo).
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O PDM94 não faz referência a nenhum imóvel classificado ou a imóvel em vias de classificação, embora à
época já estivessem classificados todos os pelourinhos e a Ponte da Ladeira. O Plano de Pormenor do
núcleo histórico de Proença-a-Nova, e o Plano de Urbanização de Sobreira Formosa identificam alguns
elementos civis e religiosos com interesse nas suas áreas de intervenção.
O sistema patrimonial de Proença-a-Nova integra o património cultural e natural, através dos elementos
construídos e naturais, que pelas suas características se assumem como valores de reconhecido
interesse histórico, arqueológico, arquitetónico, artístico, cientifico, técnico ou social, quer se encontrem ou
não classificados.
O património (classificado e em vias de classificação, arqueológico, arquitetónico, conjuntos com interesse
e sítios com interesse) embora exista um pouco por todo o concelho, apresenta maior incidência na zona
central do mesmo.
Em relação ao património classificado, estão identificados: um imóvel de interesse municipal – Moinho de
Vento do Pergulho, e um imóvel de interesse público, Ponte da Ladeira de Envendos no limite do concelho
de Proença-a-Nova e Mação.
Os elementos listados pela DGPC, embora não classificados, indicam uma maior relevância para vestígios
arqueológicos (como antas ou mamoas), elementos relacionados com vestígios da ocupação romana na
Península Ibérica e redutos militares datados de meados do séc. XVIII.
O PDM94 não refere a existência de património arqueológico, nem propostas de classificação, assim
como os outros planos municipais e ordenamento do território em vigor.
Na sua maioria, os elementos arqueológicos localizam-se na freguesia de Proença-a-Nova. De reforçar
que estes elementos não estão classificados, mas sim apenas inventariados.
Relativamente ao património arquitetónico e em face da riqueza de alguns elementos construídos, pelo
seu enquadramento histórico, marcos de uma época e estilo de vida característicos, considerou-se
importante salvaguardar, tendo sido os mesmos inventariados e cartografados. Verifica-se que uma larga
percentagem está relacionada com equipamentos religiosos, e a restante distribuída por equipamentos
escolares centenários, obras de arte (pontes), fontes, edifícios públicos e privados e outros.
São conjuntos com interesse, os aglomerados rurais de Figueira e Cunqueiros, que importa salvaguardar
pelo seu interesse arquitetónico, ambiental, histórico e etnológico.
Os sítios com interesse correspondem a áreas naturais e paisagísticas onde se verifica uma associação
equilibrada entre obras do homem e da natureza, cujo valor cultural, natural ou social, muitas vezes
atribuído empiricamente lhes confere uma considerável relevância patrimonial que importa salvaguardar.
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6.4.3.

Tendências de Evolução sem revisão do PDM e Análise SWOT

A não implementação das estratégicas e das propostas incluídas na revisão do PDM implicariam o
aumento das situações de degradação do património arqueológico e arquitetónico.
Também a ausência da revisão do PDM, irá contribuir para o aumento da degradação da paisagem,
através da sua descaraterização provocada pelo abandono da atividade agrícola e ausência de uma
política de ordenamento territorial integrada.
Apresenta-se seguidamente a análise SWOT efetuada no âmbito deste FCD, tomando como referência
todo o território do concelho de Proença-a-Nova, e identificando as tendências de evolução provável no
cenário da não revisão do PDMPN.
Quadro 30 - Análise SWOT no âmbito do FCD – Património Cultural e Paisagem
FORÇAS

FRAQUEZAS

Diversidade de património Histórico-cultural
Paisagem de elevada riqueza
Áreas de importância em termos de recursos e
valores naturais e de interesse paisagístico

Abandono de terrenos associados à
atividade agrícola
Degradação do património edificado

Áreas de importância em termos de património
geológico

6.4.4.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Implementação de um Estrutura Ecológica
Municipal

Conjuntura económica desfavorável a
investimentos

Efeitos Esperados com a Proposta de Revisão do PDMPN

Indicam-se seguidamente os efeitos esperados com a aplicação da proposta de alteração do PDMPN
sobre os diferentes critérios do FCD Conservação da Natureza e Biodiversidade.
Quadro 31 – Impacte sobre o FCD Património Cultural e Paisagem
CRITÉRIOS DO FCD PATRIMÓNIO
EIXOS DE OBJETIVOS
CULTURAL E PAISAGEM
ESTRATÉGICOS
PAISAGEM
PATRIMÓNIO
Desenvolvimento económico e
dinamização empresarial

0

0

Turismo, cultura e património

++

++

Ambiente e energia

++

0

Desenvolvimento social e
humano

0

0

Qualificação do espaço público

+

++

(-, --) Riscos; (+, ++) Oportunidades; (0) Sem relação
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Quanto aos objetivos estratégicos englobados no eixo Desenvolvimento Económico e Dinamização
Empresarial, as oportunidades geradas estão relacionadas com as medidas de incentivo e valorização dos
recursos endógenos, que funcionam como vetores de promoção da atividade florestal.
No âmbito do eixo Turismo, Cultura e Património, destacam-se essencialmente as medidas relacionadas a
concretização do Plano de Ação para o Desenvolvimento Turístico, relacionadas com a prossecução dos
trabalhos arqueológicos, a requalificação de mais aldeias com património edificado a preservar, incluindo
alguns núcleos existentes em ruínas, a requalificação de centros históricos, e as medidas relacionadas
com a valorização cultural local. Estas medidas constituem uma oportunidade para o Património cultural,
não só arquitetónico e arqueológico, mas também para a divulgação e promoção dos valores históricoculturais, atividades tradicionais, saberes e costumes locais.
As oportunidades geradas através do eixo Ambiente e Energia que resultam em oportunidades para a
Paisagem, prendem-se essencialmente com as medidas previstas de valorização dos recursos naturais e
promoção da defesa da floresta, da paisagem e do património geológico, através da criação do Parque
Natural Regional do Almourão, para apoio o reconhecimento e divulgação dos valores naturais presentes,
bem como através das ações de sensibilização, divulgação e apoio dos proprietários na obtenção de
fundos comunitários destinados à floresta e agricultura.

O eixo de objetivos relacionado com a Qualificação do Espaço Público, constitui uma oportunidade
fundamental ao nível do Património, nomeadamente no que respeita às medidas de requalificação do
espaço urbano, que contribuem de forma positiva para a reabilitação e salvaguarda dos aglomerados,
núcleos, antigos, equipamentos e património classificado e parque habitacional. Todas estas medidas de
qualificação do espaço público contribuem também de forma positiva para a valorização da paisagem
urbana concelhia.
Para além dos objetivos estratégicos acima analisados, a oportunidade global que se cria para o FCD
Património Cultural e Paisagem, deve-se ainda à concretização das seguintes medidas decorrentes do
procedimento de revisão do PDM, designadamente:


A definição e regulamentação da Estrutura Ecológica Municipal (EEM), que constitui uma
oportunidade fundamental para a preservação dos elementos da paisagem, designadamente:
estruturas tradicionais associadas à atividade agrícola (como eiras, poços, tanques, picotas,
noras, moinhos ou muros de pedra), sebes de compartimentação da paisagem. As atividades
pastoris e florestais devem desenvolver-se de forma sustentável, evitando a destruição das
estruturas de compartimentação da paisagem, assegurando a continuidade dos processos
ecológicos. A carta da estrutura ecológica municipal definia ainda um conjunto de áreas que, em
virtude das suas características biofísicas ou culturais e da sua continuidade biofísica, visam
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contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental e
paisagística do território.
Em função dos seus valores paisagísticos, foram delimitados elementos naturais que pela sua
singularidade e enquadramento paisagístico devem integrar a estrutura ecológica, nomeadamente
percursos pedestres de pequena rota, percursos pedestres de grande rota, árvores e arvoredos
de interesse público, paisagens de interesse geológico, monumento Natural das Portas de
Almourão - Proença-a-Nova/Vila Velha de Ródão, miradouro geomorfológico das Corgas,
miradouro geomorfológico do Galego.


Identificação servidões administrativas e restrições de utilidade pública associadas ao património
cultural, tendo-se estabelecido condicionantes de edificabilidade em função das caraterísticas
destes recursos.

Não foram identificados quaisquer riscos associados à implementação dos objetivos estratégicos sobre
este FCD.
6.5.

Riscos Naturais e Tecnológicos

6.5.1.

Descrição do FCD e seus Objetivos

Os riscos naturais e tecnológicos foram considerados como FCD no sentido em que se pretende avaliar
as medidas de prevenção, mitigação ou eliminação dos riscos naturais e tecnológicos, fruto de
acontecimentos esporádicos e indesejáveis, designadamente, derrocadas, cheias, incêndios urbanos e
florestais, explosões e fugas de agentes químicos perigosos.
Procura-se medir as disposições do Plano para a redução e/ou eliminação das suas consequências
diretas e indiretas desses mesmos acontecimentos (contaminações, perdas de vidas humanas e de bens
materiais, impactes da economia local e imagem do concelho).
No Quadro seguinte identificaram-se os critérios de avaliação e objetivos de sustentabilidade que auxiliam
o nível de pormenorização da análise que se pretende realizar.
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Quadro 32 - Principais Indicadores do FCD – Riscos Naturais e Tecnológicos

RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS

FCD

6.5.2.

Critérios

Risco de
Incêndio

Objetivos de sustentabilidade


Reduzir a ocorrência de incêndios florestais e em edifícios

 Reduzir a influência dos incêndios na saúde pública e nos
ecossistemas

Risco de
Inundação



Prever e mitigar a ocorrência de risco de inundações

Acidentes
Industriais



Prever e mitigar a ocorrência de risco de acidentes industriais

Alterações
Climáticas



Alterações Climáticas

Situação Existente

Risco de Incêndio
Conforme anteriormente referido, a floresta abrange uma área de 34.407 ha no concelho de Proença-aNova, compreendendo cerca de 87% do território e assumindo por isso uma enorme relevância mais pelo
papel desempenhado em termos de proteção, regulação, suporte biofísico, e particularmente a produção.
De acordo com a informação constante no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio 2013 –
2017, em termos de ocupação florestal, os povoamentos que predominam no concelho de Proença-aNova são os povoamentos mistos em cerca de 49,6% da área florestal, na sua maioria constituídos por
pinheiro bravo e eucalipto. Seguem-se os povoamentos puros de pinheiro bravo que ocupam cerca de
36,3% da área total florestal do concelho.
A esmagadora maioria das áreas ocupadas por povoamentos mistos e povoamentos de pinheiro bravo
resultaram do processo de regeneração natural. Em muitas situações, este tipo de regeneração surgiu
após os terrenos terem sido percorridos por incêndios.
Grande parte destas áreas constituem povoamentos que nunca foram alvo de qualquer intervenção até à
presente data. O resultado desta situação traduz-se numa acumulação significativa de combustível no
terreno com continuidade vertical e horizontal, o que acarreta fortes implicações em termos de defesa da
floresta contra incêndios.
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No que refere às espécies folhosas, para além daquelas que naturalmente se encontram distribuídas ao
longo das margens dos principais cursos de água (choupos, salgueiros e amieiros) a predominância recai
sobre o eucalipto. Esta espécie tem sido instalada mediante plantação e tem vindo a ocupar dois tipos de
terreno, uns que outrora foram usados na agricultura e outros que foram percorridos por incêndios. De um
modo geral os povoamentos desta espécie são aqueles sobre os quais recaem maior intervenção,
nomeadamente ao nível das intervenções culturais. As áreas mistas comportam grande parte de matos e
alguma regeneração natural de pinheiro bravo, eucalipto, medronheiro, sobreiro e azinheira. São
geralmente áreas sem intervenções por parte dos proprietários e que correspondem a zonas de
acumulação de material combustível.
Neste concelho as áreas florestais e agrícolas são muito fragmentadas, o que por si só constitui um
entrave à implementação das novas políticas de redução de incêndios.
Os incêndios florestais são um fenómeno próprio de várias regiões designadamente, as que apresentam
um clima com características mediterrânicas, como é o caso do nosso país. A junção do período
correspondente à época mais seca do ano com a época mais quente, faz com que se reúnam nestas
regiões, condições propícias para a ignição e propagação de incêndios (PMDFCI 2013-2017).
A partir da década de 70 houve um abandono progressivo dos meios rurais e das práticas agrícolas, as
quais, devido à recolha frequente de mato e à permanência constante do gado, permitiam que os espaços
rurais, fossem bastante menos suscetíveis à deflagração de incêndios de grande intensidade. Outra razão
é o aumento importante de incêndios de origem desconhecida, ateados com motivações diversas.
Na Figura 17 representam-se as áreas ardidas por ano no concelho de Proença-a-Nova no período 2001
– 2011, bem como o número de ocorrências verificadas. Da análise do gráfico, constata-se que o ano
2003 foi um período crítico em termos de área ardida, devido essencialmente ao incêndio que ocorreu no
dia 1 de agosto, onde no concelho arderam 13.500 hectares. A freguesia do Alvito da Beira ardeu
praticamente na sua totalidade e as freguesias de Proença-a-Nova, Montes da Senhora e Sobreira
Formosa foram fortemente atingidas.
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Figura 17 - Distribuição anual de área ardida e n.º de ocorrências, entre 2001e 2011 no concelho de Proença-a-Nova
(Fonte: PMDFCI 2013-2017)

Através da análise do quadro anterior constata-se que não existe uma relação direta entre a área ardida e
o número de ocorrências. As treze ocorrências no ano de 2003 deram origem a uma área ardida de
14.488 ha, enquanto que no ano de 2006 com setenta e sete ocorrências arderam 1.028 ha e em 2008
apesar das cinquenta e cinco ocorrências a área ardida foi de 23 ha.
Fica assim bem evidente a indispensabilidade duma vigilância e 1.ª intervenção eficazes para que as
ignições nunca cheguem a grandes incêndios.
No que se refere à distribuição pelo concelho, de acordo com o PMDFCI, na média do quinquénio 2006 –
2010 a freguesia de Proença-a-Nova é a mais fustigada em área ardida (208,5 ha), tendo derivado estes
dados, mais uma vez, de um grande incêndio em 2006 com 955 ha. Quanto às ocorrências, o seu número
está relacionado com o tráfego, principalmente no triénio (2006-2008) que registou 178 ocorrências, das
quais cerca de 95% foram junto às estradas mais movimentadas. Evidencia-se a freguesia de Proença-aNova, seguida das freguesias de Sobreira Formosa e Peral.
Analisando a distribuição de área ardida em termos de coberto, são os povoamentos os mais afetados
pela ocorrência de incêndios florestais, tendo sido o ano de 2003 o mais afetado (Figura 18).
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Figura 18 - Distribuição da área ardida em espaços florestais (2001 - 2011) no concelho de Proença-a-Nova (Fonte: PMDFCI 20132017)

Em termos de risco de incêndio, o concelho de Proença-a-Nova apresenta índices altos de risco de
incêndio essencialmente na zona norte e nas zonas com maiores declives. Estas zonas são muito
sensíveis à ignição e propagação do fogo, essencialmente, devido às caraterísticas do terreno (relevo
acentuado). Apresentam na sua maioria uma forte regeneração de pinheiro bravo, a qual se encontra
densa e desordenada, contribuindo para uma elevada continuidade horizontal e vertical do combustível.
Inundações
A ocorrência de cheias naturais em Portugal é determinada, fundamentalmente, pelas condições
climatológicas e fisiográficas das bacias hidrográficas.
A principal condição meteorológica responsável pela origem de elevados escoamentos e caudais, nos
cursos de água, é a ocorrência de precipitações intensas.
Os fatores fisiográficos correspondem à área, à forma, à densidade de drenagem e ao relevo da bacia
hidrográfica. Existem ainda fatores físicos que influenciam a ocorrência de cheias como o tipo de solo, a
cobertura vegetal, as condições geológicas e a rede hidrográfica.
Relativamente à distribuição anual da precipitação, de acordo com os dados disponibilizados no Atlas da
Água (SNIRH), o valor anual médio atinge valores de 700 mm a S do concelho, variando até cerca de
1400 mm a NE.
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Analisando a distribuição anual da precipitação, de acordo com a informação constante do PMDFCI, nos
meses dezembro e janeiro verificam-se os valores mais elevados de precipitação, enquanto que julho
corresponde ao mês de menor precipitação.
As inundações constituem, à escala global, um perigo natural que atinge uma maior fração da população.
Trata-se de um risco, não só para as áreas localizadas nas proximidades dos sistemas hidrográficos, mas
também para a linha de costa, diques e barragens. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, os
desastres provocados por inundações têm vindo a aumentar, como consequência da expansão urbana em
planícies aluviais.
No concelho de Proença-a-Nova os impactes das cheias verificam-se principalmente em áreas agrícolas,
uma vez que não existe ocupação em grande escala por parte da construção habitacional ou de outro tipo
em zonas inundáveis.
De acordo com o n.º 1 do artigo 11.º da proposta de Regulamento da revisão do PDMPN as zonas
inundáveis, delimitadas na proposta de Planta de Ordenamento, “correspondem às áreas atingidas pela
máxima cheia conhecida para o local, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, e integram as
zonas ameaçadas por cheia em perímetros urbanos”.
De acordo com a carta de ordenamento da revisão do PDMPN, a única zona inundável definida localizase no perímetro urbano de Alvito da Beira, e está associado à ribeira do Alvito.
Alterações Climáticas
As Alterações Climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças ambientais,
sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na atualidade.
Para fazer face ao problema das Alterações Climáticas existem essencialmente, duas linhas de atuação –
mitigação e adaptação. Enquanto a mitigação é o processo que visa reduzir a emissão de GEE para a
atmosfera, a adaptação é o processo que procura minimizar os efeitos negativos dos impactes das
alterações climáticas nos sistemas biofísicos e socioeconómicos.
De acordo com a mais recente atualização do Inventário Nacional de Emissões de 2014 (relativo ao ano
2012), disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente, as emissões de GEE, sem contabilização
das emissões de alteração do uso do solo e florestas, são estimadas em cerca de 68.5 Mt CO 2. Embora
se verifique um decréscimo progressivo nas emissões anuais, este valor apresenta-se ainda 12.8% acima
dos valores registados em 1990 (Figura 19).
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Figura 19 - Evolução das emissões nacionais de Gases com Efeito de Estufa (GEEs) (s/ Land Use, Land Use Change
and Forests - LULUCF) (Fonte: APA, 2014)

Em termos setoriais, mantém-se em 2012, tal como nos anos anteriores, o setor energéticos como o
principal responsável pelas emissões de gases com efeito de estufa, representando 70% das emissões
nacionais, e apresentando um crescimento face a 1990 de cerca de 15%. Neste setor, os transportes e a
produção de energia são as fontes mais importantes representando cada um cerca de 25% do total das
emissões nacionais.

Figura 20 - Emissões setoriais em CO2e (2012) (Fonte: APA, 2014)
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Ainda segundo os dados disponibilizados pela APA, relativos ao ano 2009, o concelho de Proença-a-Nova
2

2

2

emitiu 82 t/km de CO , verificando-se um aumento face a 2008 (72 t/km ). Contudo, face à média de
2

2

emissões de CO2 a nível nacional de 1183 t/km em 2009 e 1310 t/km em 2008, considera-se que a
contribuição do concelho nas emissões de gases com efeito de estufa é pouco significativa.
6.5.3.

Tendências de Evolução sem revisão do PDM e Análise SWOT

Dos riscos ambientais identificados, é claramente o risco de incêndio florestal o de maior
representatividade no concelho de Proença-a-Nova, uma vez que possui um território com uma área de
floresta extensa e cujas características se traduzem numa significativa vulnerabilidade à sua ocorrência.
Pelo exposto, na ausência da revisão do PDM prevê-se que o risco e ocorrência de incêndios seja cada
vez mais significativa, reflexo do crescente abandono de atividades ligadas à floresta e à agricultura.
Apresenta-se seguidamente a análise SWOT efetuada no âmbito deste FCD, bem como a identificação
das tendências de evolução provável no cenário da não revisão do PDMPN.
Quadro 33 - Análise SWOT no âmbito do FCD – Riscos Naturais e Tecnológicos
FORÇAS

Redução Gradual do número de incêndios
florestais ao longo dos últimos anos

OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS
Índices altos de risco de incêndio
essencialmente na zona norte e nas zonas com
maiores declives.
Regeneração de pinheiro bravo, de forma
densa e desordenada, contribuindo para uma
elevada continuidade horizontal e vertical do
combustível
AMEAÇAS
Elevada combustibilidade do coberto vegetal

Promoção de uma gestão florestal sustentável,
que reduza o risco de incêndio e valorize a
matéria-prima
Atualização do Plano Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios
Atualização do Plano Municipal de Emergência
de Proteção Civil

Escassez de água no Verão
Aumento da erosão dos solos devido aos
incêndios e precipitações fortes
Potencial contaminação de captações de água
e praias fluviais com cinzas e sedimentos
arrastados após os incêndios
Potencial aumento de riscos industriais inerente
ao aumento da atividade no concelho
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6.5.4.

Efeitos Esperados com a Proposta de Revisão do PDMPN

Indicam-se seguidamente os efeitos esperados com a aplicação da proposta de alteração do PDMPN
sobre os diferentes critérios do FCD Riscos Naturais e Tecnológicos.
Quadro 34 – Impacte sobre o FCD Riscos Naturais e Tecnológicos
CRITÉRIOS DO FCD RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS

EIXOS DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

RISCO DE
INCÊNDIO

RISCO DE
INUNDAÇÃO

ACIDENTES
INDUSTRIAIS

ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS

Desenvolvimento
económico e
dinamização
empresarial

0

0

+/-

0

Turismo, cultura e
património

0

0

0

0

Ambiente e energia

++

0

0

++

Desenvolvimento social
e humano

0

0

0

0

Qualificação do espaço
público

0

-

0

0

(-, --) Riscos; (+, ++) Oportunidades; (0) Sem relação
Conforme se pode observar no quadro anterior, quanto aos objetivos estratégicos englobados no eixo
Desenvolvimento Económico e Dinamização Empresarial, são geradas oportunidades ao nível da
minimização da ocorrência de riscos industriais, através da requalificação do PEPA, e da criação de
condições de infraestruturas de segurança para a atividade industrial.
Quanto ao eixo Ambiente e Energia, as orientações estratégicas representam uma clara oportunidade
para a redução dos riscos de incêndio florestal, através da implementação das medidas de valorização
dos recursos naturais e de defesa da floresta, mantendo e otimizando o sistema de vigilância e prevenção
existente, e garantindo uma gestão de combustíveis que assegure o cumprimento das metas planeadas
ao nível da defesa da floresta contra incêndio.
No mesmo eixo, as medidas estratégicas de apoio à transformação de biomassa em energia e à
revitalização do projeto Carbono Mais constituem uma oportunidade relevante para a redução da emissão
de Gases com Efeito de Estufa, responsáveis pelas Alterações Climáticas.
Para além dos objetivos estratégicos acima analisados, a oportunidade global que se cria para o FCD
Riscos Naturais e Tecnológicos, deve-se ainda à concretização das seguintes medidas decorrentes do
procedimento de revisão do PDM, designadamente:


A elaboração e atualização da cartografia municipal e estabelecimento de um plano prévio de
intervenção para cada tipo de perigo existente, em articulação com o definido no PMEPC, é
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fundamental para o conhecimento e localização dos riscos que afetam o concelho e constitui uma
oportunidade para prevenção da sua ocorrência de situações de catástrofe ou perigo.


A identificação de restrições de utilidade pública associadas às áreas de risco de incêndio de
perigosidade alta e muito alta e de povoamentos florestais percorridos por incêndios nos últimos
10 anos, em conciliação com o definido no PMDFCI, constitui uma oportunidade de salvaguarda
das áreas florestais e agrícolas.

No que se refere a potenciais riscos associados à concretização dos objetivos estratégicos do Plano, o
eixo de medidas de “Desenvolvimento económico e dinamização empresarial”, ao induzir o aumento da
ocupação industrial, estará igualmente a contribuir para o aumento do risco de ocorrência de acidentes
industriais. Da mesma forma, as medidas de qualificação de espaços públicos, integradas no eixo
estratégico “Qualificação do espaço público”, poderão traduzir-se no aumento da impermeabilização do
solo nas zonas urbanas, e consequentemente no aumento do risco de inundação.

7.

QUADRO DE GOVERNANÇA PARA A AÇÃO

O quadro de governança para a ação é fundamental para o sucesso da revisão do PDMPN, uma vez que
identifica as responsabilidades institucionais dos vários intervenientes na AAE e em todo o processo de
implementação do próprio Plano.
Entendendo-se governança “como o conjunto de regras, processos e práticas que dizem respeito à
qualidade do exercício do poder, essencialmente no que se refere à responsabilidade, transparência,
coerência, eficiência e eficácia”, (Partidário 2007), identifica-se um quadro de governança para a alteração
do PDMPN, que garanta o cumprimento dos objetivos definidos relativamente aos FCD definidos, bem
como à concretização das diretrizes propostas.
Desta forma, são identificadas no quadro seguinte as entidades e os agentes que se considera terem um
papel primordial na operacionalização, monitorização e gestão das ações previstas na alteração,
auferindo-lhes os conceitos de sustentabilidade ambiental e territorial.
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Quadro 35 - Quadro de Governança para a Ação
Entidades de governança

Orientações gerais

Entidade de liderança na implementação do
PDMPN:

Constitui a entidade fundamental na implementação do PDMPN,
assumindo as seguintes orientações:

Câmara Municipal de Proença-a-Nova

- Garantir a implementação dos objetivos estratégicos definidos no
âmbito da revisão do PDM e analisados na presente AAE, em parceria
e com a cooperação das várias entidades envolvidas;
- Manter o diálogo institucional com as várias entidades competentes e
nas várias escalas de planeamento supramunicipal;
- Manter atualizados os diagnósticos, as perspetivas de
desenvolvimento e as orientações estratégicas e as metas definidas a
nível municipal e assegurar o seu enquadramento nas orientações
regionais e nacionais;
- Promover e apoiar os processos de participação pública;
- Promover ações de informação e sensibilização das populações;
- Cumprir as medidas que venham a ser impostas na Declaração
Ambiental;
- Implementar o plano de controlo que avalie as metas definidas na
revisão do PDM, garantindo o cumprimento das diretrizes de
planeamento, de gestão, de monitorização e avaliação previstas.

Outras entidades
Regional:

de

Administração

Geral

e

- AFN – Autoridade Florestal Nacional;
- ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil;
- APA Agência Portuguesa do Ambiente;

Constituem entidades de elevada importância para a implementação
do PDMPN, assumindo as seguintes orientações:
- Definir políticas e macro-estratégias de ambiente e desenvolvimento
sustentável e assegurar a sua integração nas diversas políticas
setoriais e a nível municipal;

- ARS Centro – Administração Regional de Saúde
do Centro

- Manter atualizados os diagnósticos, as perspetivas de
desenvolvimento e as orientações estratégicas e as metas definidas
em termos de ambiente e desenvolvimento sustentável;

- CCDR Centro – Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro

- Implementar as medidas e recomendações identificadas nos planos e
documentos estratégicos e promover ações de monitorização;

- DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia

- Desenvolver ações e programas de formação e sensibilização da
população;

- DGPC – Direção Geral do Património Cultural
- DGT – Direção Geral do Território

- Disponibilizar estatísticas, indicadores e informação atualizada.

- DRAP Centro – Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Centro
- DRC Centro – Direção Regional de Cultura do
Centro
- DRE Centro – Direção Regional da Economia do
Centro
- EP – Estradas de Portugal
- IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e
Medias Empresas e à Inovação
- ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e
das Florestas
- IEFP – Instituto do Emprego e Formação
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Entidades de governança

Orientações gerais

Profissional
- IMTT – Instituo da Mobilidade e dos Transportes
Terrestres
TP – Turismo de Portugal
Estruturas supramunicipais em que o município se
encontra integrado:
- Agência para o Desenvolvimento Turístico das
Aldeias do Xisto – ADXTUR;
- Agência Regional de Energia e Ambiente do
Médio Tejo e do Pinhal Interior Sul;
- Águas do Centro, S.A.;
- Associação de Municípios Natureza e Tejo –
Naturtejo;

Constituem entidades que partilham com a autarquia benefícios diretos
comuns com a implementação dos objetivos estratégicos do PDMPN,
assumindo as seguintes orientações:
- Cooperar com a autarquia para a implementação dos objetivos
estratégicos definidos no PDMPN;
- Acompanhar a monitorização da implementação do PDMPN;
- Manter-se informados sobre os planos /projetos previstos e em curso
e participar nos processos de discussão pública dos planos e projetos
locais;

- Associação Nacional dos Municípios Portugueses;

- Cooperar no desenvolvimento de ações e programas de formação e
sensibilização da população;

- Associação de Municípios da Raia Pinhal;

- Cooperar na promoção da participação pública.

- Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa;
- Pinhal Maior – Associação de Desenvolvimento
do Pinhal Interior Sul;
- VALNOR – Valorização e
Resíduos Sólidos S.A.

Tratamento

Entidades / Associações empresariais

de

Constituem entidades cujo envolvimento se revela de elevada
importância a implementação dos objetivos estratégicos do PDMPN,
assumindo as seguintes orientações:
- Manter-se informados sobre os planos / projetos previstos e em curso
e participar nos processos de consulta pública dos planos e projetos
locais;
- Participar nas ações promovidas pelas associações locais e por
outras entidades nomeadamente a Câmara Municipal;
- Adotar práticas e modelos de responsabilidade no estabelecimento
dos objetivos de produção e na gestão operacional que evitem a
sobre-exploração e a degradação dos recursos;
- Adotar práticas que promovam a valorização ambiental, cultural e
energética.

População / Associações locais

Constituem entidades cujo envolvimento se revela de elevada
importância a implementação dos objetivos estratégicos do PDMPN,
assumindo as seguintes orientações:
- Manter-se informados sobre os planos / projetos previstos e em curso
e participar nos processos de consulta pública dos planos e projetos
locais;
- Participar nas ações promovidas pelas associações locais e por
outras entidades nomeadamente a Câmara Municipal;
- Adotar práticas que promovam a valorização ambiental, cultural e
energética.
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8.

DIRETRIZES DE SEGUIMENTO / ORIENTAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE

CONTROLO
Para que a proposta de revisão do PDM de Proença-a-Nova apresente uma contribuição efetiva e positiva
para o desenvolvimento sustentável local, regional e global, foram desenvolvidas orientações para a
implementação de um Plano de Controlo que visam assegurar a garantia de cumprimento das diretrizes
de planeamento, de gestão, de monitorização e avaliação, aquando a execução do Plano.
Neste contexto, as orientações para a implementação de um Plano de Controlo inserem-se na Fase de
Seguimento do processo da AAE, uma vez que pretendem acompanhar o ciclo de planeamento e
programação nos 10 anos de duração do PDM, atualmente em revisão.
As diretrizes de seguimento constituem medidas, orientações ou recomendações que contribuirão para o
acompanhamento e monitorização dos efeitos da execução do PDMPN, e para a avaliação do
cumprimento das metas de sustentabilidade que o Município pretende alcançar, não só as definidas em
documentos estratégicos, mas também as assumidas pela própria Autarquia para o período de vigência
do Plano.
Neste contexto, com base nos indicadores identificados e nos efeitos previsíveis que a implementação da
proposta de revisão do PDMPN pode ter sobre estes, foram definidas as medidas de gestão ambiental e
ações monitorização constantes do Quadro 36, a desenvolver durante a execução do Plano, que
permitirão ao município atingir as metas de sustentabilidade que estabelecer.
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FCD

Quadro 36 – Indicadores e Medidas de Gestão Ambiental
CRITÉRIOS

OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE

INDICADORES

MEDIDAS



Assegurar a conservação e sustentabilidade dos recursos hídricos.

 Promover ações de sensibilização relativas às medidas de combate à
poluição da água.


Promover ações que visem proteger e melhorar a qualidade da água.

QUALIDADE AMBIENTAL

 Estabelecer um programa de gestão dos efluentes provenientes das
atividades agropecuárias.

 Garantir a proteção e conservação dos recursos
hídricos
 Reduzir os níveis de poluição na água para níveis
que não prejudiquem os sistemas naturais
Água

 Garantir os serviços de abastecimento de água
para consumo urbano
 Promover o consumo eficiente e racional do
recurso água

 Massas de água superficial com estado

global “Bom”
 Massas de água superficial com estado
ecológico “Excelente”


Consumo de água per capita

 População servida por sistemas de
abastecimento de água para consumo
humano


Perdas no sistema de abastecimento

 Combater as descargas de águas residuais clandestinas de forma a
promover a qualidade dos recursos hídricos.
Delimitação das zonas de proteção das captações de água para consumo
humano e definição das atividades que se podem realizar nas zonas de
proteção.


 Assegurar o cumprimento das normas de qualidade das águas para
consumo humano.
 Assegurar que a população
abastecimento de água.




Assegurar o uso racional e eficiente da água.

é

abrangida

pelos

sistemas

de

Estabelecer um programa de monitorização do consumo da água.

Promover ações de sensibilização relativas à implementação de boas
práticas de gestão dos recursos hídricos.


Promover ações que visem o uso eficiente e racional da água.

 Implementação de sistemas que identifiquem as perdas existentes na
rede de distribuição.
 Garantir a manutenção das redes de infraestruturas de modo a
minimizar as perdas e fugas.

AAE da Revisão do PDM de Proença-a-Nova
Relatório Ambiental
114

FCD

CRITÉRIOS

OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE

 Garantir serviços de drenagem e de tratamento
de águas residuais

INDICADORES

MEDIDAS

 População servida por sistemas
drenagem de águas residuais

de

 Assegurar que os sistemas de drenagem e tratamento de águas
residuais se encontram a funcionar de forma adequada.

 População servida por sistemas
tratamento de águas residuais

de

 Assegurar que a população é abrangida pelos sistemas de drenagem e
tratamento de águas residuais.
 Promover a ligação de habitações com fossas séticas à rede de
saneamento sempre que esta seja possível.
 Promover ações de erradicação de depósitos ilegais de resíduos
existentes.
 Garantir a inscrição no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de
Resíduos (SIRER) pelas unidades industriais implantadas

Resíduos

 Promover uma política adequada de gestão de
resíduos

 Diminuir a quantidade de resíduos valorizáveis com destino final o
aterro.



Produção de RSU



Valorização de Resíduos

 Valorizar os resíduos recicláveis (Papel/cartão, vidro e embalagens)
produzidos pelas unidades a instalar.
 Promover ações de sensibilização de separação de resíduos relativas à
implementação de boas práticas de gestão de resíduos no âmbito da
recolha seletiva, e promoção da redução, reutilização e reciclagem dos
resíduos produzidos.
 Estabelecer um programa de monitorização dos resíduos valorizáveis e
os que vão para aterro.

 Assegurar uma gestão adequada da qualidade do
ar que salvaguarde a saúde pública
Atmosfera



 Dias com parâmetros de qualidade do ar
acima dos valores limite

Redução da poluição do ar

 Diminuir as emissões de gases com efeito de
estufa

 Consumo de combustível automóvel por
habitante

 Promover um conjunto de ações que visem diminuir a emissão de GEE e
controlar a emissão de poluentes para a atmosfera.
 Assegurar o cumprimento dos valores-limite estipulados para os
poluentes regulamentados.
 Criação de condições que favoreçam a adoção de meios de transporte
mais sustentáveis (mobilidade sustentável) que apresentam benefícios em
termos de qualidade do ar e acústica.
 Realizar campanhas de sensibilização para a utilização de meios de
transporte mais sustentáveis.
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FCD

CRITÉRIOS

OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE

INDICADORES

MEDIDAS

Ruído

 Assegurar a emissão de níveis de ruído que não
perturbem a saúde humana e o bem-estar das
populações

 Recetores e população expostos a
situações de não conformidade com o valor
limite regulamentado para o Lden e Ln em
zonas sensíveis e zonas mistas

 Cumprimento dos níveis de ruído estabelecidos no Regulamento Geral
do Ruído.

Energia



Aumento da eficiência energética



Utilização racional de energia



Utilização e produção de energia renováveis



N.º de queixas dos munícipes



Consumo de energia elétrica



 Fomentar a implementação de sistemas industriais mais eficientes do
ponto de vista energético.
 Fomentar a implementação de sistemas de gestão de energia, através
da avaliação de consumos (programa de monitorização)

 Produção de energia
recursos renováveis

através

de

 Fomentar a racionalização e utilização de energia nomeadamente
quando se verificar a necessidade de cumprimento do Regulamento de
Gestão do Consumo de Energia (RGCE).


 Manter práticas adequadas de utilização e
conservação do solo
 Reduzir a ocorrência de situações de erosão do
solo

CONSERVAÇÃO DA
NATUREZA E
BIODIVERSIDADE

Solo

 Salvaguarda
evoluídos

Biodiversidade

dos

solos

pedologicamente



Racionalização da expansão urbana



Controlo da impermeabilização do solo



Proteger a diversidade biológica

 Assegurar a gestão sustentável dos locais para a
conservação de determinadas espécies, bem como
dos processos ecológicos associados
 Controlar a proliferação de espécies não
indígenas invasoras com risco ecológico conhecido

Monitorização anual do ruído.



Promover ações de sensibilização relativas à poupança de energia.

 Salvaguardar os solos agrícolas, em especial os classificados como
integrantes a RAN.

Superfície agrícola utilizada

 Utilização de áreas da RAN para fins não
agrícolas

 Garantir a recuperação dos terrenos afetados pela exploração de
pedreiras.



Impermeabilização dos solos



Adotar práticas de conservação do solo.



Pedreiras recuperadas



Distribuição adequada de caminhos florestais e agro-florestais.



Reforço da aposta do turismo ecológico/ambiental.

 Planos de gestão e ações
conservação de espécies e habitats
 Diversidade de espécies
ameaçadas e protegidas
 Diversidade de espécies
ameaçadas e protegidas

de
de

de

fauna
flora

 Criação de percursos turísticos e recuperação/manutenção dos já
existentes, que integrem valores culturais e atividades de contacto com a
natureza, numa perspetiva de educação ambiental.
 Valorização
dos
recursos
naturais
qualificação/diversificação da paisagem e

existentes
através
da
das espécies florestais,
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FCD

CRITÉRIOS

OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE

Flora / Fauna

 Manter a
irreversíveis

Diversidade de
Espécies

 Reabilitação de habitats e de espécies para níveis
viáveis

Fragmentação
de Ecossitemas

 Evitar a fragmentação de habitats e promover a
obtenção do continuum naturale

biodiversidade,

evitando

perdas

INDICADORES

MEDIDAS



privilegiando as espécies autóctones.

Habitats protegidos

 Base de dados com informação sobre
ocupação em Áreas da EEM

 Promover estudos de caracterização dos valores ecológicos (fauna, flora
e habitats) existentes no concelho, fomentando a atualização da sua
distribuição espacial e integração da cartografia no planeamento municipal.
 Alargamento das orientações de gestão dos valores naturais presentes
associadas aos habitats ripícolas (previstas no PSRN2000) a toda a
extensão dos principais rios do concelho.
 Assegurar que a implementação das UOPG previstas (e outras
iniciativas ou projetos a implementar no município durante a vigência do
PDM) decorre de forma a minimizar as afetações dos recursos ecológicos,
valores naturais e paisagísticos presentes no município fundamentalmente
através do recurso aos instrumentos legais de monitorização e avaliação de
impacte ambiental.
 Promover o licenciamento da exploração mineira de extração de inertes
e a sua exploração sustentável e compatível com os recursos naturais
presentes.
 Diversificar as espécies florestais exploradas, promovendo e valorizando
as espécies florestais autóctones, mais resistentes ao fogo e com maior
capacidade de suporte de biodiversidade.

 Controlar as monoculturas de espécies de rápido
crescimento e as invasoras lenhosas
Floresta

 Proteção das espécies florestais autóctones e das
folhosas de folha caduca


Proteção Florestal, controlo de pragas e doenças

 Espécies/povoamentos
florestais
autóctones e de folhosas de folha caduca

 Promover uma gestão adequada parara fins múltiplos da floresta de
proteção no município.
 Promover uma gestão sustentada da floresta, com base nos planos de
ordenamento florestal, Zonas de Intervenção Florestal, etc..
 Promover de parcerias e/ou associações entre os sectores público e
privado, com vista a uma eficaz gestão do espaço florestal e incentivar a
certificação como gestão florestal sustentável.
 Apoiar e incentivar a elaboração de cartografia da distribuição das
espécies exóticas infestantes no município.
 Identificar e resolver as causas mais frequentes de incêndios florestais e
consolidar a rede de primeira deteção e prevenção de incêndios florestais
em consonância com o PMDFCI.
 Adequar os espaços florestais e limítrofes com o objetivo da prevenção
do risco de incêndio, dando cumprimento ao n.º 11 do art. 15º do D.L. n.º
124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo D.L. n.º 17/2009, de 14 de Janeiro,
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FCD

CRITÉRIOS

OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE

INDICADORES

MEDIDAS
nomeadamente ao nível das faixas de gestão de combustíveis.
 Recuperar as áreas ardidas, visando a reposição do coberto vegetal com
espécies autóctones, o aproveitamento dos produtos florestais e a
capacidade socioeconómica da área atingida.
 Continuar a desenvolver o potencial da caça e da pesca de uma forma
sustentada.


PAISAGEM E PATRIMÓNIO CULTURAL

Paisagem



Proteção e Salvaguarda da Paisagem



Diminuição de instruções na Paisagem
do

 Número
de
intrusões
visuais
(construções em grande escala, lixeiras
entre outras)

 Manutenção dos padrões de usos do solo
tradicionais

 Área do concelho integrada em espaço
natural e de elevado valor paisagístico

 Contenção da edificação dispersa
ordenamento da expansão urbana

 Promoção
espaço rural

do

ordenamento

e

sustentável

do

 Obras
em
edifícios
(recuperação/manutenção)
 Preservar
arqueológicos
importantes
Património

edifícios
históricos,
e outras características

locais
culturais

 Promover a reabilitação e dinamização de
edifícios históricos


Valorizar a diversidade e a identidade local



Promover o turismo cultural

 Recuperação
degradados

de

edifícios

históricos
urbanos

Promover a educação ambiental e a vigilância das florestas.

 Garantir a manutenção e limpeza dos espaços verdes públicos e dos
restantes espaços integrados na Estrutura Ecológica Municipal.


Promover a construção de espaços verdes nas zonas industriais.

 Implementação de regras de proteção e valorização ambiental nas áreas
da Estrutura Ecológica Municipal em solo rural e em solo urbano.
 Garantir a integração paisagística nas zonas fronteira das zonas
industriais, através da criação de cortinas arbóreas de proteção visual.

 Deve ser efetuada a classificação de imóveis, conjuntos ou sítios,
considerando os de interesse municipal e pretendendo assegurar por este
meio a sua manutenção e recuperação.


Elaboração de uma carta arqueológica e de uma carta de risco.

 Edifícios degradados ocupados e fora de
uso

 Elaboração de estudos e prospeções nos locais com maior potencial
arqueológico.



Iniciativas culturais



Circuitos históricos e culturais

 Deverão ser estabelecidos procedimentos específicos de salvaguarda
arqueológica no âmbito dos instrumentos de gestão territorial (Plano de
Urbanização e Plano de Pormenor), de acordo com a legislação aplicável.

 Sítios classificados ou em vias de
classificação
 Trabalhos arqueológicos em sítios do
concelho


Imóveis classificados ou em vias de

 Deverá ser promovida a salvaguarda e valorização de forma integrada
do património concelhio, sempre que seja necessária a execução de
infraestruturas que tragam implicações sobre este património.
 Sempre que haja ocorrência de achados arqueológicos, no seguimento
de intervenções no território (trabalhos de reflorestação e infraestruturação),
terá de ser comunicado às entidades municipais e estaduais responsáveis
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FCD

CRITÉRIOS

OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE

INDICADORES

MEDIDAS

classificação

pelo património cultural ou à autoridade policial.
 Fomento da inclusão, em planos e programas futuros a elaborar pela
autarquia, do registo dos hábitos culturais dos seus habitantes, de forma a ir
ao encontro das suas necessidades.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E
COMPETITIVIDADE

 Desenvolver e implementar um programa de promoção da qualidade do
património edificado e atividades culturais que constituem uma marca do
Concelho.



Ordenamento
do território

 Criar condições socioeconómicas favoráveis à fixação da população,
nomeadamente a população em idade ativa

Fomentar a organização espacial do território

 Promover um correto ordenamento biofísico e
paisagístico, através da consolidação de espaços
verdes urbanos



População Residente



População Residente por grupos etários





Densidade Populacional



Espaços verdes urbanos

Condicionantes e áreas naturais

 Incentivar
processos
requalificação urbana


de

regeneração

Fomentar a reabilitação e ocupação de edifícios

e



Promover o correto ordenamento do solo rural e do solo urbano.



Potenciar a importância económica e social do solo rural.

 Salvaguardar os solos agrícolas, em especial os classificados como
integrantes a RAN.
 Controlar a edificabilidade no solo rural e a instalação de funções que
possam revelar incompatibilidades com a promoção e valorização destes
espaços.


Garantir a correta gestão e conservação dos espaços verdes urbanos.
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FCD

CRITÉRIOS

OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE

INDICADORES



MEDIDAS

Taxa de execução do solo programado

 Taxa
urbanos

de

execução

de

loteamentos

 Estabelecimentos industriais e outras
ocupações em solo rural
 Fogos construídos em solo rural / fogos
construídos em solo urbano
 Licenças
reabilitação


para

reconstrução

e

Número de UOPG concretizadas

 Percentagem da RAN utilizada para fins
não agrícolas
 Percentagem da REN com ocupação
compatível e RIP

 Fomentar a fruição da floresta nas suas variadas
vertentes

Acessibilidades



Melhorar e potenciar as acessibilidades

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



Promover o correto ordenamento do solo de urbanizável.

 Controlar a edificabilidade no Solo Rural e a instalação de funções que
possam revelar incompatibilidades com a promoção e valorização do espaço
agrícola.
 Deve ser implementada uma política municipal de reconversão de áreas
urbanas degradadas.
 Fomento da requalificação urbana: consolidação da malha edificada,
criação de espaços públicos com zonas verdes e, identificação de ações
necessárias no parque edificado existente, essencialmente no que respeita
à recuperação e reconversão de usos.
 Assegurar a execução, qualificação e tratamento das áreas verdes e dos
espaços públicos.

 Promover o uso da floresta e recursos naturais nas suas várias
vertentes.



Zonas de caça municipal



Zonas de pesca

 Promover políticas de atração e de fixação de novas unidades de
turismo em espaço rural (TER).



Vias requalificadas



Promover o correto ordenamento da rede viária intra e inter-concelhia.



Promover a valorização da rede de caminhos secundários.

 Evolução e estado de conservação da
rede viária
 Evolução do tempo de deslocação entre
trabalho e habitação

Sócio economia

 Salvaguardar, preservar e valorizar cada um dos sub-sistemas que
integram a REN.

 Espaços empresariais /
estruturados e infraestruturados

industriais

 Acompanhar a evolução do estado de conservação da rede viária
existente.
 Promover um correto ordenamento dos espaços de atividades
económicas, dotando-os de todas as infraestruturas necessárias.
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FCD

CRITÉRIOS

OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE

INDICADORES

MEDIDAS
 Garantir a disponibilidade e o acesso de todas as unidades empresariais
instaladas a todas as infraestruturas, bem como incentivar a incorporação de
princípios de eco-eficiência e de sustentabilidade ambiental.

 Criar condições especiais para a atração e
fixação de novas empresas, inovadoras e
competitivas no contexto regional
 Fomentar
o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionando uma maior organização e coesão
económica, social e territorial
 Criar novos postos de emprego, diminuindo a
taxa de desemprego



 Estimular a dinâmica e o empreendorismo da base económica local,
desenvolvendo e implementando ações de apoio e de incentivo ao tecido
empresarial.

População Ativa

 Evolução da população
atividades económicas
 Taxa de
industriais

ocupação



Taxa de atividade



Taxa de desemprego

dos

por

 Fomentar a fixação e o desenvolvimento das atividades económicas
instaladas no concelho.

espaços

 Promover a qualificação profissional dos recursos humanos orientada
para as necessidades e especificidades do concelho e da região.

ativa

 Desenvolver programas de fomento do empreendedorismo e da
iniciativa empresarial.
 Promover políticas de qualificação progressiva da população ativa
desempregada.
 Garantir a manutenção e limpeza dos espaços verdes públicos e dos
restantes espaços integrados na Estrutura Ecológica Municipal.


Qualidade de
Vida

 Melhorar a qualidade de vida dos habitantes do
concelho


Qualificar o Espaço Público

Espaços verdes públicos

 Recetores e população expostos a
situações de não conformidade com o valor
limite regulamentado para o Lden e Ln em
zonas sensíveis e zonas mistas


N.º de queixas dos munícipes

 Favorecer a utilização destes espaços pela população, através da
criação de espaços de lazer e percursos pedonais.
 Assegurar que a emissão de níveis de ruído não perturbem a saúde
humana e o bem-estar das populações


Promover a construção de espaços verdes nas zonas industriais.



Garantir um espaço público atrativo e confortável.

 Assegurar a execução, qualificação e tratamento de espaço verdes
públicos.
 Implementação de regras de proteção e valorização ambiental nas áreas
da Estrutura Ecológica Municipal em solo rural e em solo urbano.

Dinâmica
Turística



Dinamizar a atividade turística do concelho



Taxa ocupação hoteleira





Estabelecimentos hoteleiros



Unidades de Turismo em Espaço Rural

 Promover a fixação de iniciativas turísticas em meio rural com viabilidade
económica e ambiental.

Promover o potencial turístico do concelho.
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FCD

CRITÉRIOS

OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE

INDICADORES

MEDIDAS

(TER)



Percursos temáticos

 Promover a criação de percursos temáticos que divulguem o potencial
turístico do concelho.

RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS

 Área com risco de incêndio Alto e Muito
Alto

Risco de
Incêndio

 Área com perigosidade de incêndio Alta
e Muito Alta

 Assegurar o cumprimento
estabelecidas no PROF.

 Reduzir a ocorrência de incêndios florestais e em
edifícios



Área ardida



N.º de ocorrências de incêndios

 Assegurar o cumprimento das medidas estabelecidas no PMDFCI, bem
como a sua monitorização.

 Reduzir a influência dos incêndios na saúde
pública e nos ecossistemas



N.º de edifícios afetados

 Cooperações de bombeiros existentes no
Concelho

das

orientações

e

responsabilidades

 Garantir a implementação das normas de higiene e segurança dos
edifícios a instalar.
 Garantir a existência de corporações de bombeiros que respondam às
necessidades.

 Áreas urbanizáveis inseridas em locais
com perigosidade de incêndio alta a muito
alta

 Ocupação em zonas ameaçadas por
cheias
Risco de
Inundação

 Prever e mitigar a ocorrência de risco de
inundações



Ocorrência de cheias

 Solo urbano demarcado com zonas
inundáveis


Áreas inundadas



Dispor de cartografia das áreas inundáveis.



Implementar planos de emergência e segurança municipais.

 Evitar a programação de infraestruturas em leito de cheia que possam
ser suscetíveis de degradação e custos económicos derivados da sua
afetação em caso de inundação.


Garantir a limpeza e desassoreamento das linhas de água.

 Garantir a operacionalização dos planos de emergência em caso de
ocorrência de inundação.
 Monitorizar a implementação dos planos de emergência face à
ocorrência de inundação.
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CRITÉRIOS

Acidentes
industriais

OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE

 Prever e mitigar a ocorrência de risco de
acidentes industriais

INDICADORES

 N.º de
industriais

MEDIDAS

ocorrências

de

acidentes

 N.º de acidentes com transportes de
matérias perigosas

 Garantir a implementação de planos de emergência das indústrias
instaladas e a instalar.
 Garantir a implementação do Plano Municipal de Emergência de
Proteção Civil (PMEPC).
 Garantir que as zonas ameaçadas pelas cheias, delimitadas no âmbito
da REN, deverão ser articuladas com as demarcadas no âmbito do PMEPC.



Alterações
Climáticas



Alterações Climáticas

Quantidade de GEE

 Número de edifícios camarários com
certificação energética
 N.º de medidas de adaptação
alterações climáticas implementadas

às

Promover ações que visem diminuir a emissão de GEE.

 Cumprir a legislação em vigor relativa à Certificação Energética de
Edifícios, principalmente nas novas construções e remodelações.
 Desenvolver um sistema de contabilização e monitorização das
emissões de CO2.
 Desenvolver
Climáticas.

um

Plano

Municipal

de

Adaptação
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às

Alterações

Conforme anteriormente referido, o Quadro 37 dá continuidade às orientações para a implementação do
Plano de Controlo, estabelecido no Quadro 36, focando particularmente os indicadores de
sustentabilidade definidos e o posicionamento do município de Proença-a-Nova face a metas
estabelecidas, quer em documentos estratégicos, quer pela própria Autarquia, durante o período de
execução do Plano.
Para a elaboração dos cálculos de índices no âmbito da elaboração do Plano de Controlo, considerou-se,
2

para o Município de Proença-a-Nova, uma área de 395,4 km e uma população total de 8.314 habitantes
(Censos 2011).
Apesar de não ter sido possível obter o valor base, para todos os indicadores identificados, considera-se
importante desenvolver estudos que garantam a informação necessária para a fase de monitorização,
pelo que foram incluídos no Quadro 37.
Tendo em conta o referido no Artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, os resultados das
ações previstas no Plano de Controlo (designadamente as ações de monitorização) deverão ser
atualizados com uma periodicidade mínima anual pela entidade responsável (Câmara Municipal de
Proença-a-Nova), e divulgados pela entidade referida através de meios eletrónicos e posteriormente
remetidos à APA.
É desejável que o processo de avaliação e monitorização da execução e implantação da proposta deva
constituir um processo dinâmico ao longo do tempo. Assim, propõe-se que a revisão integral do Plano de
Controlo definido seja efetuada de três em três anos, por parte da Câmara Municipal. Aquando da revisão
do Plano de Controlo, deverá ser realizada uma nova ponderação relativa à evolução de cada indicador, e
deverão ser ponderadas as medidas preconizadas, de forma a alcançar as metas pretendidas, prevendose que a reunião de informação adicional possa conduzir à revisão, adição ou ajuste dessas mesmas
medidas e metas.
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Quadro 37 – Orientações para a implementação do Plano de Controlo

QUALIDADE AMBIENTAL

FCD

CRITÉRIOS

INDICADORES

UNIDADE

META EM
DOCUMENTO
ESTRATÉGICO

VALOR BASE NA
ÁREA DO PLANO

ANO A QUE SE
REFERE O VALOR
BASE / FONTE

METAS A ATINGIR

PERIODICIDADE

7

2013/PGBH

8

Anual



Massas de água superficial com estado global
“Bom”

N.º de
massas de
água

PGBH Tejo - 66%
das massas de
água da RH5 com
bom estado em
2015, 78% em
2021 e 83% em
2027



Massas de água superficial
ecológico “Excelente”

N.º de
massas de
água

-

0

2013/PGBH

≥1

Anual



População
servida
por
sistemas
de
abastecimento de água para consumo humano

%

PEAASAR – 95%

98.3

2013/CMPN

100%

Anual



Consumo de água per capita

l/hab/dia

-

166

2013/CMPN

<10%

Anual



Perdas no sistema de abastecimento

%

PNA – 15% até
2020

20%

2013/CMPN

<15%

Anual



População servida por sistemas de drenagem
de águas residuais

%

PEAASAR – 90%
até 2013

39

2009/INE

>90%

Anual



População servida por sistemas de tratamento
de águas residuais

%

PEAASAR – 90%
até 2013

34

2005/INE

>90%

Anual



kg/hab

PERSUII – 10% de
redução em 2016
face a 2007

343 em 2007

Produção de RSU

2007, 2012/INE

<308

Anual



PERSU II – 25%
em 2016 face a
2011

18 em 2007

Valorização de Resíduos

2007, 2012/INE

>16%

Anual

Água

com

estado

312 em 2012

Resíduos
%

13 em 2012
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FCD

CRITÉRIOS

UNIDADE

META EM
DOCUMENTO
ESTRATÉGICO

VALOR BASE NA
ÁREA DO PLANO

ANO A QUE SE
REFERE O VALOR
BASE / FONTE

METAS A ATINGIR

PERIODICIDADE

Recetores e população expostos a situações de
não conformidade com o valor limite
regulamentado para o Lden e Ln em zonas
sensíveis e zonas mistas

N.º

-

0

2014/CMPN

Manter

5 Anos



N.º de queixas dos munícipes

N.º

-

*

CMPN

**

Anual



Dias com parâmetros de qualidade do ar acima
dos limites

N.º dias

-

Ozono-LA – 3;
Ozono-LIP – 0;
SO2 – 0; NO2 - 0

2013/APA

Manter/Reduzir

Anual



Consumo
habitante

tep/hab

-

0,7

2012/INE

Manter/Reduzir

Anual



Consumo de energia elétrica por habitante

KW/hab

ENDS – redução
de 1%/ano

2477

2012/INE

Reduzir

Anual



Produção de energia através de recursos
renováveis (potência instalada)

MW

-

*

CMPN

**

Anual



Superfície agrícola utilizada

ha

-

4100

RA 2009

Aumentar

5 Anos



Utilização de áreas da RAN para fins não
agrícolas

ha

-

*

CMPN

**

5 Anos



Impermeabilização dos solos

ha

-

*

CMPN

**

5 Anos



N.º de pedreiras recuperadas

N.º

-

0

2014/CMPN

1

5 Anos



Planos de gestão e ações de conservação de
espécies e habitats

N.º

-

0

2014/CMPN

**

5 Anos



Diversidade de espécies de fauna ameaçadas e
protegidas (dos quais prioritárias)

N.º

-

8 (1)

1994/ICNF

Manter

Anual

INDICADORES


Ruído

Atmosfera
de

combustível

automóvel

por

Energia

CONSERVAÇÃO
DA NATUREZA E
BIODIVERSIDADE

Solo

Biodiversidade
Flora / Fauna
Diversidade de
Espécies
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FCD

CRITÉRIOS
Fragmentação
de
Ecossistemas

Floresta

INDICADORES

UNIDADE

META EM
DOCUMENTO
ESTRATÉGICO

VALOR BASE NA
ÁREA DO PLANO

ANO A QUE SE
REFERE O VALOR
BASE / FONTE

METAS A ATINGIR

PERIODICIDADE



Diversidade de espécies de flora ameaçadas e
protegidas (dos quais prioritárias)

N.º

-

*

1994/ICNF

**

Anual



Habitats protegidos (dos quais prioritários)

N.º

-

*

ICNF

**

Anual



Base de dados com informação sobre ocupação
em Áreas da EEM

-

-

-

CMPN

-

Anual

2007/CMPN

Aumentar

Anual



Espécies/povoamentos florestais autóctones e
de folhosas de folha caduca

ha

-

Azinheira:
401,8ha;
Medronheiro:
388,7ha;
Pinheiro bravo:
11583,6ha;
Ripícolas:
119,2ha;
Sobreiro: 231,1ha



Número de intrusões visuais (construções em
grande escala, lixeiras entre outras)

N.º

-

0

CMPN

Manter

Anual



Área do concelho integrada em espaço natural e
de elevado valor paisagístico

ha

-

0

CMPN

1323.8

10 Anos



Obras
em
edifícios
(recuperação/manutenção)

N.º

-

*

CMPN

**

5 Anos



Recuperação de edifícios urbanos degradados

N.º

-

*

CMPN

**

5 Anos



Edifícios degradados ocupados e fora de uso

N.º

-

*

CMPN

**

5 Anos



Iniciativas culturais

N.º/ano

-

12

CMPN

**

Anual



Circuitos históricos e culturais

N.º

-

8

CMPN

**

Anual



Sítios classificados ou em vias de classificação

N.º

-

0

CMPN

Aumentar

5 Anos

PAISAGEM E PATRIMÓNIO CULTURAL

Paisagem

Património

históricos
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E COMPETITIVIDADE

FCD

CRITÉRIOS

INDICADORES

META EM
DOCUMENTO
ESTRATÉGICO

VALOR BASE NA
ÁREA DO PLANO

ANO A QUE SE
REFERE O VALOR
BASE / FONTE

METAS A ATINGIR

PERIODICIDADE



Trabalhos arqueológicos em sítios do concelho

N.º

-

5

CMPN

Aumentar**

5 Anos



Imóveis classificados
classificação

N.º

-

2

CMPN

Aumentar

5 Anos



População Residente

N.º

-

7989

2013/INE

Aumentar

Anual

0-14

%

-

9

2013/INE

Aumentar

Anual

15-24

%

-

10

2013/INE

Aumentar

Anual

25-64

%

-

49

2013/INE

Aumentar

Anual

65 ou mais
anos

%

-

32

2013/INE

Aumentar

Anual



Ordenamento
do território

UNIDADE

ou

em

População Residente por grupos
etários

vias

de



Densidade Populacional

hab/km2

-

20,2

2013/INE

Aumentar

Anual



Espaços Verdes Urbanos

ha

-

*

2014/CMPN

69,39

10 Anos



Taxa de execução do solo programado

%

70

PDM94

90

10 Anos



Taxa de ocupação de loteamentos urbanos

%

-

80

CMPN

Aumentar

Anual



Estabelecimentos
industriais
construções em solo rural

N.º

-

*

CMPN

**

Anual

Em solo rural

N.º

-

*

CMPN

**

5 Anos



Fogos construídos
Em solo urbano

N.º

-

*

CMPN

**

5 Anos

Licenças para reconstrução e reabilitação

N.º

-

*

CMPN

**

5 Anos



e

outras

AAE da Revisão do PDM de Proença-a-Nova
Relatório Ambiental
128

FCD

CRITÉRIOS

INDICADORES

UNIDADE

META EM
DOCUMENTO
ESTRATÉGICO

VALOR BASE NA
ÁREA DO PLANO

ANO A QUE SE
REFERE O VALOR
BASE / FONTE

METAS A ATINGIR

PERIODICIDADE



Percentagem da RAN utilizada para fins não
agrícolas

%

-

*

CMPN

**

5 Anos



Percentagem de REN com utilização compatível
e RIP

%

-

*

CMPN

**

5 Anos



Número de UOPG concretizadas

N.º

-

0

2014/CMPN

8

10 Anos



Zonas de caça municipais / associativas

N.º

-

4/7

2014/CMPN

Manter

5 Anos



Zonas de pesca

N.º

-

1

2014/CMPN

Aumentar

5 Anos



Vias requalificadas

N.º

-

50

CMPN

30

5 Anos



Evolução e estado de conservação da rede
viária

km

-

*

CMPN

**

5 Anos



Evolução do tempo
trabalho e habitação

min

-

*

CMPN

**

5 Anos



Espaços empresariais / industriais estruturados
e infraestruturados

N.º

-

3

2014/CMPN

Manter/Aumentar

5 Anos



População Ativa

N.º

-

3.054

2011/INE

Aumentar

Anual

Sector
Primário

%

-

6

2011/INE

Aumentar

Anual

Sector
Secundário

%

-

31

2011/INE

Aumentar

Anual

Sector
Terciário
social

%

-

31

2011/INE

Aumentar

Anual

Acessibilidades

de

deslocação

Sócio economia


Evolução
empregada
económicas

da
por

população
atividades

entre
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FCD

CRITÉRIOS

INDICADORES

Sector
Terciário
económico

RISCOS NATURAIS E
TECNOLÓGICOS

Risco de
Incêndio

META EM
DOCUMENTO
ESTRATÉGICO

VALOR BASE NA
ÁREA DO PLANO

ANO A QUE SE
REFERE O VALOR
BASE / FONTE

METAS A ATINGIR

PERIODICIDADE

%

-

32

2011/INE

Aumentar

Anual



Taxa de ocupação dos espaços industriais

%

-

50

CMPN

90

10 Anos



Taxa de atividade

%

-

37

2011/INE

Aumentar

Anual



Taxa de desemprego

%

-

9,7

2011/INE

Reduzir

Anual



Espaços verdes públicos

ha

-

*

CMPN

69.39

10 Anos



Recetores e população expostos a situações de
não conformidade com o valor limite
regulamentado para o Lden e Ln em zonas
sensíveis e zonas mistas

N.º

-

0

CMPN

Manter

5 Anos



N.º de queixas dos munícipes

N.º

-

*

CMPN

**

Anual



Taxa ocupação hoteleira

%

-

27

CMPN

50

Anual



Estabelecimentos hoteleiros

N.º

-

2

2014/CMPN

Aumentar

Anual



Unidades de turismo em espaço rural (TER)

N.º

-

1

CMPN

Aumentar

Anual



Percursos temáticos

N.º

-

8

2014/CMPN

Aumentar

Anual



Área com risco de incêndio Alto e Muito Alto

ha

-

33.333,4 ha

PMDFCI

Reduzir

Anual



Área com perigosidade de incêndio Alta e Muito
Alta

ha

-

33.609 ha

PMDFCI

Reduzir

Anual



Área Ardida

ha

160 ha

Últimos 10 anos
/CMPN

Reduzir

Anual

Qualidade de
Vida

Dinâmica
Turística

UNIDADE
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FCD

CRITÉRIOS

Risco de
Inundação

Acidentes
industriais

Alterações
Climáticas

INDICADORES

UNIDADE

META EM
DOCUMENTO
ESTRATÉGICO

VALOR BASE NA
ÁREA DO PLANO

ANO A QUE SE
REFERE O VALOR
BASE / FONTE

METAS A ATINGIR

PERIODICIDADE

31,9

Últimos 10 anos
/CMPN

Reduzir

Anual



Área ardida - ocorrências

N.º/ano



N.º de edifícios afetados

N.º

-

*

CMPN

**

Anual



Áreas urbanizáveis inseridas em locais com
perigosidade de incêndio alta a muito alta

%

-

0

CMPN

Manter

Anual



Cooperações
Concelho

N.º

-

1

2014/CMPN

Manter

Anual



Ocupação em zonas ameaçadas por cheias

ha

-

*

CMPN

Reduzir

Anual



Ocorrência de cheias

N.º

-

*

CMPN

Reduzir

Anual



Solo urbano demarcado com zonas inundáveis

m2

-

95

CMPN

Acautelar o uso

Anual



Áreas inundadas

ha/ano

-

*

CMPN

**

Anual



N.º de ocorrências de incêndios industriais

N.º

-

*

CMPN

**

Anual



N.º de acidentes com transportes de matérias
perigosas

N.º

-

*

CMPN

**

Anual



Quantidade de GEE

t/km2

-

86

2009/APA

Reduzir

Anual

N.º

PNAC –
Certificação
energética de todos
os edifícios do
estado e 20% com
classe igual ou
superior a B

0

CMPN

Certificação
energética de todos
os edifícios
camarários

Anual



de

bombeiros

Número
de
edifícios
certificação energética

existentes

camarários

no

com
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FCD

CRITÉRIOS

INDICADORES

UNIDADE

META EM
DOCUMENTO
ESTRATÉGICO

VALOR BASE NA
ÁREA DO PLANO

ANO A QUE SE
REFERE O VALOR
BASE / FONTE

METAS A ATINGIR

PERIODICIDADE



Medidas para promover a eficiência energética
dos edifícios

N.º

-

*

CMPN

**

Anual



N.º de medidas de adaptação às alterações
climáticas implementadas

N.º

-

0

CMPN

Aumentar

5 Anos

* Indicadores para os quais existem lacunas de informação, recomendando-se quando necessário a elaboração de estudos de suporte à sua caraterização na Fase de
Seguimento
** Indicadores importantes para efeito de monitorização na Fase de Seguimento, mas para os quais não foram, nesta fase, definidas metas
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A Figura 21 resume e identifica as etapas que devem ser seguidas durante a Fase de Seguimento do
Plano.
Definição de Medidas,
Ações, Metas e Prazos
para cada indicador

Desenvolvimento das
Ações Previstas

Sim
Revisão

Alcance das Metas
Não
Adição e/ou ajuste de
Medidas e Ações

Figura 21 - Esquema das etapas que constituem o Plano de Controlo da Fase de Seguimento

9.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório serve de base à segunda fase do processo de AAE da proposta de revisão do PDM
de Proença-a-Nova.
O processo de Avaliação Ambiental Estratégica da proposta de Revisão do PDMPN foi suportado na
análise de cinco FCD – a Qualidade Ambiental; o Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e
Competitividade; a Conservação da Natureza e Biodiversidade; o Património Natural e Paisagem; os
Riscos Naturais e Tecnológicos.
No processo de AAE foram tidas em consideração os objetivos estratégicos estratégicas da proposta de
revisão do PDM, assentes em 5 eixos estratégicos, designadamente Desenvolvimento Económico e
dinamização empresarial; Turismo, cultura e património; Ambiente e Energia; Desenvolvimento Social e
Humano; Qualificação do Espaço Público.

AAE da Revisão do PDM de Proença-a-Nova
Relatório Ambiental
133

No decurso da avaliação de cada FCD foi verificada a consideração dos objetivos de sustentabilidade
identificados nos instrumentos que constituem o Quadro de Referência Estratégico no processo de revisão
do PDMPN, facto reforçado através do regulamento da proposta de revisão do Plano, obrigando ao
cumprimento de determinadas medidas que garantam a sustentabilidade ambiental.
Durante o processo de AAE, constatou-se que a revisão do PDM contribui de forma muito significativa
para a sustentabilidade ambiental do município, em várias vertentes, nomeadamente através da
contenção da edificação dispersa, da qualificação de espaços industriais e empresariais infraestruturados,
do melhoramento das condições de saneamento e de gestão de RSU e da promoção e preservação do
património natural e construído.
Espera-se ainda que a presente proposta de revisão do PDMPN, venha a promover níveis de dinâmica e
de desenvolvimento económico municipal, capazes de produzir efeitos positivos na economia local,
atraindo e fixando mais investimentos, gerando mais emprego e mais qualificado, bem como contribuir
para a melhoraria da qualidade de vida das populações, não introduzindo desequilíbrios, ambientais e
paisagísticos, no sistema biofísico, que assumam significado relevante.
Salienta-se que a proposta de orientações de seguimento apresentada no Relatório Ambiental para cada
FCD assenta numa lógica de sustentabilidade que permitira ao Município fazer uma leitura permanente e
ambientalmente correta dos efeitos da execução do Plano.
Evidencia-se, ainda, a importância do acompanhamento da implementação do PDM, através da
atualização periódica do Plano de Controlo proposto, de forma a monitorizar a evolução dos principais
indicadores de sustentabilidade face a metas estabelecidas em documentos estratégicos, que poderão ter
influência direta nas questões relacionadas com o ordenamento do território e na qualidade ambiental da
área de análise.

AAE da Revisão do PDM de Proença-a-Nova
Relatório Ambiental
134

ANEXOS
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ANEXO I – Instrumentos do Quadro de Referência Estratégico
Âmbito Nacional

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território - PNPOT
O PNPOT, aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, é um instrumento de desenvolvimento territorial de
natureza estratégica que estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território nacional,
consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial e
constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados membros para a organização do território da União
Europeia.
Objetivos Estratégicos
A PNPOT apresenta os seguintes objetivos estratégicos:


Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo
sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos.



Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu e
global



Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas de suporte à
integração e à coesão territoriais



Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos e a
universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social



Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua
crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública



Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, ativa e
responsável dos cidadãos e das instituições.
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Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável - ENDS
A ENDS 2005-2015, que transpõe para o quadro nacional a Estratégia de Gotemburgo – a qual pretende
operacionalizar uma integração harmoniosa das dimensões ambiental, social e económica na conceção e
implementação das diferentes políticas públicas – foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 109/2007, de 20 de agosto.
Objetivos
A ENDS apresenta os seguintes objetivos principais:


Preparar Portugal para a «Sociedade do Conhecimento»;



Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência Energética;



Melhor Ambiente e Valorização do Património Natural;



Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social;



Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território;



Um Papel Ativo de Portugal na Construção Europeia e na Cooperação Internacional;



Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada.

Quadro de Referência Estratégico Nacional – QREN / PORTUGAL 2020
O QREN configura o instrumento que constitui o enquadramento para a aplicação da política comunitária de coesão
económica e social em Portugal no período 2007 - 2013.
O Programa PORTUGAL 2020 será o sucessor do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN) e enquadrará
os apoios estruturais da União Europeia entre 2014 e 2020, tendo como prioridades o setor privado exportador e o
emprego.
Objetivos
O Programa Portugal 2020 apresenta os seguintes objetivos:


Estimular a produção de bens e serviços transacionáveis e à internacionalização da economia, (...) e
à qualificação do perfil de especialização da economia portuguesa;



Reforçar o investimento na educação, incluindo a formação avançada, e medidas e iniciativas
dirigidas à empregabilidade;



Reforçar a integração das pessoas em risco de pobreza e o combate à exclusão social;



Promover a coesão e competitividade territoriais, particularmente nas cidades e em zonas de baixa
densidade;



Apoiar o programa da reforma do Estado, assegurando que os fundos possam contribuir para a
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racionalização, modernização e capacitação institucional da Administração Pública e para a
reorganização dos modelos de provisão de bens e serviços públicos.

Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimento Rural - PENDR
O Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimento Rural (PENDR) define a Estratégia Nacional para a Agricultura e o
Desenvolvimento Rural.
Objetivos Estratégicos
O PENDR apresenta os seguintes objetivos estratégicos:


Aumentar a competitividade dos sectores agrícola e florestal;



Promover a sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais;



Revitalizar económica e socialmente as zonas rurais.

Plano Nacional da Água - PNA
O PNA define as orientações de âmbito nacional para a gestão integrada das águas, fundamentadas em diagnóstico
da situação atual e na definição de objetivos a alcançar através de medidas e ações, de acordo com o Decreto-Lei
n.º 45/94 de 22 de fevereiro. O PNA deverá ser revisto de acordo com a Lei da Água, revisão que deveria ter ocorrido
no ano de 2010.
Linhas de orientação
O PNA estabelece as seguintes linhas de orientação:


Aumento da produtividade da água e promoção do seu uso racional, com o máximo respeito pela
integridade territorial das bacias hidrográficas;



Proteção, conservação e requalificação dos meios hídricos e dos ecossistemas associados;



Satisfação das necessidades das populações e do desenvolvimento económico e social do país;



Respeito pela legislação nacional e comunitária relevante e satisfação dos compromissos
internacionais assumidos pelo Estado português;



Acesso a informação e participação dos cidadãos na gestão dos recursos hídricos.
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Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios - PNDFCI
O PNDFCI apresenta uma estratégia e um conjunto articulado de ações com vista a fomentar a gestão ativa da
floresta, criando condições propícias para a redução progressiva dos incêndios florestais.
Linhas de orientação
O PNA estabelece as seguintes eixos estratégicos de atuação:


aumento da resiliência do território aos incêndios florestais;



redução da incidência dos incêndios;



melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios;



recuperar e reabilitar os ecossistemas; e



adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz.

Plano Estratégico Nacional do Turismo - PENT
O PENT serve de base à concretização de ações definidas para o crescimento sustentado do Turismo nacional nos
próximos anos. Encontra-se em vigor a revisão do PENT para os anos 2013 – 2015, publicada pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 24/2013, de 16 de abril.
Objetivos estratégicos
O PENT estabelece os seguintes objetivos estratégicos:


Aumentar taxas de ocupação e receitas num contexto de crescimento moderado da oferta;



Todos os produtos definidos no PENT continuam válidos, reforçando a importância da estabilidade
da oferta na perceção externa do destino. Destacam-se as apostas nos seguintes 10 produtos:
Valorizar o sol e mar; Reforçar os circuitos turísticos religiosos e culturais; Dinamizar as estadias de
curta duração em cidade; Desenvolver o turismo de negócios qualificando infraestruturas e estruturas
de suporte; Incentivar a promoção do Algarve como destino de golfe de classe mundial e dar maior
visibilidade à área de influência de Lisboa; Estruturar a oferta de turismo de natureza; Estruturar a
oferta de turismo de natureza; Consolidar os investimentos e garantir elevados padrões de qualidade
em projetos de turismo residencial; Qualificar e classificar a oferta de turismo de saúde; Promover a
riqueza e qualidade da gastronomia e vinhos como complemento da experiência turística.



Mercados emissores - Apostar na captação de turistas de mercados emissores internacionais e no
desenvolvimento do Turismo interno;



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


Linhas de orientação para os pólos Turísticos para diversificar a oferta turística em Portugal e
implementar um modelo de desenvolvimento sustentado;



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



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



Enriquecimento da oferta - Desenvolver e inovar conteúdos tradicionais portugueses que constituam
fatores de diferenciação turística;



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



Qualidade de serviço e de recursos humanos – Reforçar a qualidade do Turismo português aos
longo dos “momentos de verdade” de interação com o turista, através da implementação de um
sistema de qualidade turística e da formação e valorização dos recursos humanos;



Promoção e distribuição – Implementar uma abordagem inovadora, comunicando uma proposta de
valor diferenciada, atuando 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;



Eficácia e modernização da atuação dos agentes públicos e privados - Facilitar a interação das
empresas com o Estado, promover a difusão do conhecimento, estimular a investigação e o
desenvolvimento e a adoção de práticas inovadoras pelas empresas, incentivar a modernização
empresarial.

Programa Nacional de Turismo de Natureza - PNTN
O PNTN visa a promoção e afirmação dos valores e potencialidades que a Rede Nacional de Áreas Protegidas
encerra, definindo uma atividade turística sob a denominação de “turismo de natureza” e propiciando a criação de
produtos turísticos adequados.
Objetivos
O PNTN estabelece como principais vetores:


Conservação da natureza;

AAE da Revisão do PDM de Proença-a-Nova
Relatório Ambiental
140



Desenvolvimento local;



Qualificação da oferta turística;



Diversificação da atividade turística.

Programa Rodoviário Nacional 2000 – PRN2000
O atual PRN2000 define uma rede nacional, que desempenha funções de interesse nacional e internacional. A rede
rodoviária nacional é constituída pela rede nacional fundamental e pela rede nacional complementar.
Objetivos
O PRN2000 tem como principais objetivos:


Introdução de significativas inovações relativamente ao PRN85, potenciando o correto e articulado
funcionamento do sistema de transportes rodoviários, o desenvolvimento de potencialidades
regionais, a redução do custo global dos transportes rodoviários, o aumento da segurança da
circulação, a satisfação do tráfego internacional e a adequação da gestão da rede.



Necessidade de aumentar a densidade da rede de estradas nas zonas fronteiriças, promover o fecho
de malhas viárias, assim como melhorar a acessibilidade de alguns concelhos, o que contribuirá para
a correção das assimetrias que ainda se verificam no desenvolvimento socioeconómico do País.



Reclassificação de algumas das estradas não incluídas no anterior plano rodoviário nacional como
estradas nacionais e instituir uma nova categoria viária, a das estradas regionais.



Preocupação assumida em matéria de melhoria qualitativa da rede rodoviária, com especial relevo
para a defesa ambiental em meio urbano, para os dispositivos de combate à sinistralidade nos mais
diversos planos e para os instrumentos de informação necessários à boa gestão e utilização das
infraestruturas em causa.

Estratégia nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB)
A ENCNB constitui um instrumento fundamental para a prossecução de uma política integrada num domínio cada
vez mais importante da política de ambiente e nuclear para a própria estratégia de desenvolvimento sustentável.
Objetivos gerais e opções estratégicas
A ENCNB define os seguintes objetivos gerais:


Conservar a natureza incluindo os elementos notáveis da geologia, geomorfologia e paleontologia;
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Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos;



Contribuir para a prossecução dos objetivos visados pelos processos de cooperação internacional na
área da conservação da natureza em que Portugal esta envolvido, em especial os objetivos definidos
na Convenção sobre a Diversidade Biológica.

A ENCNB define as seguintes opções estratégicas:


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 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 proteção
integrados no processo da Rede Natura 2000;



Desenvolver em todo o território nacional ações 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 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.

Estratégia Nacional para as Florestas (ENF)
A ENF estrutura o quadro orientador da política florestal nacional para as próximas décadas, servindo de base para a
tomada de decisão e formulação de medidas de política em matéria de desenvolvimento sustentável das florestas.
Linhas de ação estratégicas
A ENF define as seguintes linhas de ação estratégicas:


Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos;
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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 por forma a inverter as pressões dos
aglomerados existentes sobre o sistema natural.

Programa Nacional para as Alterações Climáticas - PNAC
O PNAC configura o instrumento de política do Governo que suporta o cumprimento do Protocolo de Quioto pelo
Estado Português. No decorrer da década passada, o PNAC foi sofrendo sucessivas atualizações por forma a
assegurar o cumprimento das metas assumidas por Portugal, destacando -se em particular as decorrentes do PNAC
2004, do PNAC 2006 e das metas de 2007 para políticas e medidas dos setores da oferta da energia e dos
transportes do PNAC 2006. O PNAC para o período 2013-2020 (PNAC 2020), a elaborar, visa garantir o
cumprimento das metas nacionais em matéria de alterações climáticas para o período 2013-2020 para os sectores
não abrangidos pelo Comércio Europeu de Licenças de Emissão, em articulação com o Roteiro Nacional de Baixo
Carbono.
Objetivos
O PNAC 2006 define os seguintes objetivos:


Reforçar a monitorização nos diversos sectores e alargar o esforço de cumprimento do Protocolo de
Quioto, “através de medidas nos sectores não abrangidos pelo Comércio Europeu de Licenças de
Emissão”;



Acautelar que os diversos sectores desenvolvam um esforço de monitorização apertado de modo a
garantir a execução das diferentes medidas;



Reforçar a verba do Fundo Português de Carbono.
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Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água - PNUEA
O PNUEA tem como principal finalidade a promoção do uso eficiente da água em Portugal, especialmente nos
sectores urbano, agrícola e industrial, contribuindo para minimizar os riscos de escassez hídrica e para melhorar as
condições ambientais nos meios hídricos.
Objetivos específicos
O PNUEA apresenta os seguintes objetivos estratégicos:


Criar uma atitude duradoura de preservação da água junto dos cidadãos e, em particular, na
população infantil e juvenil, como garante do potencial transformador de comportamentos;



Criar uma consciência nos cidadãos em geral e em particular nos gestores dos sistemas de
abastecimento de água, quanto à importância do uso eficiente da água;



Habilitar e capacitar os agentes responsáveis pela conceção e gestão dos sistemas de
abastecimentos e dos equipamentos, através da produção e disponibilização de ferramentas de
informação e de suporte à formação;



Eliminar os desperdícios de água e reduzir a níveis aceitáveis as perdas de água nos sistemas,
dando prioridade para os que são potencialmente mais significativos (sistemas de natureza pública
e/ou coletiva);



Promover iniciativas concretas com base em parcerias entre entidades públicas e/ou privadas;



Garantir a avaliação periódica e sistemática das ações que permitam conhecer a evolução do
PNUEA.

Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos II – PERSU II
O PERSU II constitui um instrumento estratégico diretor da gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) para o período
de 2007 a 2016, fundamental para que o sector possa dispor de orientações e objetivos claros, bem como de uma
estratégia de investimento que confira coerência, equilíbrio e sustentabilidade à intervenção dos vários agentes
diretamente envolvidos.
Destacam-se como principais agentes envolvidos e/ou a envolver na prossecução da estratégia consignada no
PERSU II, entre outros, os Sistemas Intermunicipais e Multimunicipais, os Municípios e os Operadores Provados do
Sector dos RSU.
Encontra-se em desenvolvimento o PERSU 2020 que definirá uma nova estratégia para o sector dos resíduos
sólidos urbanos até 2020.
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Objetivos
O PERSU II estabelece como principais objetivos:


Prevenção da produção;



Maximização da reciclagem;



Minimização da deposição em aterro.

Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais II –
PEAASAR II
O PEAASAR II estabelece as orientações e fixa os objetivos de gestão e proteção dos valores ambientais associados
aos recursos hídricos no horizonte 2007-2013.
Encontra-se em desenvolvimento o PEAASAR 2020 que definirá uma nova estratégia para o sector de
abastecimento de águas e saneamento de águas residuais para o período 2014-2020.
Objetivos estratégicos e objetivos operacionais
O PEAASAR II estabelece como objetivos estratégicos:


Universalidade, continuidade e qualidade do serviço;



Sustentabilidade do sector;



Proteção dos valores ambientais.

No que se refere aos objetivos operacionais, deste constam:


Servir cerca de 95% da população total do pais com sistemas públicos de abastecimento de agua;



Servir cerca de 90% da população total do pais com sistemas públicos de saneamento de aguas
residuais urbanas, sendo que em cada sistema integrado o nível de atendimento desejável deve ser
de pelo menos 70% da população abrangida;



Garantir a recuperação integral dos custos incorridos dos serviços;



Contribuir para a dinamização do tecido empresarial privado nacional e local;



Cumprir os objetivos decorrentes do normativo nacional e comunitário de proteção do ambiente e
saúde pública.

Para a concretização destes objetivos deverão ser adotadas um conjunto de medidas, de entre as quais:


Realizar os investimentos necessários a conclusão e a expansão dos sistemas “em alta” e a
continuação da infraestruturação da vertente “em baixa”, com especial enfoque nos investimentos
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visando a articulação entre ambas as vertentes;


Rever os princípios de enquadramento legal, técnico, económico e financeiro aplicáveis aos sistemas
multimunicipais e alargar o leque de soluções institucionais de gestão empresarial;



Promover uma maior integração territorial e funcional dos sistemas plurimunicipais vizinhos, de forma
a potenciar economias de escala e da gama e mais valias-ambientais;



Promover a criação, na vertente “em baixa¨, de sistemas integrados, tanto quando possível
territorialmente articulados com as soluções existentes na vertente “em alta¨, e com um regime
tarifário uniformizado na área de intervenção de cada sistema, regulamentar a gestão de sistemas
municipais e criar uma Lei de Base de Concessões em “baixa”;



Implementar as disposições da Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro, Lei da Água, diretamente
relacionadas com o abastecimento de água e o saneamento de águas residuais e incentivar o uso
eficiente da água e o controlo e prevenção da poluição;



Estimular o investimento privado e promover a concorrência, com especial destaque para um
alargamento e dinamização muito significativos do mercado dos contratos de exploração e prestação
de serviços, promovendo assim o desenvolvimento do tecido empresarial nacional e local;



Reforçar e alargar o âmbito dos mecanismos de regulação de serviços e de regulação ambiental e de
inspeção.

Estratégia Nacional para a Energia - ENE
A ENE constitui um fator importante de crescimento da economia portuguesa e da sua competitividade, para além de
ser uma peça vital ao desenvolvimento sustentável do País.
Objetivos
A ENE estabelece os seguintes objetivos principais:


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.
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Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais – ENEAPAI
A ENEAPAI tem como objetivo definir a estratégia para implementação de um novo modelo institucional, de gestão e
técnico, que seja uma alternativa sustentável para o tratamento de efluentes produzidos por estes sectores
(bovinicultura, suinicultura, avicultura, matadouros, lagares, queijarias e adegas).
Linhas de orientação e objetivos estratégicos
A ENEAPAI estabelece as seguintes linhas de orientação e objetivos estratégicos:


Cumprimento do Normativo Ambiental e dos Objetivos da Política de Ambiente e de Ordenamento do
Território: Cumprimento do Normativo Legal; Abordagem Territorial e Sectorial Integrada.



Sustentabilidade dos Modelos de Gestão: Modelos de Gestão Eficientes e Sustentáveis; Aplicar o
Princípio do Utilizador-Pagador; Garantir um Quadro Tarifário Sustentável para os Sectores
Económicos.



Gestão Eficiente dos Recursos Financeiros: Utilizar Adequadamente os Instrumentos de
Cofinanciamento, designadamente o QREN; Potenciar as Soluções Coletivas e a Utilização de
Infraestruturas já existentes.

Plano Nacional de Ação, Ambiente e Saúde - PNAAS
O PNAAS 2007–2013 tem como desígnio melhorar a eficácia das políticas de prevenção, controlo e redução de
riscos para a saúde com origem em fatores ambientais, promovendo a integração do conhecimento e a inovação,
contribuindo também, desta forma, para o desenvolvimento económico e social do país.
Objetivos
O PNAAS estabelece os seguintes objetivos:


Intervir ao nível dos fatores ambientais para promover a saúde da pessoa e das comunidades a eles
expostos;



Sensibilizar, educar e formar os profissionais e a população em geral, por forma a minimizar os riscos
para a saúde associados a fatores ambientais;



Promover a adequação de políticas e a comunicação do risco;



Construir uma rede de informação que reforce o conhecimento das inter-relações Ambiente e Saúde.
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Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a região hidrográfica do Tejo (RH5) –
PGBH do Tejo
O PGBH do Tejo, publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-F/2013, de 22 de março, constitui um
instrumento de planeamento que visa fornecer uma abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos, e que
apoia na decisão, tendo em vista o cumprimento de objetivos de prevenção, proteção, recuperação e valorização dos
recursos hídricos, enquanto recurso escasso e estratégico para a competitividade territorial.
Objetivos
O PGBH estabelece os seguintes objetivos gerais:


Assegurar suficiente disponibilidade de água com boa qualidade para todos os usos necessários de
forma sustentável e integrada;



Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos à avaliação do estado das águas



Assegurar a harmonização da gestão das águas com o desenvolvimento regional e as políticas
setoriais, os direitos individuais e os interesses locais.

Plano Estratégico da Habitação - PEH
O PEH (2008 – 2013) pretende consubstanciar uma mudança de paradigma de pensamento e ação que corresponde
a uma tentativa de inflexão de algumas das medidas de política de habitação existentes, além da incorporação de
novos instrumentos.
Objetivos
O PEH estabelece os seguintes objetivos globais:


Apoiar o acesso ao mercado habitacional da população com dificuldades de acesso ao mercado
regulando as dinâmicas habitacionais para melhor harmonia da relação entre oferta e procura.



Garantir o acesso a habitações a valores mais baixos que os de mercado.



Garantir a articulação entre a política de habitação e as outras políticas nomeadamente as políticas
sociais e as políticas de cidade.



Aumentar os níveis de eficiência e de eficácia na gestão e financiamento da política pública de
habitação.
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Diretiva Quadro da Água - DQA
A DQA estabelece um enquadramento legal com vista à proteção das águas de superfície interiores, das águas de
transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas.
Objetivos
A DQA estabelece os seguintes objetivos globais:


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



Promover um consumo de água sustentável, baseado numa proteção a longo prazo dos recursos
hídricos disponíveis;



Visar uma proteção reforçada e uma melhoria do ambiente aquático, nomeadamente através de
medidas específicas para a redução gradual das descargas, das emissões e perdas de substâncias
prioritárias e da cessação ou eliminação por fases de descargas, emissões e perdas dessas
substâncias prioritárias;



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



Contribuir para mitigar os efeitos das inundações e secas.

Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação - PANCD
O PANCD visa orientar, disciplinar, promover, dinamizar, integrar e coordenar as ações de combate à desertificação
e minimização dos efeitos da seca nas zonas semiáridas e sub-húmidas, nomeadamente naquelas em que é mais
notória e problemática a erosão e a degradação das propriedades do solo, a destruição da vegetação e a
deterioração do ambiente e dos recursos naturais e da paisagem em geral.
Objetivos
O PANCD visa atingir os seguintes objetivos estratégicos:


Conservação do solo e da água;



Fixação da população ativa nas zonas rurais;



Recuperação das áreas mais afetadas pela desertificação;



Sensibilização da população para a problemática da desertificação; e
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Consideração da luta contra a desertificação nas políticas gerais e sectoriais.

No âmbito dos objetivos estratégicos estabelecidos relativamente ao PANCD foram definidos como fundamentais os
seguintes objetivos específicos:


Desenvolvimento regional, rural e local, como fator determinante da fixação das populações nas
regiões mais suscetíveis à desertificação e à seca, e da diminuição das pressões humanas sobre as
zonas mais densamente povoadas;



Organização dos agentes do desenvolvimento económico e social em torno dos seus interesses
profissionais, económicos, culturais, desportivos, ambientais, como via para uma participação ativa
da população nas decisões que lhes respeitam e na valorização e qualificação do território;



Melhoria das condições de exercício das atividades agrícolas compatíveis com as características do
suporte natural em que são desenvolvidas;



Alargamento e melhoria da ocupação e gestão florestal para reforço do papel da floresta na
conservação do solo e da água;



Identificação das áreas mais afetadas e afetação dos meios necessários para recuperação das áreas
degradadas;.



Política de gestão de recursos hídricos que assegure a necessária integração territorial dessa
gestão, articulando adequadamente as diferentes utilizações da água e a proteção do ambiente e
conservação dos recursos naturais;



Investigação concertada sobre os fenómenos geradores de desertificação e seu combate,
experimentação e aplicação prática dos seus resultados;



Criação de centros e campos de demonstração de boas técnicas de conservação do solo e da água;
e



Informação e sensibilização permanente aos diferentes setores da população, habitantes e
decisores, sobre a problemática da luta contra a desertificação e a seca, e seu contributo para a
defesa da Vida na Terra.

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Sul – PROFPIS
O PROF PIS assume-se como um instrumento de política sectorial que incide sobre os espaços florestais e visa
enquadrar e estabelecer normas específicas de uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, por forma a
promover e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços.
O Plano assume uma abordagem multifuncional, integrando as funções de produção, proteção, conservação de
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habitats, fauna e flora, silvo-pastorícia, caça e pesca em águas interiores, recreio e enquadramento paisagístico.
Princípios orientadores e Objetivos Gerais
O PROF PIS obedece aos seguintes princípios orientadores:


Promover e garantir um desenvolvimento sustentável dos espaços florestais;



Promover e garantir o acesso à utilização social da floresta, promovendo a harmonização das
múltiplas funções que ela desempenha e salvaguardando os seus aspetos paisagísticos, recreativos,
científicos e culturais;



Constituir um diagnóstico integrado e permanentemente atualizado da realidade florestal da região;



Estabelecer a aplicação regional das diretrizes estratégicas nacionais de política florestal nas
diversas utilizações dos espaços florestais, tendo em vista o desenvolvimento sustentável;



Estabelecer a interligação com outros instrumentos de gestão territorial, bem como com planos e
programas de relevante interesse, nomeadamente os relativos à manutenção da paisagem rural, à
luta contra a desertificação, à conservação dos recursos hídricos e à estratégia nacional de
conservação da natureza e da biodiversidade;



Definir normas florestais ao nível regional e a classificação dos espaços florestais de acordo com as
suas potencialidades e restrições;



Potenciar a contribuição dos recursos florestais na fixação das populações ao meio rural.

No sentido de promover os princípios que o norteiam, determina os seguintes objetivos gerais:
a) Otimização funcional dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas potencialidades:
i) Promover as arborizações com espécies cujo potencial seja adequado aos locais;
ii) Promover a produção e exploração económica de produtos não lenhosos como o mel e o medronho;
iii) Valorização das linhas de água e melhoria dos habitats de suporte às espécies cinegéticas mais
importantes;
iv) Promover a gestão ou melhoria da gestão dos espaços florestais de forma a permitir a certificação tanto
da sua gestão como dos seus produtos lenhosos ou não lenhosos;
v) Explorar o potencial da pesca de modo a aumentar a sua rendibilidade;
vi) Promover a atividade silvo-pastoril;
b) Prevenção de potenciais constrangimentos e problemas:
i) Promover a diversificação da ocupação dos espaços florestais arborizados com espécies que apresentam
bons potenciais produtivos;
ii) Promover uma gestão dos espaços florestais que não crie restrições para a pesca, a caça e o recreio
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associado a estas atividades;
iii) Promover a implementação de modelos de silvicultura nos quais a condução dos povoamentos florestais
tem como fim uma maior valorização dos seus produtos finais;
iv) Aumentar a capacidade de deteção de incêndios e de primeira intervenção;
v) Promover formas de exploração dos espaços florestais que sejam geradoras de emprego;
c) Eliminar as vulnerabilidades dos espaços florestais:
i) Promover a criação de áreas de exploração florestal com dimensão suficiente para garantir a viabilidade
do investimento;
ii) Promover um acesso mais rápido e eficiente de novas medidas de gestão e de silvicultura aos
responsáveis pela gestão dos espaços florestais;
iii) Promover a prevenção dos incêndios florestais.

Âmbito Regional

Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro – PROT - Centro
O PROT-Centro que se encontra em fase final de elaboração, assume-se como um instrumento estratégico é um
instrumento estratégico que estabelece as linhas orientadoras do desenvolvimento, organização e gestão dos
territórios da Região Centro, enquadra os investimentos estruturantes a realizar e serve de referência para a
elaboração dos planos especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento do território.
Objetivos
O PROT-Centro estabelece os seguintes objetivos:
a) Definir as opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento da região Centro, contemplando,
designadamente:


A concretização das opções constantes dos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional, no
respeito pelos princípios gerais da coesão, da equidade, da competitividade, da sustentabilidade dos
recursos naturais e da qualificação ambiental, urbanística e paisagística do território;



O reforço dos fatores de internacionalização da economia regional e a valorização da posição
estratégica da região para a articulação do território nacional e deste com o espaço europeu;



A proteção, valorização e gestão sustentável dos recursos hídricos e florestais;



O aproveitamento do potencial turístico, dando projeção internacional ao património natural, cultural e
paisagístico;

AAE da Revisão do PDM de Proença-a-Nova
Relatório Ambiental
152



A mobilização do potencial agropecuário e a valorização dos grandes empreendimentos
hidroagrícolas;



O desenvolvimento de uma política integrada para o litoral;



O reforço da cooperação transfronteiriça, visando uma melhor inserção ibérica das sub-regiões do
interior;

b) Definir o modelo de organização do território regional, tendo em conta a necessidade de:


Valorizar a natureza multipolar da rede urbana para o desenvolvimento de um sistema urbano
verdadeiramente policêntrico, reforçando a integração entre sistemas urbanos sub-regionais;



Densificar as interações intrarregionais, nomeadamente estruturando as redes regionais de
equipamentos e serviços, e melhorando as redes estruturantes de transportes internas à região;



Reforçar o potencial de desenvolvimento dos grandes corredores de transporte nacionais e
transeuropeus

que

atravessam

a

região,

modernizando

infraestruturas,

estimulando

complementaridades entre centros urbanos e melhorando as articulações com as redes
intrarregionais;


Reforçar a rede regional de instituições de ensino superior, de I & D e centros tecnológicos, em
articulação com os espaços de localização de atividades intensivas em conhecimento e conteúdo
tecnológico;



Desenvolver uma rede de áreas empresariais para o ordenamento e aumento da competitividade do
modelo de industrialização difusa da faixa litoral;



Identificar a estrutura de proteção e valorização ambiental, integrando as áreas classificadas
(incluindo os imperativos decorrentes da Rede Natura 2000) e outras áreas ou corredores ecológicos
relevantes do ponto de vista dos recursos, valores e riscos naturais e da estruturação do território;



Proteger e valorizar o património arquitetónico e arqueológico, condicionando o uso dos espaços
inventariados e das suas envolventes;



Desenvolver novas formas de relação urbano- rural, com base na diversificação de funções dos
espaços rurais e na organização de uma rede de centros de excelência em espaço rural;



Articular a estratégia de desenvolvimento territorial com as opções definidas para a região do Norte e
para a região de Lisboa e Vale do Tejo, em particular tendo em conta a localização do novo
aeroporto de Lisboa e a futura acessibilidade ferroviária em alta velocidade.

c) Identificar os espaços sub-regionais relevantes para a operacionalização do PROT e desenvolver estratégias e
propostas adequadas à sua diversidade, valorizando especificidades e reforçando complementaridades como meio
de afirmação da competitividade e coesão regionais;
d) Definir orientações e propor medidas para o uso, ocupação e transformação do solo adequadas às especificidades
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dos modelos e padrões de povoamento, às características das estruturas urbanas e às exigências dos novos fatores
de localização de atividades, em particular para contrariar os fenómenos de urbanização e edificação difusa para fins
habitacionais ou instalação de atividades não rurais;
e) Definir orientações e propor medidas para um adequado ordenamento agrícola e florestal do território, bem como
de salvaguarda e valorização da paisagem, das áreas protegidas ou classificadas e de outras áreas ou corredores
ecológicos relevantes;
f) Identificar e hierarquizar os principais projetos estruturantes do modelo territorial proposto, bem como os que
concorram para o desenvolvimento dos sectores a valorizar, e definir orientações para a racionalização e coerência
dos investimentos públicos;
g) Contribuir para a formulação da política nacional e regional de ordenamento do território, harmonizando os
diversos interesses públicos com expressão espacial, e servir de quadro de referência e definir orientações para as
decisões da Administração e para a elaboração de outros instrumentos de gestão territorial;
h) Definir mecanismos de monitorização e avaliação da execução das disposições do PROT- Centro.

Plano Operacional Regional do Centro – POR Centro
A estruturação operacional do QREN é sistematizada através da criação de Programas Operacionais. Assim, o POR
Centro 2014-2020 é um instrumento do QREN com aplicação exclusiva à Região Centro.
O Programa Operacional Regional (POR) 2014-2020, contempla uma breve apresentação da Região Centro face ao
contexto nacional, uma síntese das principais fragilidades e necessidades regionais, incluindo as suas assimetrias
territoriais, as principais forças que devem ser mobilizadas para inverter e combater fragilidades, enuncia a situação
da região face às metas da Estratégia EUROPA 2020 (e seu desdobramento, tanto para Portugal, como para a
Região Centro), os principais elementos da estratégia regional, e, finalmente, as propostas de ação preconizadas
para o programa (eixos prioritários de intervenção), sua articulação com os objetivos temáticos e prioridades de
investimento selecionados, à luz da Estratégia de Desenvolvimento Regional delineada no Plano de Ação Regional
(PAR).
Eixos Prioritários
O POR Centro desdobra-se em nove Eixos Prioritários fundamentais, através dos quais se pretende intervir:
Eixo Prioritário 1: Competitividade e Internacionalização da Economia Regional (COMPETIR)
Prioridade de Investimento: 3.1. A promoção do espírito empresarial, nomeadamente facilitando a exploração
económica de ideias novas e incentivando a criação de novas empresas, designadamente através de viveiros de
Empresas.
Prioridade de Investimento: 3.2. O desenvolvimento e a aplicação de novos modelos empresariais para as PME,
especialmente no que respeita à internacionalização;
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Prioridade de Investimento: 3.3. Apoio à criação e alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de
produtos e serviços
Prioridade de Investimento: 3.4. Apoio à capacidade das PME de crescerem em mercados regionais, nacionais e
internacionais e de empreenderem processos de inovação
Eixo Prioritário 2: Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDEIAS)
Prioridade de Investimento: 1.1. O reforço da infraestrutura de investigação e inovação (I&I) e da capacidade de
desenvolvimento da excelência na I&I, e a promoção de centros de competência, nomeadamente os de interesse
europeu;
Prioridade de Investimento: 1.2. Promoção do investimento das empresas em inovação e investigação, o
desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros de I&D e o setor do ensino superior, em especial o
promoção do desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação social, eco-inovação e
aplicações de interesse público, no estímulo da procura, em redes, clusters e inovação aberta através da
especialização inteligente, apoio à investigação tecnológica aplicada, linhas piloto, ações de validação precoce de
produtos, capacidades avançadas de produção e primeira produção, em especial no que toca às tecnologias
facilitadoras essenciais e à difusão de tecnologias de interesse geral;
Eixo Prioritário 3: Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER)
Prioridade de Investimento: 10.1. Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de
acesso a um ensino infantil, primário e secundário de boa qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais,
não formais e informais para a reintegração no ensino e na formação;
Prioridade de Investimento: 10.2. Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente, e do acesso
ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para os grupos
desfavorecidos;
Prioridade de Investimento: 10.4. Melhoria da pertinência do ensino e da formação ministrados para o mercado de
trabalho, facilitação a transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e formação
profissionais e da sua qualidade, inclusive através de mecanismos de antecipação de competências, adaptação dos
currículos e criação e desenvolvimento de sistemas de ensino baseados no trabalho, nomeadamente sistemas de
ensino dual e de aprendizagem
Prioridade de Investimento: 10.5. Investimentos na educação, na formação e na formação profissional para a
aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida através do desenvolvimento das infraestruturas
educativas e formativas;
Eixo Prioritário 4: Promover e Dinamizar a Empregabilidade (EMPREGAR e CONVERGIR)
Prioridade de Investimento: 8.1. Acesso ao emprego para os candidatos a emprego e os inativos, incluindo os
desempregados de longa duração e as pessoas afastadas do mercado de trabalho, e através de iniciativas locais de
emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores;
Prioridade de Investimento: 8.3. Criação de emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de empresas,
incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras;
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Prioridade de Investimento: 8.5. Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à mudança;
Prioridade de Investimento: 8.8. A concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e o apoio à
atividade por conta própria, às microempresas e à criação de empresas;
Prioridade de Investimento: 8.9. A concessão de apoio ao crescimento propício ao emprego através do
desenvolvimento do potencial endógeno como parte integrante de uma estratégia territorial para zonas específicas,
incluindo a conversão de regiões industriais em declínio e desenvolvimento de determinados recursos naturais e
culturais e da sua acessibilidade;
Eixo Prioritário 5: Eixo 5: Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR)
Prioridade de Investimento: 9.1. Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da igualdade de oportunidades e da
participação ativa e a melhoria da empregabilidade
Prioridade de Investimento: 9.6. Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária
Prioridade de Investimento: 9.7. Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam para o
desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das desigualdades de saúde, a promoção da inclusão social
através da melhoria do acesso aos serviços sociais, culturais e recreativos, e da transição dos serviços institucionais
para os serviços de base comunitária
Prioridade de Investimento: 9.8. A concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades
desfavorecidas em zonas urbanas e rurais
Prioridade de Investimento: 9.10. Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de base
comunitária
Eixo Prioritário 6: Afirmar sustentabilidade de territórios e recursos (SUSTENTAR)
Prioridade de Investimento: 4.2. A promoção da eficiência energética e da utilização das energias renováveis nas
empresas
Prioridade de Investimento: 4.3. A concessão de apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à
utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no setor da
habitação
Prioridade de Investimento: 4.5. A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de
territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e
medidas de adaptação relevantes para a atenuação
Prioridade de Investimento: 6.3. A conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento do património natural e
cultural
Prioridade de Investimento: 6.4. A proteção e reabilitação da biodiversidade e dos solos e promoção de sistemas de
serviços ecológicos, nomeadamente através da rede Natura 2000 e de infraestruturas verdes
Prioridade de Investimento: 6.5. A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as
cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a
poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído
Eixo Prioritário 7: Reforçar a capacitação institucional das entidades regionais (CAPACITAR)
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Prioridade de Investimento: 2.3. O reforço das aplicações TIC na administração pública em linha, aprendizagem em
linha, infoinclusão, cultura em linha e saúde em linha
Prioridade de Investimento: 11.1. Investimento nas capacidades institucionais e na eficiência das administrações e
dos serviços públicos a nível nacional, regional e local, a fim de realizar reformas, legislar melhor e governar bem
Prioridade de Investimento: 11.2. Criação de capacidades para todos os agentes que operam no domínio da
educação, da aprendizagem ao longo da vida, da formação, do emprego e das políticas sociais, inclusive através de
pactos setoriais e territoriais de preparação de reformas a nível nacional, regional e local
Eixo Prioritário 8: Apoiar a Mobilidade Regional (MOVIMENTOS)
Prioridade de Investimento: 7.2. A melhoria da mobilidade regional através da ligação dos nós secundários e
terciários às infraestruturas de RTE-T, incluindo os nós multimodais
Eixo Prioritário 9: Assistência Técnica 2014-2020

Plano Estratégico e de Ação para a Região da Beira Baixa no período 2014-2020 – BEIRA BAIXA
2020
O Plano Estratégico e de Ação – Beira Baixa 2020 – define uma Estratégia de Desenvolvimento para a Região da
Beira Baixa (municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de
Rodão), tendo em consideração as especificidades do seu território de influência e a Estratégia Europa 2020.
Eixos Estratégicos
O Plano Estratégico e de Ação – Beira Baixa 2020 intervem nos seguintes eixos estratégicos:


CRESCIMENTO INTELIGENTE (melhorar a qualidade da educação, fortalecer o desempenho da
investigação, promover a inovação e a transferência de conhecimento e utilizar todo o potencial das
TIC)



CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL (introduzir soluções tecnológicas que possibilitem combinar o
cumprimento das metas de redução de emissões com o aumento de competitividade e a redução de
custos energéticos)



CRESCIMENTO INCLUSIVO (fomentar uma economia de empregabilidade elevada marcada pela
coesão territorial e social)
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Âmbito Municipal

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios - PMDFCI
O plano municipal de defesa da floresta contra incêndios (PMDFCI) de Proença-a-Nova (com um período de
vigência, compreendido entre 2013 e 2017) contem as medidas necessárias à defesa da floresta contra incêndios e,
para além das medidas de prevenção, inclui a previsão e o planeamento integrado das intervenções das diferentes
entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios.
Eixos Estratégicos
O PMDFCI estabelece os seguintes eixos estratégicos:


1.º Eixo estratégico — Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais



2.º Eixo estratégico — Redução da incidência dos incêndios



3.º Eixo estratégico — Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios



4.º Eixo estratégico — Recuperar e reabilitar os ecossistemas



5.º Eixo estratégico — Adoção de uma estrutura orgânica funcional e eficaz

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Proença-a-Nova - PMEPCPN
O PMEPCPN visa planear a generalidade das situações de acidente grave que se admitem para o concelho,
clarificando e definindo as atribuições e responsabilidades que competem a cada um dos agentes de proteção civil
intervenientes em situações de acidente grave ou catástrofe, suscetíveis d afetar pessoas, bens ou o ambiente.
Linhas de orientação
O PMEPCPN estabelece os seguintes objetivos estratégicos:


Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios indispensáveis à
minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe;



Definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e
estruturas a emprenhar em operações de proteção civil;



Definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações a desenvolver;



Coordenar e sistematizar as ações de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de intervenção
das entidades intervenientes;



Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ou catástrofe;

AAE da Revisão do PDM de Proença-a-Nova
Relatório Ambiental
158



Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes graves ou catástrofes e
restabelecer o mais rapidamente possível, as condições mínimas de normalidade;



Assegurar a criação de condições favoráveis ao emprenho rápido, eficiente e coordenado de todos
os meios e recursos disponíveis num determinado território, sempre que a gravidade e dimensão das
ocorrências justifique a ativação do PMEPCPN;



Habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem o grau de preparação e de prontidão
necessários à gestão de acidentes graves ou catástrofes;



Promover a informação das populações através de ações de sensibilização, tendo em vista a sua
preparação, a assunção de uma cultura de autoproteção e a colaboração na estrutura de resposta à
emergência.

Plano de Ação para o Desenvolvimento Turístico de Proença-a-Nova - PADT
O PADT agrega um conjunto de propostas a desenvolver no período de 2014-2018, tendo subjacente a visão
estratégica de, findo o prazo de aplicação do plano, Proença-a-Nova se tenha consolidado como concelho com
vocação turística e fatores de atração à escala nacional, com novos polos de visita e uma dinâmica capaz de
contribuir para a fixação de pessoas e para a criação de novos postos de trabalho.
Linhas de orientação
O PADT estabelece os seguintes objetivos estratégicos:


Diversificar e melhorar os recursos turísticos existentes, investindo em novas ofertas capazes de
atrair novos públicos;



Promover a conservação do património (arqueológico, cultural, gastronómico, natural) e a
revitalização das tradições locais;



Diminuir a sazonalidade, criando motivos de visita capazes de atrair visitantes durante todo o ano, e
aumentar o período médio de estada dos turistas;



Promover parcerias entre os agentes turísticos do concelho – infraestruturas de apoio, sector da
restauração, alojamento e empresas de animação;



Maximizar as receitas do turismo dentro do concelho, através de uma oferta de qualidade,
sustentável no longo prazo.

As propostas de ação / eixos de intervenção contemplados no PADT incluem:


Parque temático



Animação e lazer

AAE da Revisão do PDM de Proença-a-Nova
Relatório Ambiental
159



Praias fluviais



Património histórico e cultural



Eventos



Promoção e divulgação
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